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األردن: كورونا يقلص احتجاجات العمال
عّمان ـ زيد الدبيسية

انــخــفــضــت أعــــــداد االحـــتـــجـــاجـــات الــعــمــالــيــة في 
إذ   ،2019 ــام  ــ عـ ــــال  خـ عــلــيــه  كـــانـــت  عـــمـــا  األردن 
 
ً
مقارنة  2020 عــام  احتجاجا خــال   145 سجلت 
مع 266 احتجاجًا عام 2019 وبنسبة تراجع بلغت 45 باملئة.

ــــدره املـــرصـــد الــعــمــالــي األردنــــي  وحــســب الــتــقــريــر الــــذي أصـ
االقــتــصــاديــة وبالتعاون  لــلــدراســات  الفينيق  ملــركــز  الــتــابــع 
مع مؤسسة فريدريش إيبرت، أول من أمس، فإن عام 2020 
شــهــد احــتــجــاجــات مــن نـــوع جــديــد متعلقة بــالــتــعــامــل مع 
التي  جائحة كورونا واإلغاقات متعددة املستوى واملــدى 
شهدها األردن خال عام 2020، وأدت إلى خسارة أكثر من 
التي قفزت مــن 19  البطالة  ألــف وظيفة وزيـــادة نسبة   140
باملئة خال الربع الرابع من عام 2019 إلى 24.7 باملئة خال 

الربع الرابع من عام 2020.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن الــســبــب األســــاســــي لـــتـــراجـــع هــذه 
االحــتــجــاجــات يــعــود إلـــى الــقــيــود الــتــي فــرضــتــهــا جائحة 
الــدفــاع التي أصدرتها الحكومة للحد من  كــورونــا وأوامـــر 
الــتــجــمــعــات. وقـــال رئــيــس املــرصــد الــعــمــالــي، أحــمــد عــوض، 

بالنسبة  األســوأ  كــان  املاضي  العام  إن  الجديد«  »العربي  لـ
للعمال في األردن كما هو الحال ربما في العديد من البلدان 
بسبب جائحة كورونا من حيث فقدان عشرات آالف فرص 

العمل والتضييق عليهم وارتفاع االنتهاكات.
العمالية  االحتجاجات  تشهد  أن  املتوقع  مــن  أنــه  وأضـــاف 
خال العام الحالي ارتفاعا بسبب سوء األوضاع املعيشية 
العديد من  إغــاق  القطاعات واســتــمــرار  فــي معظم  للعمال 
والــزيــادة املضطردة في  كــورونــا  القطاعات بسبب جائحة 

نسبة البطالة.
وأوضــــح الــتــقــريــر أنـــه بــالــرغــم مــن زيــــادة مــعــدالت البطالة 
لني عن العمل 

ّ
بشكل ملموس، إال أن عدد احتجاجات املتعط

انخفضت بنسبة 16% مقارنة مع عام 2019، وذلــك بسبب 
الدفاع  أوامـــر  إطــار  فــي  التجمعات  على  الحكومية  القيود 
املتعطلون عن  نفذ  انتشار جائحة كورونا، حيث  ملكافحة 
باملئة   12.8 بــواقــع   2020 عــام  عماليا  احتجاجا   18 العمل 
من مجمل االحتجاجات العمالية، مقارنة مع 75 احتجاجا 

وبواقع 28.2 باملئة عام 2019.
تعليمات  تطبيق  على  االحتجاجات  فــإن  التقرير،  وحسب 
املرتبة  احــتــلــت  للعاملني  ــرارًا  ــ أضـ جــديــدة سببت  وأنــظــمــة 

األولــــى بــني االحــتــجــاجــات الــعــمــالــيــة، إذ بــلــغــت مــا نسبته 
ــات، مــثــل االعـــتـــراض  ــاجـ ــجـ ــتـ 24.8 بــاملــئــة مـــن مــجــمــل االحـ
وأنشطة  قــطــاعــات  بتنظيم  متعلقة  حكومية  قــــرارات  على 
العاملني في  اقتصادية وعمالية مختلفة تؤثر سلبا على 
هذه القطاعات واألنشطة االقتصادية ومنها قرارات اغاق 

بعض األنشطة االقتصادية بسبب جائحة كورونا.
ــــادة األجـــــور  ــزيـ ــ وتـــــا ذلـــــك االحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تـــطـــالـــب بـ
 23.4 نسبتها  بلغت  حيث  عليها،  الــحــفــاظ  أو  والـــعـــاوات 

باملئة من مجمل االحتجاجات.
خال  جــرت  التي  العمالية  االحتجاجات  أشــكــال  وتنوعت 
ــام 2020، بــحــيــث بــلــغــت نــســبــة االعـــتـــصـــامـــات الــعــمــالــيــة  عــ
62.1 بــاملــئــة مـــن مــجــمــل االحــتــجــاجــات، تــاهــا الــتــهــديــدات 
 7.6 بنسبة  اإلضــرابــات  ثم  باملئة   11.7 بنسبة  باالحتجاج 
بــاملــئــة، ثــم إيــــذاء الــنــفــس واالنــتــحــار بنسبة 2.8 بــاملــئــة من 

مجمل االحتجاجات.
وأشار التقرير إلى أن العاملني في القطاع العام )الحكومي( 
نفذوا 44.1 باملئة من مجمل االحتجاجات، إلى جانب 43.3 
الخاص، ومــا تبقى من  القطاع  العاملون في  باملئة نفذها 

احتجاجات نفذها املتعطلون عن العمل.

مالية  مـــوارد  توفير  إلــى  السعودية  الحكومة  تسعى 
املشروعات  عــشــرات  خصخصة  برنامج  تطبيق  عبر 
العامة. وقال وزير املالية السعودي، محمد الجدعان، 
 باده تسعى لجمع حوالي 55 مليار دوالر أميركي، 

ّ
إن

املقبلة، مــن خــال برنامج  على مــدى السنوات األربـــع 
الخصخصة، لتعزيز اإليــرادات العامة وتقليص عجز 

ميزانيتها. 
أمس  تايمز«  »فاينانشال  صحيفة  نقلته  مــا  وحسب 
اإلثنني، يتوقع الجدعان جمع أكثر من 38 مليار دوالر 
ــــول، و16.5 مــلــيــار دوالر من  مــن خـــال مــبــيــعــات األصـ
خال الشراكات بني القطاعني العام والخاص. وتسعى 

الحكومة السعودية لخصخصة 160 مشروعًا في 16 
قطاعًا، بما في ذلك مبيعات األصــول والشراكات بني 
الــقــطــاعــني الــعــام والـــخـــاص حــتــى عـــام 2025، عــلــى أن 
للحكومة،  اململوكة  الفندقية  األصــول  مبيعات  تشمل 
وتحلية  تبريد  ومــحــطــات  التلفزيوني،  الــبــث  وأبــــراج 
ــا خــطــة الــخــصــخــصــة الــســعــوديــة فــا تشمل  املـــيـــاه. أمـ
الــكــيــانــات املــمــلــوكــة لــصــنــدوق االســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
)الصندوق السيادي(، أو بيع األصول األخرى لشركة 

»أرامكو« السعودية.
وفـــي الــعــامــني املــاضــي والـــجـــاري، بــاعــت الــســعــوديــة 
جــمــيــع مــطــاحــن الــدقــيــق ملــجــمــوعــة مـــن املــســتــثــمــريــن 

املحليني والدوليني بحوالي 1.5 مليار دوالر. وكانت 
تموز  يوليو/  في  أعلنت،  للحبوب  العامة  املؤسسة 
الثانية واألخــيــرة من خصخصة  املرحلة  بــدء   ،2020
م 

ّ
قطاع مطاحن الدقيق، مشيرة إلى أنها ستبدأ بتسل

الشهر نفسه.  مــن  ـــ16  الـ فــي  املسبق  التأهيل  عـــروض 
الثانية تشمل شركتي  املرحلة   

ّ
أن وأضافت، حينها، 

مــطــاحــن الـــدقـــيـــق الــثــانــيــة والـــرابـــعـــة، وأن تــفــاصــيــل 
الــعــمــلــيــة واإلطـــــار الــزمــنــي ســتــنــشــر بــشــكــل منفصل. 
األربــع ملطاحن  اململكة شركاتها  باعت  أثرها،  وعلى 
لتقليل  الرامية  »رؤيــة 2030«  إطــار خطة  الدقيق في 
اعــتــمــاد اقــتــصــادهــا عــلــى الــنــفــط. وتــبــاطــأ الــتــقــدم في 

بــرنــامــج الــخــصــخــصــة الــســعــودي أكــثــر مـــن املــتــوقــع، 
عــنــدمــا أطــلــق ولـــي الــعــهــد األمــيــر محمد بــن سلمان، 
وأعلنت  عــام 2016.   فــي  االقــتــصــادي  للتنوع  خطته 
الــحــكــومــة فـــي 2018 عـــن الـــبـــدء فـــي خــصــخــصــة عــدد 
 
ً
السعودية، وتشمل كا الحكومية في  القطاعات  من 
من البيئة، واملياه، والــزراعــة، والنقل )جــوي وبحري 
وبري(، والطاقة، والصناعة، والثروة املعدنية، وقطاع 
والتعليم،  واإلســكــان،  االجتماعية،  والتنمية  العمل 
واالتصاالت  والعمرة،  والحج  والبلديات،  والصحة، 

وتقنية املعلومات.
)العربي الجديد، األناضول(

السعودية تستهدف تحصيل 55 مليار دوالر من الخصخصة

إنعاش السياحة 
العالمية بدعم 

من »غوغل«
السياحة  منظمة  عت 

ّ
وق

العاملية وشركة »غوغل« 
األميركية اتفاقية للعمل 
ــافـــي  ــعـ مــــعــــًا وقـــــــيـــــــادة تـ
الــســيــاحــة الــعــاملــيــة، من 
والتعليم  االبتكار  خال 
ورصـــد بــيــانــات الــســوق، 
القطاع  في وقت يحاول 
الــــتــــعــــافــــي مــــــن تـــبـــعـــات 
جائحة كورونا. وذكرت 
مـــنـــظـــمـــة الـــســـيـــاحـــة فــي 
الشراكة   

ّ
أن أمــس،  بيان، 

الــجــديــدة املــوقــعــة أمــس 
ســـتـــركـــز عـــلـــى تــســخــيــر 
والتعليم  االبــتــكــار  قـــوة 
والـــــــــبـــــــــيـــــــــانـــــــــات، لـــــدفـــــع 
ــدام  ــ ــتـ ــ ــــسـ االنــــــتــــــعــــــاش املـ
والــــــــــشــــــــــامــــــــــل بـــــقـــــطـــــاع 
ــارت إلى  الــســيــاحــة. وأشــ
فــي  وجــــهــــات  ــنــــاك  هــ  

ّ
أن

بــــعــــض أجــــــــــــزاء الــــعــــالــــم 
ــى اســتــئــنــاف  ــ تــتــطــلــع إلـ
السياحة في أسرع وقت.
ووفـــــــــــــــــق االتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة، 
يــســتــضــيــف الـــجـــانـــبـــان 
إدارة  تدريبات ملنظمات 
الـــوجـــهـــات، بــاســتــخــدام 
ــه شـــركـــة  ــ ــورتــ ــ مـــنـــهـــج طــ
هذه  »غوغل«. وستعمل 
الــتــدريــبــات عــلــى تمكني 
ــهـــات مـــن الــتــحــول  الـــوجـ
الــرقــمــيــة. وبموجب  إلـــى 
االتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة، ســــتــــقــــدم 
ــًا لـــعـــدد  ــ ــمـ ــ »غــــــوغــــــل« دعـ
مـــــن مـــــــبـــــــادرات مــنــظــمــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاملـ ــ ــعـ ــ الــــــســــــيــــــاحــــــة الـ
الــرائــدة مــع مسح الــدول 

األكثر أمانًا.

مجموعة السبع تقترب من إبرام اتفاق ضريبي
إبرام  من   )G7( الكبرى  السبع  الدول  مجموعة  اقتربت 
متعددة  الشركات  على  ضرائب  فرض  بشأن  اتفاق 
الجنسيات الكبرى، مما يمهد الطريق لصفقة عالمية 
جديدة  قواعد  تضع  العام  من  الحق  وقت  في 
تايمز«،  »فايننشال  صحيفة  وأوردت  الرسوم.  لفرض 
األسبوع  نهاية  بحلول  نهائيًا  يتم  االتفاق قد  أّن  أمس، 
اللمسات  بشأن  مفاوضات  حاليًا  تجري  فيما  الجاري، 
تقوم  وحاليًا،  الجديد.  الضريبي  النظام  على  األخيرة 
إلى  أرباحها  بتحويل  للحدود،  العابرة  الكبرى  الشركات 
دفع  بهدف  المنخفض،  الضريبي  النظام  ذات  الدول 

أقل قيمة من الضرائب.

تركيا: ارتفاع صادرات صقاريا من السيارات
السيارات،  من  التركية،  صقاريا  والية  صادرات  حققت 
تجاوزت  عائدات  الجاري،  العام  من  األول  الثلث  في 
غربي  شمال  صقاريا،  وتقع  دوالر.  مليون  و696  مليارا 
تركيا، وتضم مصانع لشركة »تويوتا« اليابانية، وشركتي 
التركيتين. صقاريا حلّت في  تراكتور«  »أوتوكار« و»ترك 
تصديرًا  األكثر  التركية  الواليات  بين  من  السابعة  المرتبة 
إسطنبول،  بعد:   ،2021 من  األول  الثلث  في  للخارج، 
وقوجه إيلي، وبورصة، وإزمير، وغازي عنتاب، وأنقرة. 
بين  بلغت  السيارات،  من  صقاريا  صادرات  أّن  وأوضحت 
و696  مليارًا  الماضيين،  نيسان  وإبريل/  الثاني  كانون  يناير/ 

مليونًا و436 ألف دوالر.

التضخم في ُعمان يقفز لمستويات كبيرة
إبريل/  خالل  عمان  سلطنة  في  التضخم  معدل  قفز 
نيسان الماضي، ألعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات، 
المضافة  القيمة  ضريبة  السلطنة  تطبيق  ببدء  متأثرًا 
بحسب  نفسه،  الشهر  من  الـ16  من  اعتبارًا   %5 بنسبة 

وكالة األنباء العمانية. 
التضخم  معدل  يتحول  شهرًا   13 منذ  مرة  وألول 
إيجابي.  تضخم  إلى  االنكماش  حالة  من  السلطنة  في 
لإلحصاء  الوطني  المركز  عن  الصادرة  البيانات  ووفق 
التضخم في  ارتفع معدل  والمعلومات )حكومي(، 
بلغ  بمعدل  مقارنة   %1.59 بنسبة  إبريل  في  السلطنة 

سالب 0.9% في إبريل 2020. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ما يلفت النظر في نتائج مؤتمر 
باريس الذي عقد قبل أيام 

حول السودان، أمران: األول 
هو مساعدات فرنسا السخية 

وحماسها الشديد ملساعدة 
حكومة عبد الله حمدوك 

اقتصاديا، على الرغم من املشاكل 
املالية الكبيرة التي تعاني منها 

حكومة إيمانويل ماكرون جراء 
تفشي وباء كورنا، واملقاطعة 

العربية الواسعة للمنتجات والسلع 
الفرنسية. والثاني هو خروج 
حكومة السودان منتشية من 

نتائج املؤتمر الخيالية، وإعالنها 
عن نجاح املؤتمر وتحقيق كل 

األهداف املرجوة منه، وأنه شكل 
عالمة فارقة في مسار االنتقال 

املعقد نحو ديمقراطية راسخة في 
البالد، بل وكشفها عن موافقة 

الدول املشاركة على شطب نحو 
80% من ديون السودان الخارجية.
على املستوى األول أعلن ماكرون 

أن بالده قررت شطب كامل الديون 
املستحقة على السودان والبالغة 
نحو خمسة مليارات دوالر، كما 
ستقدم باريس قرضا للخرطوم 

بقيمة 1.5 مليار دوالر ملساعدتها 
في تسديد متأخراتها من الديون 

لصندوق النقد الدولي. وقدم 
ماكرون مبررا لهذه املساعدات 
السخية، وهو »تحرير هذا البلد 

الذي يشهد انتقاال ديمقراطيا من 
عبء الدين«. أما على املستوى 
الثاني واملتعلق بحالة التفاؤل 

الشديدة داخل حكومة الخرطوم 
من نتائج مؤتمر باريس، فقد عبر 

عنها حمدوك بقوله إنه »سيتم 
إعفاء السودان من 80% من 

ديونه للدول األعضاء في نادي 
باريس وخارجه، بما يعادل 45 

إلى 46 مليار دوالر من جملة 
الدين البالغ 60 مليار دوالر«. 

السؤال هنا، لَم االهتمام الفرنسي 
املبالغ به ملساعدة السودان في هذا 

التوقيت، ولَم لم تقدم باريس كل 
هذه املساعدات السخية من قبل؟ 
هل املساعدات مرتبطة بخطوات 

التطبيع التي اتخذتها حكومة 
الخرطوم مع دولة االحتالل، أم 

ألسباب أخرى، وما الفاتورة 
الضخمة التي سيقدمها السودان 
لفرنسا وغيرها مقابل هذا الدعم 

السخي وامللفت؟
السؤال الثاني: ما الشروط الخمسة 

املطلوب من السودان تنفيذها 
مقابل إسقاط 80% من ديونه، 

هل من بينها تسريع عميات 
التطبيع، أم يتعلق األمر بالدخول 
في مفاوضات مع صندوق النقد 
تنتهي بتطبيق إجراءات تقشفية 

عنيفة بحق املواطن، منها إلغاء 
دعم رغيف الخبز والوقود واملياه 

والكهرباء وزيادة الضرائب، 
وخفض عدد موظفي الدولة 

وفاتورة الرواتب. وربما يكون 
األخطر جعل السودان رهينة 
للدائنني الدوليني، وفي املقدمة 

صندوق النقد والبنك الدوليان، عبر 
إغراقه في الديون وتسريع وتيرة 

االقتراض. األيام املقبلة قد تكشف 
للمواطن بعض هذه الشروط التي 

تعهدت الخرطوم بتقديمها للدائنني 
مقابل هذا الدعم السخي سواء من 

فرنسا أو من نادي باريس.

السودان ولغز 
المساعدات 

الفرنسية السخية

Tuesday 25 May 2021
الثالثاء 25 مايو/ أيار 2021 م  13  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2458  السنة السابعة
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عدنان عبد الرزاق

تــمــر ســوريــة بــعــام صــعــب تــواجــه 
فيه شح املياه وجفافا هو األسوأ 
امـــتـــدت  إذ  نـــحـــو 70 ســـنـــة،  مـــنـــذ 
األضــــــرار مـــن الــــزراعــــة وتــلــويــث الــبــيــئــة إلــى 
نقص حــاد فــي مياه الــشــرب. وكــانــت مالمح 
أزمــة املــيــاه قــد بــدأت مــن العاصمة السورية 
دمشق، نظرًا لزيادة عدد السكان ومحدودية 
املــــوارد املــائــيــة، إذ أعــلــنــت املــؤســســة العامة 
ملـــيـــاه الـــشـــرب والــــصــــرف الــصــحــي بــدمــشــق 
وريـــفـــهـــا قـــبـــل أيــــــــام، بـــــدء تــطــبــيــق بــرنــامــج 
املياه بني 10 و12 ساعة يوميًا. وفي  تقنني 
حــــني ادعــــــى مـــديـــر الـــصـــيـــانـــة واالســـتـــثـــمـــار 
بــاملــؤســســة الــعــامــة ملــيــاه الـــشـــرب والــصــرف 
الــصــحــي مــحــمــود زلـــزلـــه، خـــالل تصريحات 
، أن غزارة نبع عني الفيجة 

َ
صحافية مؤخرا

مــن حاجة  باملئة  مــن 90  أكــثــر  حاليًا تغطي 
ســكــان املــديــنــة، وأن بــرنــامــج الــتــقــنــني »جــاء 
للمياه«،  والجائر  الزائد  االستخدام  نتيجة 
يؤكد العامل السابق بوزارة الري السورية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  املــهــنــدس محمد عــلــي، لـــ
أن منسوب مياه نبع الفيجة بمنطقة وادي 
ــــردى، تـــراجـــع »تــقــريــبــًا إلــــى الـــنـــصـــف«، ما  بــ
إلى املؤسسة.  الــواردة  املياه  أدى النخفاض 
ــاه فــــي ســـوريـــة  ــيــ ويــخــتــصــر عـــلـــى وضـــــع املــ
»بــالــكــارثــة الــكــبــرى« ألنــهــا تــتــجــاوز الــضــرر 
الزراعي والتلوث البيئي وانخفاض مستوى 
املــيــاه الجوفية ومــخــزونــات الــســدود إلــى أن 
للشرب  يــجــدوا مياهًا  لــن  الــســوريــني  معظم 

خالل الصيف املقبل. 
الــــــســــــوري أن »ســــكــــان  ــنــــدس  ــهــ املــ ويـــــشـــــرح 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة وريـــفـــهـــا يــســتــهــلــكــون 
نحو 11 مترًا مكعبًا بالثانية من املياه، بعد 
الكثافة السكانية بدمشق، وال يتجاوز إنتاج 
الفترة 9 أمتار مكعبة كل ثانية،  النبع هــذه 
ما يعني أن مياه الفيجة ال تكفي الستهالك 
الــســكــان مــن مــيــاه الــشــرب، األمـــر الـــذي يدفع 
مــؤســســة مـــيـــاه الـــشـــرب والـــصـــرف الــصــحــي 

لتغذية الشبكة من مياه آبار، ولم يعد هناك 
ــردى، وســـيـــرى  ــ ــ فـــائـــض كــبــيــر لـــيـــرفـــد نـــهـــر بـ

الجميع جفاف النهر خالل شهرين«.
ولم يخف وزير الزراعة بحكومة بشار األسد 
حسان قطنا مخاوف بالده من الجفاف وأثر 
قلة املياه على الزراعة ومياه الشرب، إذ يؤكد 
أن تــراجــع الــهــطــول املــطــري أدى إلـــى هبوط 
املــيــاه املــخــزنــة فــي الــســدود إلـــى نسبة %52 
وانخفاض املياه الجوفية إلى حدود حرجة 
 )الــــري(، 

ً
وخــــروج املــســاحــات املـــزروعـــة بــعــال

وبالتالي »خرجت مجمل األراضي املزروعة 
 بالقمح )700 ألف هكتار من أصل 800 

ً
بعال

ألف(، في حني كانت خطة الوزارة هي زراعة 
مليون و550 ألف هكتار«.

ويــشــيــر الـــوزيـــر الـــســـوري خـــالل تصريحات 
إلــى أن األولــويــة هي ملياه الشرب  صحافية، 
وتــأمــيــنــهــا لــلــســكــان، فــيــمــا راجـــعـــت الـــــوزارة 
ــات الــصــيــفــيــة  ــ ــزراعـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــيــ ــتــــاجــ الـــخـــطـــة اإلنــ
وعـــّدلـــتـــهـــا وخـــفـــضـــت املـــحـــاصـــيـــل الـــزراعـــيـــة 
الــشــرهــة لــلــمــيــاه كــالــقــطــن بــمــســاحــة 20 ألــف 
»سورية  أن  مــؤكــدًا   ،%30 بنسبة  أي  هكتار، 
ــيـــة انـــخـــفـــاض  ــام مــــن نـــاحـ ــ تــــواجــــه أخــــطــــر عــ
ــفــــاف  ــــوالت املــــطــــريــــة والــــجــ ــطـ ــ ــهـ ــ مـــــعـــــدالت الـ
والــتــغــيــرات املــنــاخــيــة مــنــذ عـــام 1953«، ألنــه 

فــي حــني واجهت  جــاء على كافة املحافظات 
البالد جفافًا مشابهًا في أعوام 1999، 2008، 
و2018، ولكنه أتى على محافظات محدودة 
فــقــط. وتــابــع أن تــراجــع منسوب نهر الــفــرات 
ألول مرة إلى ما دون 5 أمتار مكعبة بالثانية 
زاد من مخاطر قلة مياه الشرب بمدن شمال 
شــــرق ســـوريـــة وحـــلـــب، إضـــافـــة إلــــى تــراجــع 
ــر الــــزور  ــ اإلنـــتـــاج الــــزراعــــي بـــمـــدن الـــرقـــة وديـ
وانـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي بـــمـــدن شــمــال 
ــراء تـــراجـــع مـــخـــزون املــيــاه  ــ شــــرق ســـوريـــة جـ
في بحيرتي سدي تشرين والفرات وإخــراج 
على  املقامة  الكهرباء  توليد  معظم محطات 
السدين من الخدمة. وتنص االتفاقية املوقعة 
بــني ســوريــة وتــركــيــا عــام 1987، على إطــالق 
تركيا 500 متر مكعب في الثانية، ليتقاسمها 
الــعــراق وســوريــة )الــعــراق 58 باملئة من مياه 
الفرات مقابل 42 باملئة لسورية(، لكن تراجع 
الرواية  الفرات، بحسب  بنهر  املياه  منسوب 
التركية، جاء بسبب الجفاف وتراجع الهطول 

املطري جنوبي البالد.
ونفت مصادر رسمية تركية سابقًا، متحدثة 
املياه بشكل  الجديد«، قطع تركيا  »العربي  لـ
متعمد أو بناء على أبعاد سياسية، مؤكدة 
أن ما جرى هو نقص حاد في هطول األمطار 
نتج عنه جفاف شديد ضرب األراضي التركية 
قبل السورية. وقال تقرير نشره أخيرًا موقع 
عن   

ً
نقال  »world politics review«

بيانات األمم املتحدة، إن حوالي 15.5 مليون 
السكان،  أكثر مــن 90 باملائة مــن  ســـوري، أي 
يفتقرون إلى مصادر مياه الشرب اآلمنة، ما 
باملياه  املنقولة  األمــــراض  مخاطر  مــن  يــزيــد 

واألمراض املعدية.
وحسب مراقبني، فإن سورية تحتاج إلى 23 
مليار متر مكعب سنويًا لتكون حصة الفرد 
فيها مساوية لخط الفقر املائي البالغ 1000 
األغـــراض.  لكل  السنة  فــي  للفرد  مكعب  متر 
ــار السلبية  ويــحــذر مــراقــبــون مــن تــراكــم اآلثــ
عــلــى الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات فـــي ظـــل العجز 
الحكومي عن التعامل مع التغيرات املناخية. 
التي  املياه في سورية،  ودفعت مخاطر شح 
العاصي،  دجلة،  )الفرات،  األنهار  بلد  تعتبر 
الــســن والــكــبــيــر الــشــمــالــي(، بــرئــيــس الــــوزراء 
ــد حـــســـني عـــرنـــوس  ــ فــــي حـــكـــومـــة بـــشـــار األســ
إلــى تقديم حــل مشاكل املــيــاه كــرشــوة ملدينة 
السويداء التي زارها، السبت املاضي، ضمن 
ــتــــرويــــج العــــــــادة انـــتـــخـــاب بــشــار  حــــمــــالت الــ
ضـــيـــفـــت خــمــســة مـــلـــيـــارات 

ُ
ــد بـــقـــولـــه: »أ ــ األســ

لــيــرة العـــتـــمـــادات مــحــافــظــة الـــســـويـــداء لــدعــم 
مشروعات مياه الشرب واملوارد املائية«.

بيروت ـ ريتا الجّمال

ع وزير املال اللبناني في حكومة تصريف األعمال، غازي 
ّ
وق

ــل مــعــّد مــن قبل  وزنــــي، أمـــس االثـــنـــني، مــشــروع قــانــون مــعــجَّ
وفتح  التمويلية  البطاقة  إقــرار  إلــى  يرمي  الحكومة  رئاسة 

اعتماٍد إضافي استثنائي لتمويلها.
ــقــــول املــــشــــرف الــــعــــام لـــخـــطـــة لــبــنــان  ــاق، يــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
عاصم  االجتماعية،  الــشــؤون  وزارة  فــي  لــأزمــة  لالستجابة 
 »750 ألف عائلة ستستفيد 

ّ
»العربي الجديد« إن أبي علي، لـ

مــن الــبــطــاقــة، أمــا املــبــالــغ املــحــددة لها فيعود الــبــت بها إلى 
ــــي املـــال واالقــتــصــاد ومــصــرف لــبــنــان، وتــرتــبــط حتمًا  وزارتـ
بأسعار السلع األساسية، السيولة املوجودة في السوق، وكم 

ستصبح أسعار كل سلعة عند رفع الدعم عنها«.
إلــى أن »اإلجــــراءات ستكون شفافة، حيث  أبــي علي،  ويلفت 
أو توزيع  أو استنسابية  الباب على أي محاصصة  سيقفل 
مــع األخــذ  ُيــشــاع، واملعايير ستكون واضــحــة،  سياسي كما 
الــدخــل والــحــالــة االجتماعية وعــدد  االعــتــبــار مستوى  بعني 
لــن يستفيد منها هــم أصــحــاب   مــن 

ّ
أن الــعــائــلــة، علمًا  أفــــراد 

الدخل املرتفع، أو املسافر خارج البالد، أو من هو معال من 
قبل أحد أفراد أسرته الذي يعيش في الخارج«.

ويــتــخــوف الــلــبــنــانــيــون مـــن أن ُيـــصـــار إلـــى تــمــويــل الــبــطــاقــة 
ــي فـــي مـــصـــرف لــبــنــان،  ــزامــ الــتــمــويــلــيــة مـــن االحــتــيــاطــي اإللــ
وبالتالي استخدام أموال املودعني التي ما تزال محتجزة في 
املصارف ويمنع عليهم سحبها بالدوالر األميركي، بل وفق 
 
ّ
أن لبنانية، علمًا  ليرة  التي تبلغ 3900  سعر صرف املنصة 

ألفا  مصرف لبنان طــرح أخيرًا سعر صــرف جديد يبلغ 12 
في وقت يستمّر سعر الصرف في السوق السوداء باالرتفاع 

 أمس اإلثنني، 12900 ليرة.
ً
مسجال

وكـــان حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، ريـــاض ســالمــة، أعــلــن الخميس 
بيع  املــركــزي سيقوم بعمليات  البنك  أن  بــيــان  فــي  املــاضــي، 
للمصارف  لبنانية  لــيــرة  ألـــف   12 بسعر  األمــيــركــي  الــــدوالر 
إلى  واستنادًا   .»sayrafa »صيرفة  منصة  على  املشاركة 
ــب مــن املــشــاركــني الــراغــبــني بتسجيل جميع 

َ
م، ُيــطــل مــا تـــقـــدَّ

الطلبات على املنصة اعتبارًا من يوم  الجمعة املاضي لغاية 
نهار اليوم الثالثاء شرط تسديد املبلغ املطلوب عند تسجيل 

الطلب بالليرة اللبنانية نقدًا.
العمليات نهار بعد غٍد  البيان تسوية هذه  وسيتم بحسب 
الخميس، وتدفع الدوالرات األميركية لدى املصارف املراسلة 

حصرًا.
»العربي الجديد«  ومن جانبها، تؤكد مصادر بوزارة املال لـ
أن الــتــمــويــل لــلــبــطــاقــات الــتــمــويــلــيــة الــجــديــدة لـــن يــكــون من 
االحتياطي االلــزامــي أو أمــوال املــودعــني، وهناك ورشــة عمل 
والعائالت  التوزيع  وطريقة  التمويل  مــصــادر  يخّص  فيما 

التي ستستفيد منه.
ويــبــقــى مــصــدر تــمــويــل الــبــطــاقــة إضــافــة إلـــى الــصــعــوبــة في 
املستهدفة  الفئات  املبالغ على  لتوزيع  إيجاد عملية شفافة 
أبرز  املستحقة من  العائالت  منها، من خــالل قاعدة بيانات 
 غياب 

ّ
اإلشــكــالــيــات حـــول الــبــطــاقــة ومـــدى عــدالــتــهــا، فــي ظـــل

التي تتخذ من  اللبناني باملسؤولني والقرارات  املواطن  ثقة 
قبلهم.

ــان رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف األعـــمـــال الــلــبــنــانــي، حــســان  وكــ
ديـــاب، أشــار فــي حــوار تلفزيوني إلــى قناة »الــحــرة« إلــى أن 
فاتورة البطاقة التمويلية ستقارب مليار دوالر، وقد تتراوح 
بني مليون كحد أدنــى إلى 3 ماليني ليرة كحد اقصى، تبعًا 

لعدد أفراد كل عائلة.
البنك  أمــس، وفــدًا مــن  مــن جهة ثانية، استقبل وزيــر املالية 
الدولي برئاسة مدير دائرة املشرق في البنك الدولي، ساروج 

كومار جاه، وتم بحث املشاريع املمولة من البنك.
وبعد االجتماع، قال كومار جاه: »تناقشنا في برامج البنك 
الدولي في لبنان وعددها كبير، كما تباحثنا في سبل البدء 
الــطــوارئ  بتنفيذ مــشــروع شبكة األمــــان االجــتــمــاعــي ألزمـــة 
الــذي ستستفيد منه 200 ألــف أســرة تعاني حالة فقر مدقع 
فــي لــبــنــان. وطــلــبــنــا مــن وزيـــر املــالــيــة أن يعمل مــع الجهات 

الحكومية املختلفة للمساعدة على البدء بتنفيذه فورًا«.
وتحّدث كومار جاه، عن »ضرورة التحرك بشكل سريع نظرًا 

إلى حاجة املواطنني ملساعدة ملحة«.

عام العطش في سورية: 
الجفاف األسوأ منذ 70 سنة

200 ألف أسرة قد تستفيد من شبكة األمان االجتماعي )أنور عمرو/فرانس برس(الجفاف يهّدد الزراعة السورية )فرانس برس(

البطاقة التمويلية تغطي 750 ألف عائلة

هاجم الجفاف هذا العام 
سورية وسط مخاوف 

من تفاقم تداعيات 
شح المياه على معيشة 
المواطنين الذين يعانون 

من أزمات خانقة

تهديدات اإلنتاج 
الحيواني في غزة

رت وزارة الزراعة في قطاع غزة، أمس 
ّ
حذ

 على 
ّ

االثنني، من »كارثة« كبيرة بدأت تحل
قطاع اإلنتاج الحيواني في القطاع في ظل 

الظروف الراهنة، بسبب عدم توفر األعالف 
الالزمة لتغذية الحيوانات، نتيجة استمرار 
إغالق االحتالل اإلسرائيلي ملعبر كرم أبو 
سالم التجاري، ممر غزة التجاري الوحيد 

على العالم الخارجي. وأدى استمرار 
غلق املعبر ومنع األعالف من الوصول 

للقطاع إلى نفوق مئات اآلالف من الدواجن 
ت االحتالل 

ّ
والحيوانات، وذلك بسبب تعن

ورفضه دخول األعالف من معبر كرم أبو 
سالم، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 

العاشر من الشهر الجاري، وفق مناشدة 
أطلقتها الوزارة. وناشدت وزارة الزراعة، 

الجهات الدولية واملحلية، الضغط على 
االحتالل للسماح بدخول األعالف والحبوب 

الالزمة لتغذية الدواجن والحيوانات. ومنذ 
توقف الحرب، لم يفتح معبر كرم أبو سالم 

بشكل حقيقي، وال يزال يمنع االحتالل 
توريد الوقود الخاص بمحطة تشغيل 

الكهرباء.

قطر: زيادة صادرات 
القطاع الخاص

ارتفعت قيمة صادرات القطاع الخاص في 
قطر بنسبة 10% على أساس شهري، 

وبلغت نحو 1.64 مليار ريال )439 مليون 
دوالر( خالل فبراير/شباط املاضي، 

مقارنة بـ 1.4 مليار ريال في يناير/كانون 
الثاني، وفقا للنشرة االقتصادية الشهرية 

التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة 
قطر، أمس. وأوضحت النشرة أن تحليل 
بيانات صادرات القطاع الخاص، خالل 
فبراير/شباط، على أساس أعلى وأدنى 
مستوى للصادرات خالل العام، يعطي 

مؤشرًا هامًا يقيس مقدرة القطاع الخاص 
واالقتصاد القطري عمومًا على تجاوز 
تداعيات جائحة كورونا وعودته إلى ما 
قت صادرات القطاع 

ّ
قبل األزمة، فقد حق

الخاص، في شهر فبراير، أعلى مستوى 
خالل األشهر العشرة املاضية، منذ إبريل/
نيسان الفائت الذي سجل أدنى مستوى 
للصادرات، متأثرًا بالتدابير االحترازية 

ملكافحة انتشار الفيروس، إذ وصلت 
نسبة الزيادة إلى 190%. وكشف تحليل 
بيانات صادرات القطاع الخاص، حسب 

السلع على أساس شهري، أن معظم السلع 
حلت في قائمة أهم سلع الصادرات.

الصين تشهد نموًا متسارعًا 
في توليد الطاقة

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية 
لإلحصاء أن الصني شهدت نموًا متسارعًا 
في توليد الطاقة خالل األربعة أشهر األولى 
من العام الجاري. وأضافت أن حجم توليد 

الطاقة في البالد ازداد بنسبة 16.8 في 
املائة على أساس سنوي خالل الفترة ما 
بني يناير/ كانون الثاني وإبريل/ نيسان، 

ليصل إلى 2.53 تريليون كيلوواط كل 
ساعة. وحسب وكالة األنباء الصينية 

)شينخوا( ارتفع الرقم بنسبة 10.9 باملائة 
مقارنة مع املستوى في عام 2019، ما مكن 

متوسط النمو للفترة من يناير إلى إبريل 
من الوصول إلى 5.3 باملائة لعامي 2020 
و2021. وفي إبريل املاضي لوحده، قامت 

الصني بتوليد 623 مليار كيلوواط كل ساعة 
من الطاقة، بزيادة 11 باملائة على أساس 

سنوي، حيث بلغ متوسط حجم توليد 
الطاقة 20.77 مليار كيلوواط يوميا. وخالل 
إبريل أيضا، ازدادت الطاقة الحرارية بنسبة 

12.5 باملائة على أساس سنوي، فيما ازدادت 
الطاقة املولدة بقوة الرياح بنسبة 21.1 باملائة 

على أساس سنوي، وفق البيانات.

زيادة صادرات خضار 
وفاكهة تركيا

حقق قطاع صادرات منطقة غرب البحر 
املتوسط في تركيا، من الخضار والفواكه، 
في الثلث األول من العام الجاري، عائدات 

بقيمة 260 مليون دوالر. وبحسب 
معلومات حصلت عليها األناضول، أمس 
اإلثنني، من اتحاد مصدري غربي البحر 
املتوسط )أنطاليا، وإسبارطة، وبوردور(، 

بلغت صادرات الخضار والفواكه، بني 
يناير/ كانون الثاني، وإبريل/ نيسان 2021، 

260 مليون دوالر. وأوضحت البيانات أن 
الشهور األربعة األولى من العام الحالي، 

شهدت زيادة في حجم الصادرات بنسبة 
33.34 باملائة، مقارنة بنفس الفترة من 

العام السابق. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%90
ــرًا  ــر نــشــره أخــي ــقــري قـــال ت
 world politics« مــوقــع 
بيانات  عــن  نقًال   »review
حوالي  إن  المتحدة،  األمم 
15.5 مليون سوري، أي أكثر 
السكان،  بالمائة من   90 من 
مياه  مصادر  إلى  يفتقرون 

الشرب اآلمنة.

تقارير عربية

لبنانزراعة

الـــحـــكـــومـــة  تـــــوقـــــعـــــات  أن  يـــــبـــــدو 
ــة بـــتـــســـجـــيـــل نـــمـــو فــي  ــيـ ــونـــسـ ــتـ الـ
فــي 2020،  انــكــمــاش  بــعــد   ،2021
نظر خبراء  يتحقق من وجهة  لن 
انتهاء  قــرب  مع  محليني،  اقتصاد 
دون  ــام،  ــ ــعـ ــ الـ ــن  مــ األول  الـــنـــصـــف 
النمو.  وجود مؤشرات الفتة على 
وتوقعت الحكومة التونسية خالل 
وقــــت ســـابـــق مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 
تسجيل نمو نسبته 3.9 باملئة في 
النقد  يتوقع صندوق  فيما   2021
لتونس،  باملئة   3.2 بـــ  نموا  الــدولــي 
مــقــابــل انــكــمــاش بـــ 8.8 بــاملــئــة في 
2020. بينما انكمش الناتج املحلي 
اإلجـــمـــالـــي بــنــســبــة 3 بــاملــئــة على 
أســـاس ســنــوي خــالل الــربــع األول 
الــشــكــنــدالــي،  ــا  رضــ وقــــال   .2021
أســـــتـــــاذ االقـــــتـــــصـــــاد بـــالـــجـــامـــعـــة 
الــتــونــســيــة، لــوكــالــة األنـــاضـــول، إن 
املسجلة  االقتصادي  النمو  نسبة 
فــي الــربــع األول مــن الــعــام الحالي، 
لم تسجلها البالد منذ االستقالل 
)1956(، والنسبة املتوقع تحقيقها 
ــقـــدرة بـــ 3.9  فــي كــامــل 2021 واملـ

باملئة من املستحيل تحقيقها.

االنكماش 
يخيم على 

اقتصاد تونس
بغداد ـ عمار حميد

ــم الــشــكــاوى املـــتـــزايـــدة مـــن نــســب الــفــوائــد  رغـ
ــــت الــــقــــروض املـــصـــرفـــيـــة الــتــي  املـــرتـــفـــعـــة، القـ
تقدمها بعض املصارف الحكومية واألهلية 
في العراق رواجًا كبيرًا خالل الفترة األخيرة، 
ــتـــردي األوضـــــــاع املــعــيــشــيــة ملعظم  نــتــيــجــة لـ
ــائــــالت الـــعـــراقـــيـــة فــــي ظــــل الـــصـــعـــوبـــات  ــعــ الــ
ــيــــات جـــائـــحـــة فـــيـــروس  ــة وتــــداعــ ــاديـ ــتـــصـ االقـ

كورونا الجديد.
ــلـــنـــت عـــــدة مــــصــــارف حـــكـــومـــيـــة، مــن  فـــقـــد أعـ
الرافدين والرشيد، وعــدد من  بينها مصرفا 
املــصــارف األهلية اســتــعــداداهــا منح قــروض 
بني  مــا  قيمتها  تــتــراوح  صغيرة ومتوسطة 

بفوائد  دينار،  مليون  دينار و100  5 ماليني 
تــتــجــاوز 9% فـــي بــعــضــهــا )الـــــــدوالر يــعــادل 

1450 دينارًا(.
ودفعت أسعار الفائدة املرتفعة اللجنة املالية 
إلـــى مهاجمة سياسة  الــعــراقــي  الــبــرملــان  فــي 
أيــام، ووصفت فوائد السلف  االقــتــراض قبل 

والـــقـــروض الــتــي يــقــدمــهــا مــصــرف الــرافــديــن 
»الفاحشة والخيالية« للمواطنني بـ

وقــــال مــقــرر الــلــجــنــة أحــمــد مــظــهــر الــجــبــوري 
آلــيــات منح  إنــه »تلقى شــكــاوى كثيرة حيال 
السلف للموظفني من قبل مصرف الرافدين، 
ــد الــفــاحــشــة  ــوائــ ــفــ ــــات والــ ــيـ ــ بــســبــب بـــــطء اآللـ
املــتــرتــبــة عــلــى الــســلــف، بــاإلضــافــة إلـــى إلــغــاء 
على  املوظفني  وإجــبــار  اإللــكــتــرونــي  التقديم 
التجمعات الخطيرة التي ربما تقود لزيادة 
اإلصــابــات بفيروس كــورونــا ووقـــوع كــوارث 

وبائية«. 
وأضــــــاف أن »نـــســـب الـــفـــوائـــد املــتــرتــبــة على 
الــســلــف عــالــيــة وخــيــالــيــة وتــبــلــغ 9%، وأكــثــر 
من ذلك على كثير من تلك القروض«، مشددا 

على ضــرورة إعــادة النظر في آليات السلف 
اتها للمواطنني في ظل األزمة  وتسهيل إجراء
الــصــحــيــة واملــالــيــة املــتــفــاقــمــة الــتــي تعانيها 

البالد.
ووفق تقرير حديث لوزارة التخطيط، قفزت 
نــســبــة الــفــقــر إلــــى 31.7% فـــي نــهــايــة الــعــام 
املاضي 2020، بينما كانت نحو 20% في عام 
2018، حيث أضحى عدد الفقراء يعادل نحو 

11.4 مليون نسمة.
وقــالــت الــنــائــبــة الــســابــقــة نجيبة نــجــيــب، في 
الــجــديــد«، إن »الــقــروض  حديث مــع »العربي 
ذات الفوائد العالية جدًا تحولت إلى تجارة 
رابحة على حساب الفقراء وبغطاء قانوني، 
وفي النهاية، فإن املواطن هو الخاسر األكبر«، 
داعية الحكومة إلى التدخل لتخفيض نسبة 
الــفــوائــد املــفــروضــة للحصول على قــرض أو 

سلفة«.
وأضافت أن« املؤسسات املالية واملصرفية لم 
للموظفني،  القروض  تقديم خدمة  تقف عند 
ــنـــة فــــي الــتــســديــد  الــــذيــــن يـــعـــتـــبـــرون جـــهـــة آمـ
بالنسبة لها، بل توسعت الحقا إلى إقراض 
املواطنني من غير املوظفني بضمانة كفيل أو 

ضمانة املشروع نفسه«.
ــم املــــزيــــد مــن  ــقـــديـ ــــى ضــــــــرورة تـ وأشــــــــــارت إلــ
للمواطنني،  الــحــكــومــيــة  املــالــيــة  الــتــســهــيــالت 
الفتة إلى أن البنك املركزي تبنى في عام 2015 
مشروع منح القروض الصغيرة واملتوسطة 
 من القطاع الزراعي 

ً
والكبيرة التي شملت كال

بـــ6  ـــقـــدر قيمتها 
ُ
والــصــنــاعــي والـــعـــقـــاري، وت

ــدًا ال  تــرلــيــونــات ديــــنــــار، بـــفـــوائـــد بــســيــطــة جــ
حّمل املواطن 

ُ
تتجاوز 2%، وهي قــروض ال ت

املقترض أي آثار مستقبلية.
من صعوبات  العراقيني  من  الكثير  ويعاني 
الــغــالء وتــداعــيــات جائحة  معيشية فــي ظــل 
فــيــروس كــورونــا. والــعــراق ثــانــي أكــبــر منتج 
الــســعــوديــة،  بــعــد  ــك«  للنفط فــي منظمة »أوبــ
بـــمـــتـــوســـط يــــومــــي 4.6 مــــاليــــني بـــرمـــيـــل فــي 
الــــظــــروف الــطــبــيــعــيــة، ويــعــتــمــد عــلــى الــخــام 

لتوفير أكثر من 90% من اإليرادات العامة.
»العربي الجديد«  وقال النائب نعيم الكعود لـ
ــفـــوائـــد املــتــرتــبــة عــلــى الــــقــــروض الــتــي  إن »الـ

تقدمها بعض املصارف الحكومية واألهلية 
كبيرة  أعــبــاء  أضــحــت تحملهم  لــلــمــواطــنــني، 
في ظل تردي األوضاع االقتصادية وارتفاع 

نسبة الفقر إلى مستويات مخيفة«.
ــقــــروض ذات الــفــوائــد  وأضــــــاف الـــكـــعـــود: »الــ
ـــعـــد اســــتــــغــــالاًل بـــغـــطـــاء قـــانـــونـــي، 

ّ
الـــعـــالـــيـــة ت

ســيــزيــد الــفــقــراء فــقــرًا وســيــزيــد مـــن املــشــاكــل 
االجتماعية في املجتمع«، داعيًا وزارة املالية 
والبنك املركزي إلى إعادة النظر في السياسة 
الــنــقــديــة لــتــعــامــالتــهــمــا املــصــرفــيــة وخــفــض 
املقدمة  القروض  على  املترتبة  الفوائد  قيمة 

للمواطنني.
بدوره، قال الخبير االقتصادي عبد الرحمن 
املشهداني إن »القروض املصرفية التي تقدم 
الــنــوع األول  نــوعــني،  إلــى  للمواطنني تنقسم 
الــبــنــاء، وهي  منها يتعلق بــشــراء املــنــازل أو 
قـــروض مــيــســرة بنسبة فــوائــد قليلة جـــدًا ال 
تتجاوز 2%، وتصل مدتها إلى أكثر من 15 
عامًا، أما النوع الثاني فهي قروض تجارية 
منح بفائدة تصل إلى 9%، وهذا النوع من 

ُ
ت

القروض فيه مغاالة كبيرة من حيث الفائدة، 
وال يتالءم مع حجم األزمة االقتصادية التي 

يعيشها العراقيني اليوم«.
وأضــــاف املــشــهــدانــي أن »جــمــيــع الــبــلــدان في 
ــظــــروف االقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة  مــثــل هــــذه الــ
التي يعيشها مواطنيها تعمل على تخفيف 
إجــــــراءات الــحــصــول عــلــى قــــروض مـــن خــالل 

تخفيض حجم الفوائد«.
ــل الـــحـــكـــومـــة فــي  ــــى ضـــــــرورة تـــدخـ وأشـــــــار إلـ
تحديد أسعار الفائدة في ما يخص املصارف 
الــحــكــومــيــة، وخــصــوصــًا مــصــرفــي الــرافــديــن 
والرشيد، أما في ما يخص املصارف األهلية، 
ــبـــرملـــان في  فـــإنـــه ال ســلــطــة لــلــحــكــومــة وال الـ
وتعامالتها  النقدية  سياستها  فــي  التدخل 

املصرفية.
ــقـــدة املـــعـــتـــمـــدة مــن  ــعـ ــقـــد اإلجــــــــــراءات املـ ــتـ وانـ
الــقــروض  فــي منح  الحكومية  املــصــارف  قبل 
لــلــمــواطــنــني، والـــتـــي غــالــبــًا مـــا يـــحـــدث فيها 
استغالل املواطنني من قبل بعض السماسرة 
الــذيــن يعملون فــي تــرويــج معامالت السلف 

والقروض.

9 مليارات دوالر خسائر الصيد الجائرالقروض المصرفية بالعراق... فوائد عالية واستغالل

تزايد األعباء المعيشية للكثير من المواطنين في ظل كورونا )األناضول(

صنعاء ـ محمد راجح

يــمــر قـــطـــاع الــصــيــد فـــي الــيــمــن بــفــتــرة 
عــصــيــبــة مـــع اخـــتـــالل تـــوازنـــه فـــي ظل 
في  الرسمية  االصطياد  توقف عملية 
وانــهــيــار  املــعــتــادة،  التقليدية  املـــواقـــع 
عدد من املشاريع السمكية في مختلف 
مـــنـــاطـــق الـــيـــمـــن الـــبـــحـــريـــة، فــيــمــا بـــرز 
الصيد الجائر أخيرًا كإحدى الظواهر 
الـــتـــي يـــالحـــظ تـــمـــددهـــا وانـــتـــشـــارهـــا 
فــــي أغـــلـــب ســــواحــــل الـــيـــمـــن ومــنــاطــق 

االصطياد السمكي.
ــة رســمــيــة  ــاديـ ــتـــصـ ــدر تـــقـــاريـــر اقـ ــقــ وتــ
إجمالي الخسائر بأكثر من 9 مليارات 
دوالر، منها األضرار املباشرة الناتجة 
عــن الــصــيــد الــجــائــر الـــذي يــعــانــي منه 
ــارات دوالر،  ــيـ ــلـ مـ  4 وقــيــمــتــهــا  الــيــمــن 
دوالر  مليارات   3 نحو  إلــى  باإلضافة 
توقف  فــي  تسببه  عــن  ناتجة  خسائر 

مشاريع سمكية وأضرار أخرى.
التقارير إلى أضــرار بيئية  كما تشير 
الصيد  سفن  مــن  املخالف  لالصطياد 
األجـــنـــبـــيـــة واملـــحـــلـــيـــة غـــيـــر املــرخــصــة 
مـــلـــيـــاري دوالر مــا  نـــحـــو  إلـــــى  تـــصـــل 
بــني خسائر ناتجة عــن رمــي األحــيــاء 
املـــرتـــجـــعـــة وتـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الــشــعــاب 
املرجانية وتكلفة أضــرار في املخزون 
الـــســـمـــكـــي املــســتــقــبــلــي نــتــيــجــة صــيــد 

األسماك الصغيرة.
ويـــقـــول مـــســـؤول ســـابـــق فـــي االتـــحـــاد 
اليمن،  فــي  الــعــام  السمكي  الــتــعــاونــي 
»الـــعـــربـــي  لــــ راوح،  الـــلـــه  عـــبـــد  مــحــمــد 
الجديد«، إن الصيد الجائر والتقليدي 
اليمن يعاني منها  مشكلة مزمنة في 
مــنــذ مـــا قــبــل الـــحـــرب والـــتـــي توسعت 
املــؤســســات الحكومية  مــع غــيــاب دور 

املعنية بهذا القطاع. 
ــــى 90% مــن  إلـ ويــــوضــــح أن مــــا يـــصـــل 
إنتاج اليمن يأتي من عملية االصطياد 
هناك  كـــان  حــيــث  الــبــدائــيــة،  التقليدية 
ــهــــات  ــــل الــــجــ ــبـ ــ ــن قـ ــ ــ ــر مـ ــيــ ــبــ ــاعـــــس كــ ــ ــقـ ــ تـ
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي الــــحــــد مـــنـــه الرتــــبــــاط 

نافذين بهذا القطاع والذين ساعدتهم 
الـــحـــرب كــثــيــرًا بــعــد ذلـــك واســتــغــلــوهــا 
فـــي اتـــجـــاهـــات مــخــتــلــفــة، تـــركـــز جــانــب 
ــع جــهــات  ــي الـــتـــعـــامـــل مــ مـــهـــم مــنــهــا فــ
التحالف  يتبع دول  ما  خارجية منها 
والــذي يالحظ من خــالل انتشار سفن 
سواحل  معظم  فــي  مجهولة  اصطياد 

ومناطق االصطياد في اليمن.
ودار في اليمن خالل السنوات املاضية 
جدل واسع في هذا القطاع االقتصادي 
املناطق  استغالل  عدم  بسبب  الواعد، 
املــخــصــصــة لــلــصــيــد الــتــجــاري والــتــي 

كانت غير مستغلة للصيد التقليدي.
وفــــي ظـــل اعـــتـــمـــاد الــيــمــن عــلــى مـــورد 
النفط  اقــتــصــادي وحــيــد واملتمثل فــي 
والـــغـــاز، كـــان هــنــاك ضــعــف وعــجــز في 
تطوير القطاعات االقتصادية األخرى 
لتنويع املــوارد العامة املحدودة، إذ ال 
 %3.5 أكثر من  السمكي  القطاع  يمثل 

من الناتج القومي في اليمن.
ــن عـــــــدم إجـــــــــــراء أي تــقــيــيــم  ــ فــــضــــال عــ
لـــلـــمـــخـــزون الــســمــكــي فــــي الـــيـــمـــن مــنــذ 
عــــقــــود ملــــعــــرفــــة حــــجــــم الــــــثــــــروة الـــتـــي 
ضعف  إلـــى  إضـــافـــة  ــبـــالد،  الـ تمتلكها 
املنظومة القانونية للصيد والذي حد 
مــن وجــــود بــيــئــة اســتــثــمــاريــة ناجحة 

لتطوير هذا القطاع في اليمن.
وخــســر الــيــمــن الــــذي يــعــانــي مـــن أزمـــة 
نحو  وبطالة  وفقر  متفاقمة  إنسانية 
الــصــادرات  300 مليون دوالر عــائــدات 
السمكية سنويًا، بعد تراجعها بشكل 
كبير إلى أقل من 40 مليون دوالر قيمة 
الصادرات من األسماك واألحياء عبر 
منافذ التصدير املحدودة العاملة في 

البالد.
ويـــــرى الـــبـــاحـــث االقــــتــــصــــادي، حــســام 
السعيدي، أن اليمن غرق في العقدين 
ــريــــن فــــي املـــشـــاكـــل الــســيــاســيــة  ــيــ األخــ
ــــدام االســــتــــقــــرار وهـــو  ــعـ ــ واألمـــنـــيـــة وانـ
ــقـــد الــــبــــالد الــــقــــدرة عـــلـــى تــنــمــيــة  مــــا أفـ
ــقـــطـــاع  ــات الـــــــواعـــــــدة مــــثــــل الـ ــاعــ ــطــ ــقــ الــ
ــكــــي والــــــــــــذي اجـــــتـــــاحـــــه فـــســـاد  ــمــ الــــســ

واخـــتـــالالت تسببت فــي هـــدر مـــوارده 
وتبديد إنتاجيته، إذ ظل اليمن ينتج 
نـــســـبـــة مـــــحـــــدودة وضـــئـــيـــلـــة مـــقـــارنـــة 

بالثروة املتوفرة.
»الــعــربــي الــجــديــد،  وأكــــد الــســعــيــدي لـــ
أن هدر الصيد حدث نتيجة لإلهمال 
وعــــدم تــوظــيــف هـــذا الــقــطــاع بــصــورة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة االقــ ــظــــومــ ــنــ ــي املــ ــ ــل فــ ــ ــثـ ــ أمـ
الفوضى  إنتاجيته، والــحــد مــن  ورفــع 
والــعــشــوائــيــة واملــــمــــارســــات الــســلــبــيــة 
ــد الــــــجــــــائــــــر وغــــــيــــــرهــــــا مـــن  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــالـ ــ كـ
إلــــــى ضــعــف  أدت  ــي  ــتــ الــ ــات  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ املـ
ــادرات الــيــمــنــيــة طــــوال الــســنــوات  الــــصــ
كــانــت نسبة تأثيرها  املــاضــيــة والــتــي 
الــنــاتــج اإلجــمــالــي املحلي  ضئيلة فــي 
ــم امــــتــــالك الــــبــــالد لـــســـواحـــل يــصــل  ــ رغـ

طولها إلى نحو 2600 كيلومتر.
ــاك اجــــتــــمــــاعــــات  ــ ــنــ ــ ــــت هــ ــانــ ــ أخــــــــيــــــــرًا، كــ
ــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة  ومـــنـــاقـــشـــات فــــي املـ
ــثـــت فــيــهــا طـــرق  ــِحـ الـــغـــربـــيـــة لــلــيــمــن، ُبـ
مكافحة الصيد الجائر ومنع االحتكار 
في قطاع االصطياد السمكي من خالل 
ــددة، ومــعــالــجــة  ــعــ ــتــ إنــــشــــاء أســــــــواق مــ
العملية  وزيــــــادة  الــصــيــاديــن  أوضـــــاع 
اإلنتاجية، إضافة إلى تطوير األبحاث 
البحرية  بالبيئة  تعنى  الــتــي  العلمية 
واألســـمـــاك وتــنــوعــهــا واخــتــبــار أنـــواع 
جــديــدة مــن األحــيــاء البحرية فــي إطــار 
رفـــع الــعــائــدات مــن املــنــتــجــات البحرية 
واســــتــــيــــعــــاب األســــــــــواق الـــيـــمـــنـــيـــة لــهــا 
ــد األســــــــواق  ــيـ ــيـ ــشـ مـــــن خـــــــالل بــــنــــاء وتـ

باملحافظات.
وضاعفت الحرب مأساة ومعاناة هذا 
الـــقـــطـــاع، إذ تــســبــبــت فـــي تـــضـــرر أكــثــر 
مــن 30 ألــف صــيــاد فــي معظم املناطق 
الــســاحــلــيــة الــيــمــنــيــة، إلـــى جــانــب تدني 
نسبة متوسط االستهالك من األسماك 
ســنــويــا لــلــفــرد الـــواحـــد عــلــى مــســتــوى 
اليمن بنسبة 80% حيث كان متوسط 
كيلوغرامًا   14 الــفــرد  عليه  يحصل  مــا 
إلــــــى 2.5 كــجــم  ســـنـــويـــًا حـــتـــى وصــــــل 

سنويًا.

اليمنأسواق

نسبة الفائدة على 
القروض االستهالكية 

تصل إلى %9
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واشنطن ـ شريف عثمان

في محاولة إلعــادة توزيع ثروات 
األمـــيـــركـــيـــن، ووفـــــــــاًء بـــأحـــد أهـــم 
وعـــــــود حــمــلــتــه االنـــتـــخـــابـــيـــة، لــم 
بايدن بجهود  األميركي جو  الرئيس  يكتف 
إنــعــاش االقــتــصــاد، بعد عــام الجائحة الــذي 
ــي أغــلــب  ــلـــب فــ ــطـ ــعــــرض والـ ــع الــ ــراجــ شـــهـــد تــ
القطاعات، ليبدأ اإلعالن عن خططه الهادفة 
لتضييق الفجوة الواسعة بن دخول أثرياء 
التعديالت  ستكون  والتي  وفقرائها،  أميركا 

الضريبية على رأسها. 
ــــالن رغــبــتــه بـــاضـــطـــالع الــحــكــومــة  وبـــعـــد إعـ
الفيدرالية بــدور أكبر في محاوالت إنعاش 
ــعــــاش تــقــتــرب  ــاد، وإقـــــــــرار حـــــزم إنــ ــتــــصــ االقــ
قيمتها من ستة تريليونات دوالر، تضاف 
إلى عجز املوازنة القياسي الحالي، ال يجد 
الــالزمــة لتلك  األمـــوال   لتوفير 

ً
بايدن سبيال

الحزم إال إعادة فرض بعض الضرائب التي 
دونالد  السابق  الرئيس  قلصها  أو  أوقفها 

، باإلضافة 
ً
ترامب على الفئات األعلى دخال

إلــى فــرض املــزيــد مــن الــضــرائــب على بعض 
ــاح الــرأســمــالــيــة التي  ــ الــعــمــلــيــات، مــثــل األربـ
بالحد  والــنــزول  تقريبًا  مضاعفتها  يــنــوي 
لها،  الخاضعة  الربحية  ملستويات  األدنـــى 
بــاإلضــافــة إلـــى فـــرض املــزيــد مــن الــضــرائــب 
ــة  ــ ــــي دراســ ــا.  وفــ ــايــ ــطــ ــعــ ــات والــ ــركــ ــتــ ــلـــى الــ عـ

والسياسة  الــضــرائــب  معهد  أعــدهــا  حديثة 
ــات املـــتـــحـــدة، أكـــد  ــ ــــواليـ ــة فــــي الـ ــاديـ ــتـــصـ االقـ
ســتــيــف وامــــهــــوف، مـــديـــر املـــعـــهـــد، ومــاثــيــو 
ــر، كــبــيــر الـــبـــاحـــثـــن فــــي املـــعـــهـــد، أن  ــ ــــاردنـ جـ
مــتــوســط الـــدخـــل الــســنــوي لــــدى نــســبــة %1 
، الـــتـــي ســيــقــع عــلــيــهــا الــعــبء 

ً
ــلـــى دخــــــال األعـ

بلغ 2.2 مليون  الضرائب،  زيــادة  األكبر من 
زيــادة  سيشهد  الفئة  تلك  ثلثي  وأن  دوالر، 
في الضرائب املستحقة عليه بما يقرب من 
159 ألف دوالر في العام. وبينما شهد العام 
األول لــجــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا انــضــمــام 
أكثر من عشرين مليون أميركي إلى طوابير 
ــات  ــبـ ــلـــى الـــوجـ ــــي الــــحــــصــــول عـ الــــراغــــبــــن فـ
ــيـــة وطـــالـــبـــي تـــعـــويـــضـــات الــبــطــالــة  ــانـ املـــجـ
الــــدوالرات، فإن  الــدولــة مليارات  التي كلفت 
ثــرواتــهــم  زادت  املــلــيــارديــرات  مــن  مجموعة 
 ،2020 فــــي  دوالر  ــلـــيـــون  تـــريـ  1.62 بـــنـــحـــو 
فيما   ،%55 بنسبة  أصــولــهــم  قيمة  لترتفع 
أكثر من  استحوذ 15 مليارديرًا منهم على 
ــثـــروات. وتــحــت عــنــوان »خطة  ثلثي هـــذه الـ
األســــر األمـــيـــركـــيـــة«، فــّصــل الــرئــيــس الــقــادم 
مــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي خططه إلنــفــاق ما 
ــرائـــب إضـــافـــيـــة على  يــتــم تــحــصــيــلــه مـــن ضـ
أثــريــاء األمــيــركــيــن، لــيــؤكــد تــوجــيــه النسبة 
األكبر منها إلى اإلنفاق على التعليم ودور 
الــحــضــانــة لــأطــفــال، كــمــا الــتــوســع فــي منح 

إجازات مدفوعة األجر لآلباء واألمهات. 
وفــــــــي عــــــبــــــارة شــــهــــيــــرة وجــــهــــهــــا ألعــــضــــاء 
الــكــونــغــرس قــبــل أســابــيــع قليلة، قـــال بــايــدن 
»أعــتــقــد أنــــه مـــن حــقــك أن تــصــبــح مــلــيــونــيــرًا 

ضرائب بايدن

تدعو إلى فرض 
المزيد من الضرائب 

على األثرياء، 
هيوستن )بوب 

)Getty/ليفي

يتأهب أثرياء أميركا لمعركة مع إدارة الرئيس جو بايدن، الذي يصر على 
زيادة الضرائب المفروضة على هذه الشريحة من أجل تمويل خططه 
لتطوير البنية التحتية وحزمة التحفيز االقتصادي التي تكلف تريليونات 

الدوالرات

ثروات المليارديرات 
زادت 1.62 تريليون دوالر 

في عام كورونا

زعفران أفغانستان 
استحوذ على الترتيب 
األول عالميًا في 2020

غولدمان ساكس يتوقع 
ارتفاع الطلب على النفط 

بـ4.6 ماليين برميل يوميًا

أزمة تمويل 
تشعل صدامًا 

مع أثرياء 
أميركا

تسارع وتيرة التحصين من كورونا يزيد الطلب على النفط )فرانس برس(مزارعون أفغان يحصدون محصول الفراولة في قندهار )فرانس برس(

كابول ــ صبغة اهلل صابر

املنتجة  للنباتات  البديلة  الـــزراعـــات  تشهد 
للمخدرات في أفغانستان رواجًا في العديد 
مــن األقــالــيــم، لتنضم الــفــراولــة إلــى الزعفران 
البالد  الــذي شهدت  األحــمــر،  بالذهب  امللقب 
حضورًا الفتًا له في السنوات األخيرة، بينما 
بــــدت مــعــركــة الـــبـــدائـــل غــيــر يــســيــرة فـــي ظل 
استمرار الصراع املسلح في الدولة، حيث ال 
تزال زراعة الخشخاش املنتج لأفيون إحدى 

األدوات التمويلية للصراع.
وحــظــيــت زراعــــة الــفــراولــة، الــتــي تــعــد حديثة 
الــعــهــد فـــي أفــغــانــســتــان، بــاهــتــمــام كــبــيــر في 
إقليمي  البالد وجنوبها، ال سيما في  شــرق 
ننجرهار )شرق(، وقندهار )جنوب(، اللذين 
يشتهران بزراعة النباتات املخدرة، إذ تحول 
ــرة إلـــى  ــ ــيـ ــ مــــئــــات املـــــزارعـــــن فــــي اآلونــــــــة األخـ

الفراولة بداًل من الخشخاش.
يقول غول آغا، وهو أحد املزارعن في منطقة 
إقليم  فــي  خوجياني  ملــديــريــة  التابعة  وزيـــر 
الحدود مع باكستان:  الواقع على  ننجرهار 
»في السابق كنا نزرع األفيون وننتظر طوال 
العام لنحصل على بعض املال الالزم لإلنفاق 
خـــالل الـــعـــام، ومـــع ذلـــك فـــإن مـــا كــنــا نحصل 
عليه يذهب هباء، لكن منذ ثالثة أعوام نزرع 
ونفعها  كليًا،  عليها  نعتمد  وبتنا  الفراولة 
أضعاف زراعة الخشخاش، ويعمل معي في 

نيويورك ــ العربي الجديد

تــوقــع بــنــك االســتــثــمــار غــولــدمــان ســاكــس، أن 
ترتفع أسعار النفط إلى 80 دوالرًا للبرميل في 
الربع األخير من العام الجاري، معلال ذلك بأن 
الطلب،  في  التعافي  تقدير  لم تحسن  السوق 
وذلـــك حتى بــالــرغــم مــن االســتــئــنــاف املحتمل 

لإلمدادات اإليرانية من الخام.
وقال البنك األميركي في مذكرة له إنه بالنظر 
ــفــــاع الــكــبــيــر فـــي الــطــلــب مـــع تــوســع  إلــــى االرتــ
نــطــاق التحصن )مـــن فــيــروس كـــورونـــا( فــإن 
النفط ستظل قائمة،  ارتــفــاع أســعــار  مــبــررات 
»إمـــدادات ال تتسم باملرونة«،  خاصة في ظل 
مضيفا أن افتراض عودة الصادرات اإليرانية 
فــي يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل ال يمنع أن أســعــار 
برنت ما زالت بصدد الوصول إلى 80 دوالرًا 

بحلول الربع األخير من 2021.
وتـــأتـــي تــوقــعــات غــولــدمــان ســـاكـــس، وفـــق ما 
ــة رويـــــتـــــرز، أمـــــس االثــــنــــن، عــلــى  ــالــ نــقــلــت وكــ

عكس توجهات السوق خالل األيــام املاضية، 
املاضي،  األســبــوع  النفط،  أسعار  تراجعت  إذ 
بعد أن قال الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
إن الواليات املتحدة مستعدة لرفع العقوبات 
ــــالده الــنــفــطــيــة واملــصــرفــيــة  عـــلـــى قـــطـــاعـــات بــ

واملرتبطة بالشحن.
لكن الخام عوض بعض تلك الخسائر، أمس، 
فــي مــســاعــي إحــيــاء  إذ ظــهــرت عقبة محتملة 
االتفاق النووي اإليراني املوقع في 2015، وهي 
املــســاعــي الــتــي قـــد تــضــيــف إلمــــــدادات الــنــفــط. 
ومن املقرر استئناف املحادثات بن واشنطن 

وطهران هذا األسبوع. وقال غولدمان ساكس، 
املتقدمة  الـــدول  أســـواق  فــي  الطلب  تعافي  إن 
التي تلقاها االستهالك  سيعادل أثر الضربة 
مؤخرًا بسبب جائحة كورونا، وما استتبعه 
ذلــك من بــطء محتمل في التعافي في جنوب 
ــع أن يــزيــد  ــوقـ آســـيـــا وأمـــيـــركـــا الــالتــيــنــيــة. وتـ
يوميًا حتى  برميل  4.6 مالين  بنحو  الطلب 
نــهــايــة الـــعـــام، مــشــيــرا إلــــى أن أغـــلـــب الـــزيـــادة 

مرجحة في األشهر الثالثة املقبلة.
وقـــال فــي املـــذكـــرة »الــتــنــقــالت تــتــزايــد بسرعة 
فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة وأوروبـــــــا، مـــع تــســارع 
العام  وتيرة التحصن ورفــع إجـــراءات العزل 
ومـــع تـــزايـــد حــركــة قــطــاع الــشــحــن واألنــشــطــة 

الصناعية أيضا«.
كــمــا تـــوقـــع الــبــنــك أن تـــقـــوم مــنــظــمــة الــبــلــدان 
بقيادة  وحلفاؤها  )أوبـــك(  للبترول  املــصــدرة 
ــة بــاســم  ــعــــروفــ ــا، وهـــــي املـــجـــمـــوعـــة املــ ــ ــيـ ــ روسـ
)أوبــك+(، بمعادلة أي زيادة لإلنتاج اإليراني 
ــادة اإلنـــتـــاج فـــي الــنــصــف  ــ مـــن خــــالل وقــــف زيــ

الثاني من العام الجاري ملدة شهرين.
وكانت شركة النفط الهندية، قد أبدت رغبتها 
في استيراد النفط اإليــرانــي بعد رفــع الحظر 
وكالة  أوردت  ما  وفــق  األميركي،  االقتصادي 
ــا« اإليــرانــيــة يـــوم األحـــد املــاضــي. وكــانــت  »ارنــ
الهند قد أوقفت استيراد النفط اإليراني منذ 
األميركية،  الضغوط  بسبب   ،2019 منتصف 
الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت تــصــفــيــر صــــــــادرات الــنــفــط 
اإليراني في أعقاب انسحاب الرئيس األميركي 

دونالد ترامب من االتفاق النووي في 2018.
وتعمل شركة النفط الوطنية اململوكة إليران، 
عــلــى تهيئة حــقــول الــنــفــط إلـــى جــانــب تعزيز 
العالقات مع العمالء، حتى تتمكن طهران من 
التوصل  النفطية في حالة  الــصــادرات  زيــادة 
إلــى اتفاق مع واشنطن بشأن رفــع العقوبات 
خالل مباحثات فيينا التي تجري منذ الثاني 
مـــن إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، وفـــق مـــا كشف 
مــســؤولــون فــي قــطــاع النفط اإليــرانــي لوكالة 

»بلومبيرغ« األميركية، األسبوع املاضي.

قــرابــة 30 شخصًا«. ورغــم تفضيله  زراعتها 
زراعــة هذه الفاكهة مثل الكثير من املزارعن 
ــا مـــن قــلــة االهــتــمــام  فـــي مــنــطــقــتــه، يــشــكــو آغــ
 
ً
بديال باعتبارها  زراعــتــهــم  بــدعــم  الحكومي 
الحكومة فقط ببعض  للخشخاش، وتكتفي 
األمــن  قــوات  تأتي  الروتينية، حيث  األعــمــال 
وتفتش بعض الحقول للتأكد من خلوها من 

زراعة النباتات املخدرة.
ويــضــيــف: »لـــو فــكــرت الــحــكــومــة فـــي تــرويــج 
البدائل مثل الفراولة والزعفران والتمر لكان 
أفــضــل بكثير وأنــســب للقضاء على  الــوضــع 

األفيون في البالد«. 
ورغـــم الــتــصــريــحــات الـــصـــادرة عــن الحكومة 
بالتأكيد   2001 عام  منذ  الدولية  واملنظمات 
ــل مــكــافــحــة  ــ ــ عــــلــــى الــــعــــمــــل الـــــــــــدؤوب مـــــن أجـ
املـــخـــدرات، إال أن زراعــــة الــخــشــخــاش ال تــزال 
حـــاضـــرة بــقــوة فـــي أفــغــانــســتــان، إلـــى جــانــب 

أنواع أخرى من النباتات املخدرة.
ويـــــرى آغــــا أن املــــزارعــــن أكـــثـــر حــمــاســة من 
الــحــكــومــة لــلــتــوجــه نــحــو الـــبـــدائـــل. وبــجــانــب 
االهتمام املتزايد في إقليم ننجرهار، وصلت 
إقليم قندهار  إلــى  العام  الفراولة هــذا  زراعــة 
ــرة لــتــحــل بـــجـــانـــب فــاكــهــتــي الـــرمـــان  ــ ألول مـ
والــعــنــب، بــعــد أن كـــان اإلقــلــيــم مــشــهــورًا في 

السابق بزارعة الخشخاش بال منازع.  
ــنـــداب  ــزارعــــن فـــي مــنــطــقــة أرغـ ــد املــ يـــقـــول أحــ
الــلــه،  بعصمت  نفسه  عـــرف  قــنــدهــار،  بإقليم 
إنه زرع الفراولة في أرضه وحصل على عائد 
»العربي الجديد«،  مجز، مشيرا في حديثه لـ
إلى أن وزارة الزراعة وزعت بذر الفراولة على 

املزارعن في األقاليم األخرى لكنها لم تفعل 
املناطق  إقليم قندهار، ال سيما في  ذلــك في 

النائية.
ويضيف أن »املــزارعــن يــرغــبــون فــي ترويج 
الــبــدائــل لــلــمــخــدرات وبــالــتــالــي يــجــربــون أي 
نــبــتــة لــتــحــل مــحــل الـــخـــشـــخـــاش، والـــفـــراولـــة 
فـــاكـــهـــة جـــيـــدة نــســتــفــيــد مــنــهــا فــــي بــيــوتــنــا 
ونقدمها للسوق بأثمان مجزية، ومردودها 

أحسن بكثير من مردود األفيون«.
كما يــقــول أحــمــد يــاســر، املـــزارع فــي قندهار، 
إن أكثر من 200 مزارع في مديريات مختلفة، 
تــــحــــديــــدًا »أرغـــــــنـــــــداب« و»دامـــــــــــن« و»دنــــــــد«، 
يزرعون الفراولة في حقولهم. وما تمتاز به 
هذه النبتة أننا نأخذ منها املحاصيل أربع 
والقنب  الخشخاش  بينما  الــعــام،  فــي  مـــرات 
)املستخدم في إنتاج الحشيش( نزرعها مرة 

واحدة في العام.
ويضيف ياسر »املشكلة الوحيدة تتمثل في 
األفغانية  الحكومة  بن  واملواجهات  الحرب 
ــان، فـــالـــحـــرب دمـــــــرت مــعــظــم  ــبــ ــالــ وحــــركــــة طــ
ــدم اهــتــمــام الــحــكــومــة  الــحــقــول إلـــى جــانــب عـ
بــالــبــدائــل، فجميع  للتمسك  املـــزارعـــن  بــدعــم 
األعــمــال من زراعــة وتسويق تقع على عاتق 
مــن شح  يــعــانــي معظمهم  بينما  ــزارعـــن،  املـ
اإلمــكــانــات«. فــي املــقــابــل، يــقــول ســيــد حفيظ 
املحلية  الـــزراعـــة  إدارة  رئــيــس  ســـيـــدي،  الــلــه 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  فـــي إقــلــيــم قــنــدهــار لـــ
ــع خــطــط مـــن شــأنــهــا  الــحــكــومــة بـــصـــدد وضــ
الفراولة،  ملزارعي  الالزمة  التسهيالت  توفير 
ــة الــقــنــب  ــ ــــزراعـ  مـــنـــاســـبـــًا لـ

ً
ــال ــديــ الـــتـــي تـــعـــد بــ

والخشخاش.
ــلــــه عــــابــــد، الــخــبــيــر  بـــــــــدوره، يــــؤكــــد عـــبـــيـــد الــ
الـــزراعـــي، أهــمــيــة دعـــم تــوجــه املـــزارعـــن نحو 
والرمان  والــزعــفــران  الفراولة  مثل  محاصيل 
والعنب، مشيرا إلى أن عوائدها املالية جيدة، 
كما أنها تفي باحتياجات السوق التي تتجه 
الســتــيــراد مــثــل هـــذه األصـــنـــاف مــن الــخــارج، 

وتحديدًا باكستان.
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تتحمل  أن  عليك  يتعن  لــكــن  مــلــيــارديــرًا،  أو 
نصيبك العادل من الضرائب«.

ومنذ اللحظات األولى لوصول بايدن للبيت 
األبيض، وربما قبل ذلك، يبذل املستشارون 
املاليون وشركة إدارة الثروات جهودًا مكثفة 
التي  األمــثــل  االستثمار  أدوات  على  للعثور 
مــا يمكن  أقصى  مــن خاللها تجنب  يمكنهم 

إن أمكنهم ذلك، قبل أن تتم الزيادة املتوقعة، 
خــاصــة فــي مــا يخص الحصول على بعض 
بـــــداًل مـــن الحـــقـــًا، أو االتـــفـــاق  ــز اآلن  الـــحـــوافـ
ــد الـــحـــصـــول عـــلـــى بــعــض  عـــلـــى تـــقـــديـــم مـــوعـ
مستحقاتهم. وبدأ مديرو الثروات في نصح 
عمالئهم بتحويل حسابات التقاعد الخاصة 
بهم مــن األنــــواع الــتــي تــؤجــل دفــع الضرائب 

من العبء املتوقع من الضرائب الجديدة، التي 
ال يعلم أحد حتى اآلن كيف سيكون شكلها 
في  األصــعــب  التصويت  اجتياز محطة  عند 
الــكــونــغــرس. وفـــي تــعــامــلــهــم مـــع خــطــط رفــع 
الــضــرائــب، لــن يقف أثــريــاء أمــيــركــا مكتوفي 
األيدي، حيث يتوقع محللون أن يقوم بعض 
هؤالء بالتسريع بحصولهم على مداخيلهم، 

عــلــى املـــدخـــرات لــحــن الـــوصـــول إلـــى ســن 59 
ســـنـــة ونـــصـــف إلـــــى تـــلـــك الـــتـــي تـــفـــرض دفـــع 
الضرائب عليها اآلن، لالستفادة من معدالت 
زيــادتــهــا.  قبل  املنخفضة  الحالية  الضريبة 
ــاء الــكــونــغــرس مـــن الــحــزب  ويــــعــــارض أعـــضـ
مــشــروع رئيسهم  الــذيــن دعــمــوا  الجمهوري، 
السابق دونالد ترامب ألكبر خفض ضريبي 

تشهده الــبــالد خــالل عــقــود، جـــزءًا كبيرًا من 
نسبة  أن  مــؤكــديــن  الضريبية،  بــايــدن  خطط 
كبيرة من اإلنفاق على البنية التحتية الذي 
يــبــرر بــه بــايــدن رفـــع الــضــرائــب تــعــد ُمبالغا 
بـــهـــا، وأن بــعــض أوجـــــه إنـــفـــاق تــلــك املــبــالــغ 

ليست ضرورية.  
السيناتور ميتش ماكونيل،  أكد  أيــام،  وقبل 
زعيم األقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، 
ــارثــــي، زعـــيـــم األقــلــيــة  ــاكــ والــــنــــائــــب كــيــفــن مــ
الجمهورية بمجلس النواب، رفضهما زيادة 
الــضــرائــب لتمويل اإلنــفــاق عــلــى مــشــروعــات 
بــالــواليــات  التحتية  البنية  لتحسن  بــايــدن 
املــتــحــدة. وقـــال مــاكــونــيــل، الـــذي زامـــل بــايــدن 
فـــي الــكــونــغــرس ألكــثــر مـــن عــقــديــن، وتمكنا 
مــعــًا خـــالل فــتــرة رئــاســة بــــاراك أوبـــامـــا التي 
ــاق  ــفـ ــه، مــــن االتـ ــ ــايــــدن وقـــتـــهـــا نـــائـــبـــًا لـ ــان بــ ــ كـ
عــلــى قـــانـــون الـــضـــرائـــب ورفــــع ســقــف الــديــن، 
إن نــــواب حــزبــه غــيــر مــســتــعــديــن لــفــتــح ملف 
تعديل قانون اإلصــالح الضريبي الــذي أقره 
تــرامــب، مطلع عــام 2018، ووصــفــه ماكونيل 
بـــأنـــه »خــــط أحـــمـــر«. واقـــتـــرح الــجــمــهــوريــون 
فرض رسوم )لم يحددوا قيمتها حتى اآلن( 
املــراد  التحتية  البنية  يستخدمون  مــن  على 
تــحــديــثــهــا، وهـــو مـــا يــرفــضــه تــمــامــًا أعــضــاء 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، ولـــــم يـــتـــفـــق مــمــثــلــو 
الحزبن إال على رفــض فكرة االســتــمــرار في 
التوسع باالقتراض من أجل تمويل الزيادات 

املقترحة في اإلنفاق.
وفي محاولة لعرقلة جهود بايدن للحصول 
على تأييد ملشروعه، قال ماكونيل إن أعضاء 
املــوافــقــة عــلــى خــطــة تحديث  حــزبــه يمكنهم 
التحتية بكلفة ال تتجاوز 800 مليار  البنية 
دوالر، مــقــارنــة بــأكــثــر مــن تــريــلــيــونــي دوالر 
ــم مــــحــــاوالت بـــايـــدن  ــ اقـــتـــرحـــهـــا بــــايــــدن. ورغــ
لــكــســب تــأيــيــد الــشــركــات األمــيــركــيــة الــكــبــرى 
ــــات الــبــنــيــة  ــــروعـ ــــشـ لـــخـــطـــتـــه الـــضـــريـــبـــيـــة وملـ
التنفيذين  الــرؤســاء  أغلب  زال  مــا  التحتية، 
لــتــلــك الـــشـــركـــات يـــأمـــلـــون فـــي إيـــجـــاد بــدائــل 
أخــــــرى لــتــمــويــل مــــشــــروعــــات اإلنــــفــــاق الــتــي 
يتحمس لــهــا الــجــمــيــع. وفـــي لــقــاء مــع إحــدى 
الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي وقــــت ســابــق من 
مـــايـــو/ أيــــار الـــجـــاري، أشــــار ديــفــيــد ريــكــس، 
الشهيرة  األدويـــة  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
»إي إل آي ليلي«، إلى أن الشركات األميركية 
لإلنفاق  مبالغ ضخمة  الصناعية تخصص 
التحتية  البنية  على  ولإلنفاق  االستثماري 
الخاصة بها، مؤكدًا أن »فرض ضرائب على 
في  جــدًا،  فكرة سيئة  الشركات سيكون  تلك 

وقٍت نحاول فيه إنعاش االقتصاد«.

تريد اإلدارة األميركية رفع الضريبة على أرباح رأس المال إلى 39.6% بعد 
المليون دوالر األول، ما يجعلها مماثلة لمعدل الدخل العادي. وعندما 
ــمــعــدل مع  ــذا ال يــتــم جــمــع هـ
اإلضافية  الصحية  الرعاية  ضريبة 
البالغة 3.8% على دخل االستثمار، 
سيرتفع  الضريبة  إجمالي  فـــإّن 
مستوى  أعلى  وهو   ،%43.4 إلى 
منذ  المتحدة  الــواليــات  تشهده 
بعيدًا  الماضي،  القرن  عشرينيات 
التي  الوجيزة  االرتــفــاع  فترة  عن 
وفــق   ،1978 عـــام  خـــال  مـــرت 

وكالة »بلومبيرغ« األميركية.

اقتطاعات على األرباح

تقرير

زحفت زراعة الفراولة 
نحو الكثير من المناطق 

األفغانية في اآلونة 
األخيرة، لتدخل ألول 

مرة إلى إقليم قندهار، 
معقل الخشخاش

رؤية

سهام معط اهلل 

ــفــاق وقــف إطــاق النار بني االحــتــال اإلسرائيلي 
ِّ
ت بعد أن دخــل ا

ز التنفيذ فجر 21 مايو/ واملقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حيِّ
أيار 2021 بعد قتال دام 11 يومًا، أّول ما يتبادر إلى األذهان هو 
به عدوان الكيان الصهيوني وكيف؟«، خاصة  ر ما خرَّ »َمن سُيعمِّ
ت وزيــر  أنــه فــي طلعة إعامية استفزازية فــي الــيــوم ذاتـــه، لــم ُيــفــوِّ
 مسألة إعادة 

َّ
الدفاع اإلسرائيلي »بيني غانتس« الفرصة، واستغل

اإلعمار بعد الدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية الحيوية لقطاع 
غزة كورقة ضغط وابتزاز بهدف اإلفراج عن الجنود اإلسرائيليني 
ى عددهم أصابع اليد الواحدة،  األسرى لدى حماس والذين ال يتعدَّ
الذين سقطوا  الفلسطينيني  الضحايا  بعدد  يقارن  ال  عــدد  وهــو 
ف 232 شهيدًا 

َّ
اء القصف اإلسرائيلي الجّوي والبّري الذي خل جرَّ

ونحو 1900 جريح، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
 
ً
ومنزال برجًا سكنيًا  الصهيوني 184  االحتال  ــر جيش  دمَّ لقد 

اقتصادية  منشأة  و525  إعاميًا  مقرًا  و33  ًا  حكومي مقرًا  و74 
ب خسائر مادية بلغت،  و66 مدرسة، ووحدات رعاية صحية، وسبَّ
أولــيــة، 92 مليون دوالر في قطاع اإلســكــان، 27  حسب تقديرات 
الــصــحــي، 22 مليون  املــيــاه والــصــرف  فــي شبكات  مليون دوالر 
دوالر في شبكات اإلمداد بالكهرباء، 6.5 مايني دوالر في شبكات 
االتصاالت واإلنترنت، 23 مليون دوالر في القطاع الحكومي، 40 
القطاع االقتصادي و5 مايني دوالر في قطاع  مليون دوالر في 

األوقاف، حسب املكتب اإلعامي الحكومي في قطاع غزة.
ــت الــــــذي تــحــصــي فـــيـــه حـــكـــومـــة غـــــزة خــســائــرهــا  ــوقــ ــ وخــــــال ال
الــدعــم املالي  الــدولــي حشد مــا أمكن مــن  املــاديــة، ينبغي للمجتمع 
واللوجستي إلصاح ما أفسده نتنياهو الذي يعمل بمنطق »الغاية 
ثه بالسلطة حتى املوت.  ر الوسيلة« في رحلته السياسية وتشبُّ تبرِّ
السيسي« في 18 مايو/  الفتاح  املصري »عبد  الرئيس  أعلن  لقد 
صة إلعادة إعمار قطاع  أيار 2021 إطاق مبادرة مصرية مخصَّ
ثاثية  قمة  فــي  مشاركته  خــال  دوالر  مليون   500 بمبلغ  غــزة 

بالعاصمة الفرنسية مع الرئيس الفرنسي والعاهل األردني. 
الرئيس  أعــرب  أيــار 2021،  يــوم 21 مايو/  وفــي مؤتمر صحافي 
بــايــدن، عــن رغبته فــي املساعدة فــي إعـــادة إعمار  األميركي جــو 
د بجمع تمويل كبير للمساهمة في عملية البناء تحت  غزة، وتعهَّ
الفلسطينية وبعيدًا  السلطة  بالتنسيق مع  املتحدة  األمــم  إشــراف 
د على مـــّده يــد الــعــون مــن أجل  عــن متناول حــركــة حــمــاس، وشـــدَّ
الذين كانوا بحاجة إلى صرامته وحزمه مع  رين  األبرياء املتضرِّ
إسرائيل لوقف عدوانها عليهم في العاشر من مايو/ أيار 2021، 
ف لدعم  ولكن ليس هناك ما يمكن انتظاره من حليف العدو املتلهِّ

أمن اإلسرائيليني، ولو على حساب كل الفلسطينيني. 
عتبر تجارب 

ُ
ت اإلعــمــار وتنفيذه، حيث  بــإعــادة  الــوعــد  بــني  شتان 

دول ســابــقــة كـــالـــعـــراق، لــبــنــان، ســـوريـــة والــيــمــن خــيــر دلــيــل على 
دهــا املجتمع الــدولــي  ــردِّ أّن الــشــعــارات والــهــتــافــات الــتــي غالبًا مــا ُي
قتها  التي مزَّ الـــدول،  إعــادة إعمار  الكبرى بشأن  الــدول  ورؤســـاء 
فقاعية  تصريحات  د  مجرَّ كونها  تعدو  ال  والصراعات،  الحروب 

د وتتاشى.  سرعان ما تتبدَّ
ــــع إرســـــــال مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة مــســتــعــجــلــة لــدعــم 

َّ
ــتــــوق ــن املــ مــ

الفلسطينيني في غزة. فقد أعلن مارك لوكوك، وكيل األمني العام 
ومنسق اإلغــاثــة فــي حــاالت الــطــوارئ، يــوم 21 مــايــو/ أيــار 2021 
ملواجهة  املـــركـــزي  الــصــنــدوق  مــن  دوالر  مــايــني   4.5 تخصيص 
الطوارئ، لتلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايدة في القطاع، عاوة 
على 14.1 مليون دوالر وعد، قبل ذلك بأيام فقط، بتخصيصها 
عة لألرض الفلسطينية املحتلة بهدف  جمَّ

ُ
من الصناديق املركزية امل

رين  ِلّحة للفلسطينيني املتضرِّ
ُ
االستجابة السريعة لاحتياجات امل

من هذا الصراع.
لــدول منكوبة  إلــى حــاالت سابقة  ــع، استنادًا 

َّ
املــتــوق لكن مــن غير 

بالحروب، أن ُيعاد إعمار قطاع غزة في املدى القصير وبالشكل 
الذي كان عليه قبل بداية القصف الصهيوني. فمن جهة، ستفعل 
حكومة نتنياهو ما بوسعها العتراض مسار إعادة إعمار غزة، 
ــادة  ــصــة إلعـ ومـــن جــهــة أخــــرى ســيــكــون إرســــال األمـــــوال املــخــصَّ
الدول  البطيء نظرًا لحرص  بالتنقيط  الري  اإلعمار أشبه بعملية 
والجهات املانحة الحليفة إلسرائيل على عدم وصول دوالر واحد 

لفصائل املقاومة الفلسطينية في غزة.
ــنـــاء الــصــراعــات  ــــي، صــمــتــه فـــي أثـ ــدول ــ ــا يـــعـــاب عــلــى املــجــتــمــع ال مـ
تأكل  أن  بعد  املساعدات  من  الفتات  بتقديم  حه  وتبجُّ والــنــزاعــات 
ل  ُيسجِّ فلم  األبرياء.  وتطحن رحاها  واليابس  األخضر  الحروب 
عانت  التي  املضطهدة  العربية  الـــدول  فيه  حصلت  يومًا  الــتــاريــخ 
ت 

َّ
من ويات االستعمار والحروب على مساعدات مالية دولية كف

املالية لن يكفي  ــت، ومــا ستحصل عليه غــزة من املساعدات 
َّ
ووف

التحتية إلى سابق عهدها، فقد  إلرجــاع أوضــاع املساكن والبنى 
أعلنت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئني الفلسطينيني 
في الشرق األدنى »األونروا« حاجتها املاسة إلى 38 مليون دوالر 
الغربية، ولكن  لتلبية االحــتــيــاجــات األســاســيــة فــي غــزة والــضــفــة 
دوالر  مليون   18.6 مــا مجموعه  أعــلــن تخصيص  لــوكــوك  مـــارك 
ات الطارئة األساسية في غزة. وأعلنت وزارة 

ُّ
فقط للقيام بالتدخ

األشغال العامة واإلسكان في قطاع غزة وحدها حاجتها لـ 350 
ن من إصاح ما أفسده االحتال في قطاعها، 

َّ
مليون دوالر لتتمك

ف وحدها ما 
ِّ
كل

ُ
رة وإزالتها ت وأفادت بأّن عملية هدم املباني املتضرِّ

 عن 150 مليون دوالر. لذلك، من الصعب أن تستعيد البنية 
ّ

ال يقل
التحتية لغزة أنفاسها إن لم تقترن عملية إعــادة اإلعمار بتأكيد 
فبعد  داتهم.  تعهُّ الدوليني  املانحني  والــتــزام  تنفيذها  في  اإلســـراع 
مرور أكثر من عام على العدوان اإلسرائيلي على غزة سنة 2014، 
 2015 أغسطس  آب/   31 في  الفلسطينية  الــوفــاق  أعلنت حكومة 
30 باملائة من قيمة التعّهدات الدولية إلعادة إعمار قطاع  يها لـِ

ِّ
تلق

ط 
َّ
الصهيوني خط اإلسرائيلي  االحتال  أّن  القول،  غــزة. خاصة 

 غزة من خال تعطيل منشآتها االقتصادية وتدمير بنيتها 
ّ

لشل
مأساوية،  إلــى  فيها  العادية  الحياة  وتحويل  األساسية  التحتية 

ذ كل ذلك تحت أنظار ومسامع املجتمع الدولي الصامت. 
َّ
ونف

 بالعيش في سام كسائر شعوب العالم، 
ّ

للشعب الفلسطيني الحق
ل من  موَّ

ُ
ومساعدته تبدأ بعملية إعادة إعمار حقيقية وسريعة ت

الدول،  املانحني وحّث جميع  خال تنظيم جلسات طارئة ملؤتمر 
عات  التبرُّ لجمع  صندوق  تخصيص  على  اإلسامية،  ما  سيَّ وال 
ق الجهود كافة مع مصر  نسَّ

ُ
ذا لو ت من األفراد واملؤسسات، وحبَّ

ع بإمكانية إرسال كل أنواع املساعدات والدعم من خال 
َّ
التي تتمت

معبر رفح.

ر  من يُعِمّ
ما خَرّبته إسرائيل؟
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