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نفط بغداد إلى بيروت
بغداد ـ محمد علي

وقع كل من لبنان والعراق اتفاقًا 
السبت ينص على شــراء بيروت 
ــت الــــوقــــود  ــ ــ ــلــــيــــون طـــــن مـــــن زيـ مــ
الــعــاملــي، على ان  الثقيل مــن بــغــداد بالسعر 
وقال  والسلع.  الخدمات  عبر  الــســداد  يكون 
املــكــتــب اإلعـــالمـــي لــرئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الــعــراقــي مصطفى الــكــاظــمــي فــي بــيــان إنــه 
العراقي عبر  الجانب  االتفاق من  تم توقيع 
وزيــر املالية علي عبد األمــيــر عـــالوي، فيما 
ــر الــطــاقــة  ــ ــع عـــن الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي وزيـ ــ ـ

ّ
وق

واملياه اللبناني ريمون غجر. 
وكـــشـــف مــــســــؤول عــــراقــــي نــفــطــي بــــــارز فــي 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، عــن  ــعـ ـــ«الـ بــــغــــداد، الـــســـبـــت لـ
ــفــــاق مـــع لــبــنــان لــلــبــدء  إتـــمـــام تــفــاصــيــل االتــ
النفط العراقي عبر شركة »سومو«  بتوريد 
ــوانــــئ الــبــصــرة  ــن مــ ــقـــابـــضـــة، مــ ــيـــة الـ الـــعـــراقـ

عــلــى مــيــاه الــخــلــيــج الــعــربــي أقــصــى جــنــوب 
الــعــراق، وليس من خــالل األراضـــي السورية 
ــان مــتــوقــعــا فـــي األســـابـــيـــع املــاضــيــة.  كــمــا كــ
العراقي أكمل ما  املــســؤول إن الجانب  وقــال 
تقديم تسهيالت  وجــرى  تعهدات،  مــن  عليه 
الــذي جمع الجانبن في  اللقاء  كبيرة خالل 
املــنــطــقــة الــخــضــراء بــبــغــداد بــحــضــور فنين 
الــعــراقــيــة.  الــنــفــط  مـــن وزارة  ومــســتــشــاريــن 
تصدير  بآلية  املتعلق  الــجــانــب  أن  وأضـــاف 
بـــغـــداد،  فــــي  الـــنـــفـــط  ــزتـــه وزارة  أنـــجـ الـــنـــفـــط 
وسيتم تزويد لبنان بشحنات نفط منتظمة 
خالل أيام في حال انتهى الجانب اللبناني 
من بعض التفاصيل املتعلقة بآلية التفريغ 
واالســـتـــالم حــن وصـــول نــاقــالت الــنــفــط إلــى 
املوانئ اللبنانية. ولفت إلى أن شركة نفطية 
خــاصــة عــامــلــة فــي الـــعـــراق ســتــتــولــى عملية 
الخام  النفط  األولــى من  الشحنات  استبدال 
بــوقــود مــنــاســب ملــحــطــات الــطــاقــة فــي لبنان 

بغية تسريع وصولها. وحول االتفاق املالي 
قال إنه تم االتفاق على تأخير السداد عاما 
ــــدوالر املــعــتــمــدة فــي البنك  كــامــال وبــقــيــمــة الـ
املركزي، متحدثا عن حساب مصرفي عراقي 
في لبنان تودع به قيمة النفط، ويتم الحقا 
التصرف بها في لبنان أيضا ضمن عمليات 
ــراد أو حـــصـــول عـــلـــى خــــدمــــات طــبــيــة  ــيـ ــتـ اسـ

وعالجية مختلفة.
وفي فبراير/ شباط املاضي، تم اإلعالن عن 
مــصــادقــة الـــعـــراق عــلــى دعـــم لــبــنــان بالنفط 
ألــف طن سنويًا، قبل أن تتبلغ  بمقدار 500 
ــال الــلــبــنــانــيــة في  ــمــ حــكــومــة تــصــريــف األعــ
الــتــاســع مــن يــونــيــو/ حــزيــران املــاضــي قــرار 

العراق مضاعفة الكمية إلى مليون طن.
ــــرح مـــنـــاف الــطــائــي وهــــو خــبــيــر نفطي  وشـ
ومــوظــف ســابــق فــي الــشــركــة املــســؤولــة عن 
الجديد«،  »العربي  لـ العراقي  النفط  تصدير 
أنه »في حال كانت هناك جهوزية في لبنان 

إلفـــــراغ حـــمـــوالت الــنــفــط ســيــتــطــلــب وصـــول 
أولى الشحنات أسبوعًا واحــدًا«، معتبرا أن 
النقل عبر موانئ البصرة آلية عملية، فيما 
استخدام صهاريج النفط العراقية من خالل 
األراضي السورية غير مجدية اقتصاديا وال 

فنيا كما تعترضها مشاكل أمنية معروفة.
ــار الــنــائــب فـــي الــبــرملــان الــعــراقــي علي  ــ وأشـ
البرملان  أن  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ البدري 
ــام يــدعــم تــقــديــم الـــدعـــم إلـــى لبنان  بــشــكــل عـ
في أزمته الحالية. وأضاف أن العراق يحث 
الخليج على  فــي  أخـــرى  نفطية  دواًل  أيــضــا 

مساعدة اللبنانين. 
ــة املـــحـــروقـــات، وخــصــوصــًا  ــ وانــعــكــســت أزمـ
النقص الحاد في مــادة املــازوت الــذي شمل 
أيضًا السوق السوداء، على جميع القطاعات 
ــران  ــ فـــي لــبــنــان، مـــا دفـــع املــســتــشــفــيــات واألفـ
الكهربائية وغيرها من  املولدات  وأصحاب 
القطاعات إلى التحذير من توقف الخدمات.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــتــزايــد املـــؤشـــرات الــتــي تــشــيــر إلـــى تــحــســن وضعية 
االقــتــصــاد الــتــركــي. وأكــــد أســتــاذ املــالــيــة فــي جامعة 
باشاك شهير في إسطنبول فراس شعبو في حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى أن ثـــبـــات ســعــر صــرف 
 يــعــود إلـــى اإلقــبــال 

ً
الــلــيــرة الــتــركــيــة وتــحــســنــه قــلــيــال

الكبير الذي تشهده تركيا سياحيًا، خاصة بعد فتح 
بالدرجة  العربية  املنطقة  مــن  الــــزوار  وزيــــادة  الــبــالد 
األولى خالل عطلة عيد األضحى التي مددتها تركيا 
ــام.  ولـــفـــت إلــــى صـــعـــود الــــصــــادرات الــتــي  ــ ــ لــتــســعــة أيـ

الــنــصــف األول من  مــلــيــارات دوالر خـــالل  نــافــت 105 
هــذا الــعــام، وســط تــوقــعــات بــأن تــزيــد عــن 200 مليار 
دوالر. وشرح شعبو، أن ثنائية السياحة والصادرات 
تــوازن  يتم  وعبرهما  األجنبية  العمالت  مــولــدا  هما 
العرض والطلب وتضعف مخاوف املكتنزين بسبب 
تـــوافـــر الـــــــدوالر فـــي الــــســــوق. وأشــــــار شــعــبــو إلــــى أن 
للمخاوف  االستجابة  بعدم  املركزي  املصرف  خطوة 
تــمــوز، أعطى  فــي 14 يوليو/  الــفــائــدة  وتثبيت سعر 
مؤشرات مطمئنة بأن الحكومة التركية تضبط أداء 
اقتصادية، من  نقدية وسياسة  أدوات  األســواق عبر 
زيــادة  وبالتالي  الفائدة  رفــع سعر  إلــى  اللجوء  دون 

التضخم وما له من انعكاسات على معيشة األتــراك 
في  التركية  العملة  وتستمر  املستثمرين.  ومــخــاوف 
املركزي  املصرف  ثبت  منذ  البطيء  انتعاشها  مسار 
سعر الــفــائــدة عند 19 فــي املــائــة على عمليات إعــادة 
الشراء »الريبو« ألجل أسبوع والتأكيد على الحفاظ 
ــع األخــــــذ فــي  عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة املــــتــــشــــددة مــ
الحسبان املستويات املرتفعة للتضخم. وقال مدرس 
إن  التركية مسلم طــاالس  الجامعات  فــي  النقد  مــادة 
أنقرة أصرت على املحافظة على نسبة فائدة مرتفعة 
لــكــبــح الــطــلــب الــكــلــي، أو إبــقــائــه كــمــا هــو عــلــى األقـــل، 
ألن وضــع الليرة متذبذب منذ أشهر، ومــن املفترض 

املحافظة على هامش إيجابي بسعر الفائدة. وحول 
ما أعلنه املركزي التركي، من استخدام جميع األدوات 
أضــاف  املــتــشــددة،  النقدية  السياسة  على  والــحــفــاظ 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن إبــقــاء نسبة الفائدة  لـــ طـــاالس 
بما يتناسب مع وضع السوق يعد أداة نقدية إلبقاء 
خالل  التركية  الليرة  وهــوت  السيطرة.  تحت  الطلب 
يونيو/حزيران املاضي، إلى أدنى سعر على اإلطالق 
الــواحــد،  الـــدوالر  مقابل  لــيــرات   8.9 بتسجيلها نحو 
قبل أن تبدأ بمشوار تحسنها املدعوم بزيادة النمو 
وتحسن أداء االقتصادي التركي، وفي مقدمته قطاعا 

التجارة الخارجية والسياحة.

صعود مؤشرات السياحة والصادرات في تركيا

»دلتا« يدفع سالسل التوريد 
العالمية لالنكماش

دفعت موجة جديدة من كوفيد -19 
في جميع أنحاء العالم مع انتشال 

متحور »دلتا«، إضافة إلى الكوارث 
الطبيعية في الصني وأملانيا، والهجوم 

اإللكتروني الذي يستهدف موانئ 
رئيسية في جنوب أفريقيا، سالسل 

التوريد العاملية نحو  الهبوط، مما 

يهدد التدفق الهش للمواد الخام 
وقطع الغيار والسلع االستهالكية، 

ا لشركات واقتصاديني 
ً
وفق

ومتخصصني في الشحن. وقال 
جاي بالتن، األمني العام للغرفة 

الدولية للمالحة: »لم نعد على أعتاب 
أزمة ثانية، نحن في أزمة. هذه لحظة 

محفوفة باملخاطر بالنسبة لسالسل 
التوريد العاملية«. وفي الوقت نفسه، 

أدت الفيضانات القاتلة في العمالقني 
االقتصاديني الصني وأملانيا، إلى 
مزيد من تمزيق خطوط اإلمداد 

 بعد من املوجة 
َ

العاملية التي لم تتعاف
األولى للوباء، مما يعرض تريليونات 

الدوالرات من النشاط االقتصادي 
للخطر. قال نيك كالين، نائب 

الرئيس للمبيعات والتسويق في 
شركة الشحن والخدمات اللوجستية 
التايوانية OEC، إّن الشركات تتدافع 

لتحرير البضائع املكدسة في 
آسيا وفي املوانئ األميركية بسبب 

تضافر األزمات.

تحذير ألماني من الفائدة 
المنخفضة

قال رئيس البنك املركزي األملاني 
ه يشعر بالقلق 

ّ
ينس ويدمان، إن

بشأن احتمال تمديد بيئة معدالت 
الفائدة املنخفضة من جانب 

املركزي األوروبي لفترة طويلة، 
وسط مخاوف تسارع التضخم. 

وأوضح أّن مجلس محافظي 
املركزي األوروبي وافق من حيث 

املبدأ على أّن السياسة النقدية 
التوسعية مناسبة في الوقت 
الحالي. وتابع رئيس املركزي 

األملاني: »الخبراء يتوقعون أن يتجه 
التضخم في أملانيا إلى 5 في املائة 

بحلول نهاية هذا العام«.

تمويل »ريفيان« للسيارات 
الكهربائية

جمعت شركة »ريفيان« الناشئة 
للسيارات الكهربائية 2.5 مليار 
دوالر في جولة تمويلية جديدة 
بقيادة مستثمرين حاليني مثل 

»أمازون« و»فورد«. وقال الرئيس 
التنفيذي للشركة، أر جيه سكيرينغ، 
في بيان: »مع اقترابنا من بدء إنتاج 
السيارات، من الضروري أن نستمر 

في التطلع إلى األمام واملضي 
قدمًا في املرحلة التالية من النمو«. 
وأضاف: »التمويل الجديد سيوجه 

إلى توسيع برامج السيارات الجديدة 
والتواجد املحلي للشركة، باإلضافة 

إلى طرح منتجات دولية«. وجاء 
إعالن الجولة التمويلية الجديدة 

ها تخطط 
ّ
بعدما قالت »ريفيان« إن

الفتتاح مصنع ثاٍن في الواليات 
املتحدة. وجمعت »ريفيان« نحو 
10.5 مليارات دوالر من التمويل 

حتى اآلن، ضمنها جمع 2.5 مليار 
دوالر في يوليو/ تموز املاضي، 

و2.65 مليار دوالر في يناير/ كانون 
الثاني.

أخبار

أزمة تصدير 
في األرجنتين

قالت غرفة املوانئ األرجنتينية إن السفن التي تغادر مركز الحبوب األرجنتيني في روساريو على نهر بارانا، تضطر إلى خفض الشحنات بنسبة 25 
في املائة، بسبب االنخفاض الحاد في منسوب املياه. ومن املتوقع أن تظل املنطقة جافة لعدة أشهر. ويواجه بارانا، الذي يحمل حوالي 80 في املائة من 
صادرات األرجنتن الزراعية، أدنى مستوى له في منسوب املياه منذ 77 عاًما، مما أثر على شحنات الصادرات الرئيسية للبالد، بما في ذلك فول الصويا 
والقمح والذرة. وأدى الجفاف في البرازيل املجاورة، حيث ينبع النهر، إلى تقليل كمية البضائع التي يمكن أن تحملها السفن في ذروة موسم تصدير 

الذرة وفول الصويا األرجنتيني، وسط تزايد التساؤالت حول قدرة بارانا على التعامل مع حركة تصدير القمح أواخر هذا العام.

اقتصاد
Sunday 25 July 2021
األحد 25 يوليو/ تموز 2021 م  15  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2519  السنة السابعة
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اقتصاد

عدن ـ محمد راجح

يـــعـــانـــي الـــيـــمـــن مــــن أزمـــــــة نــقــديــة 
خــــانــــقــــة طــــفــــت تــــأثــــيــــراتــــهــــا عــلــى 
ــــى  ــلـ ــ يـــــــومـــــــيـــــــات املــــــــواطــــــــنــــــــني وعـ
مؤشرات االقتصاد منذ نهاية العام املاضي. 
وتتزايد حــدة هــذه املشكلة فــي الــبــالد وسط 
االخـــتـــالل فــي آلــيــات مــكــافــحــة غــســل األمــــوال 
العديد  على  القائم  الحرب  اقتصاد  واتساع 
من التجاوزات املالية والنقدية، ما يزيد من 
بصورة  معها  التعامل  يتم  التي  التعقيدات 
عـــشـــوائـــيـــة بـــعـــيـــدًا عــــن الـــــدوائـــــر والـــقـــنـــوات 

الرسمية املختصة بمعالجتها. 
وتــحــرص الــســلــطــات عــلــى التقليل مــن شــأن 
في  بالنقد  للتعامل  التنظيمية  الــتــحــديــات 
باملجتمع  عالقتها  اهــتــزاز  مــن  خــوفــًا  اليمن 
املالي واملصرفي الدولي منذ نقل إدارة البنك 
املركزي اليمني من العاصمة اليمنية صنعاء 
إلى عدن التي اتخذتها الحكومة املعترف بها 

دوليًا عاصمة مؤقته لها نهاية العام 2016.
»الــعــربــي  يــقــول مــعــنــيــون بــاملــلــف الــنــقــدي لـــ
الجديد« إن ضعف آليات مكافحة تبييض 
األموال وتتبع الحركة النقدية يعد مشكلة 
كبرى تكاد توازي الحرب والصراع املحتدم 
في البالد. ويلفتون إلى أن االنقسام املالي 
واملصرفي تحول منذ مطلع عام 2017 إلى 
ما يشبه كرة النار املتدحرجة، والتي ألقت 
االقتصادية  املستويات  على  قاتمة  بظالل 
ــة والــــتــــدهــــور  ــيــ ــانــ ــســ وعــــمــــقــــت األزمــــــــــة اإلنــ
املعيشي وتهاوي العملة، كما ساهمت في 

القاهرة ـ العربي الجديد

أدرج مجلس النواب املصري مجددًا مشروع 
ــري الــجــديــد على  ــ ــوارد املــائــيــة والـ ــ قـــانـــون املــ
جدول أعمال جلساته، األحد، ألخذ التصويت 
النهائي على القانون تمهيدًا للتصديق عليه 
الفتاح السيسي، وذلــك في  الرئيس عبد  من 
مواجهة التداعيات السلبية النتهاء إثيوبيا 
ــّد الـــنـــهـــضـــة، وتــســبــب  ــسـ ــثـــانـــي لـ مــــن املــــــلء الـ
الـــســـّد فـــي تـــراجـــع حــصــة مــصــر الــتــاريــخــيــة 
مـــن مـــيـــاه الـــنـــيـــل. وحـــظـــر مـــشـــروع الــقــانــون 

بغداد ـ محمد علي

على  الطاقوية  اإليــرانــيــة  الضغوط  تتزايد 
ــراق فــيــمــا يــعــانــي األخـــيـــر مـــن عمليات  ــعـ الـ
تــخــريــب واســـعـــة الـــنـــطـــاق تـــطـــاول شبكته 
الكهربائية، وتتصاعد ساعات التقنني في 
ظــل ارتــفــاع كبير فــي درجـــات الــحــرارة. فقد 
أعلن العراق، أن إيران خفضت إمدادات الغاز 
الكهربائية  الــطــاقــة  تــوردهــا ملحطات  الــتــي 
املــغــذيــة لــجــنــوب ووســـط الــبــالد، بــواقــع 19 
أفقدها نحو  مــا  يوميا،  قــدم مكعب  مليون 
العراق  وينتج  الكهرباء.  من  ميغاواط  ألف 
الكهربائية،  الــطــاقــة  مــيــغــاواط مــن  ألـــف   19

بينما االحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفًا.
العراقية، في بيان،  الكهرباء  وذكــرت وزارة 
أنه جرى »تخفيض معدالت الغاز اإليراني 
املــورد املشغل ملحطات اإلنتاج في املناطق 
الوسطى وبغداد من 34 مليون متر مكعب 

إلى 20 مليون متر مكعب، يوميا«.
ــلـــبـــالد، فــقــد  ــا فــــي املـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة لـ ــ أمـ
ــاز اإليـــــرانـــــي »مـــن  ــغــ ــعــــدالت الــ انـــحـــســـرت مــ
متر  مليون   12 إلــى  مكّعب  متر  مليون   17
مكّعب، يوميا«، وفق البيان، الذي لم يوضح 
أي أسباب للقرار اإليراني. وأوضح البيان، 
أنه »جــرى التنسيق بشكل عــاٍل وكبير بني 

وزارتـــــــي الـــكـــهـــربـــاء والـــنـــفـــط لــتــعــويــض ما 
فقدته املنظومة من غاز ممكن أن يؤثر على 

إدامة زخم اإلنتاج«.
العراق  في  الطاقة  بشؤون  الخبير  واعتبر 
أحــمــد الــســلــمــانــي، أن الــتــخــفــيــض الــجــديــد 
اإليــرانــي متوقعة ضمن  الــغــاز  واردات  فــي 
ســـيـــاســـة إيــــرانــــيــــة تــــهــــدف لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
العراق لتسديد ما بذمته من ديــون سابقة 
الغاز  وكــذلــك  الكهرباء  باستيراد  مرتبطة 
املــســتــخــدم فــي تشغيل مــحــطــات الــكــهــربــاء. 
الجديد«،  »العربي  مــع  فــي حديث  وأضـــاف 
الغاز  على  تعمل  كهرباء  محطات  بــنــاء  أن 
ــعـــراق كـــان أبــــرز ملفات  غــيــر املــتــوفــر فـــي الـ
ــوري املــالــكــي  الــفــســاد فـــي زمـــن حــكــومــتــي نــ
األولى والثانية 2006 ـ 2014، والتي وضعت 
العام  السياسي  املــزاج  الــعــراق تحت رحمة 

في طهران«.
يتكرر  الــغــاز  واردات  أن تخفيض  وأوضـــح 
ــرة الــصــيــف  ــتــ ــــر خــــــالل فــ ــة حـ ــــل مــــوجــ ــــع كـ مـ
للضغط على الحكومة في العراق في توجه 
بات مفهومًا على أنه ابتزاز إيراني واضح«. 
يــوقــف محطتي  قــد  التخفيض  أن  واعــتــبــر 
ــة والــنــجــيــبــيــة جــنــوبــي  ــيـ ــوانـ ــديـ كـــهـــربـــاء الـ
البالد املسؤولتني عن تغذية نحو ست مدن 
بــزيــادة ســاعــات انقطاع  يــهــدد  بالطاقة مــا 

مــن جهته، كشف  املــواطــنــني.  الكهرباء على 
مسؤول عراقي في وزارة الكهرباء عن قرب 
تــوجــه وفــد فني عــراقــي إلــى طــهــران لحسم 
تعهدات سابقة  عن  إيــران  تراجع  موضوع 

بشأن ثبات إمدادات الغاز.
وأضـــــاف فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن العراق سبق أن أبلغ اإليرانيني 
ــأي عــمــلــة بــاســتــثــنــاء  ــ ــتــــعــــداده لـــلـــدفـــع بـ اســ
الدوالر بسبب العقوبات األميركية واقترح 
الــعــام  الــيــورو  أو  الــعــراقــيــة  املحلية  العملة 
املــاضــي، كما طالب بتخفيض سعر وحدة 
الـــغـــاز الــتــي تــبــيــعــهــا إيـــــران لــلــعــراق والــتــي 
تعتبر مرتفعة في مقارنة مع أسعار تقدمها 

دول أخرى، لكنه لم يلق أي استجابة«.
واعـــتـــبـــر أن هـــــذا الـــتـــعـــامـــل يــــدفــــع الــــعــــراق 
لـــإلســـراع فـــي تـــأمـــني مـــصـــادر طـــاقـــة أخـــرى 
مضمونة ومستقرة. وكانت طهران خفضت 
املـــاضـــي  األول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/   27 فــــي 
كميات الغاز املصدرة للعراق بنسبة 40 في 
املائة، لعدم تسديد بغداد الديون املستحقة 

البالغة نحو 4 مليارات دوالر.
الخطوط  الهجمات ضد  وتصاعدت وتيرة 
الناقلة للكهرباء في العراق من قبل مسلحني 
املــاضــيــة، مــا فاقم  القليلة  خـــالل األســابــيــع 
أزمــة نقص الطاقة في البالد. ودفعت أزمة 

االحتجاجات  وتــزايــد  الــعــراق  فــي  الكهرباء 
ضد التقنني، وزير الكهرباء ماجد حنتوش 

إلى تقديم استقالته من منصبه.
ــع، زاد اعــتــمــاد الــعــراقــيــني  ــواقـ ــذا الـ وســـط هـ
عــلــى مـــولـــدات الــكــهــربــاء إلـــى 80 فــي املــائــة، 
ــأة فــاتــورتــني،  لــيــرزح الــعــراقــيــون تــحــت وطــ
واحدة لكهرباء »الدولة«، وأخرى لالشتراك 
باملولدات التي تسيطر على جزء كبير منها 

األحزاب النافذة.
ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية 
الكهرباء  الستيراد  السعودية  رأسها  على 
منها، بعد أن كان يعتمد على إيران وحدها 
خالل السنوات املاضية عبر استيراد 1200 
الغاز  وقــود  الكهرباء، وكذلك  من  ميغاواط 
لتغذية محطات الطاقة الكهربائية املحلية. 
وكــــان الــنــائــب فـــي الــبــرملــان الــعــراقــي كــامــل 
ــــع »الـــعـــربـــي  ــديــــث مـ ــــي حــ الــــغــــريــــري قــــــال فـ
إلى  الــكــهــربــاء تحولت  »وزارة  إن  الــجــديــد« 
مــنــظــومــة فـــســـاد مــتــغــولــة تـــديـــرهـــا أحــــزاب 
ــة«. وتـــابـــع أن  ســيــاســيــة مــتــنــفــذة فـــي الــــدولــ
»أزمـــــة الــكــهــربــاء هــضــمــت خــــالل الــســنــوات 
املاضية أكثر من 70 مليار دوالر من دون أن 
نلمس أي تحسن فيها«، الفتًا إلى أن »أزمة 
الــعــراق يستورد  بقي  إذا  ــحــل 

ُ
ت ال  الكهرباء 

الطاقة الكهربائية من إيران«.

اتساع االقتصاد املوازي الذي تديره أطراف 
الــحــرب ويتسبب بــإطــالــة أمــدهــا مــنــذ ست 

سنوات.
وتــلــفــت املـــصـــادر إلــــى فـــقـــدان الــيــمــن مـــا كــان 
ــن مـــنـــظـــومـــة قــانــونــيــة  ــتــــوافــــرا ومـــتـــاحـــا مــ مــ
ــوال تــديــرهــا  ــ وتــشــريــعــيــة خــاصــة بــغــســل األمـ
مـــؤســـســـات رســـمـــيـــة مــتــمــاســكــة مـــثـــل الــبــنــك 
املركزي عبر دائرة خاصة بهذا الشأن ولجنة 
األمــوال  بمكافحة غسل  وطنية عامة معنية 

وتمويل اإلرهاب.
ــة املـــصـــرفـــيـــة الــخــاصــة  ــمـ الــخــبــيــر فــــي األنـــظـ
فــي معهد  والباحث  األمـــوال  بمكافحة غسل 
الدراسات املصرفية، أنور ثابت، يرى في هذا 
الخصوص في حديث مع »العربي الجديد«، 
ــر األمــــــوال  أن الــــحــــرب تـــوســـع عــمــلــيــة تــــدويــ
ــار  ــي إطــ وتـــســـاهـــم بــخــلــق مـــنـــافـــذ خـــاصـــة فــ
غــيــر شــرعــي وغــيــر قــانــونــي، نــظــرًا الزدهــــار 
مثل هذه  في  املشبوهة  األنشطة  العديد من 
األوضـــــــاع. ويـــشـــرح أنــــه مـــع انــتــشــار وتــعــدد 
ــراف وفــصــائــل الـــحـــرب يــتــم فــتــح خــطــوط  ــ أطـ
داخلية وخارجية مالية ومصرفية وتجارية 
ــارة األســـلـــحـــة الــتــي  ــجـ تــنــتــهــي عــنــد مــافــيــا تـ
تنشط في بيئة الحروب والصراعات والتي 

غير  في  للمياه«  »الشرهة  املحاصيل  زراعــة 
ــــوزاري، كما  املــســاحــات املــحــددة فــي الــقــرار الـ
فـــرض غــرامــات مــالــيــة كــبــيــرة عــلــى املــزارعــني 
مــقــابــل مــنــح تــراخــيــص اســتــخــدام مــاكــيــنــات 
إلـــى تحميلهم نسبة 10  املــيــاه، إضــافــة  رفـــع 
في املائة من قيمة تكاليف إنشاء أو شبكات 
املــــصــــارف املـــغـــطـــاة وإحـــاللـــهـــا وتــجــديــدهــا، 
واملساقي  املكشوفة  الحقلية  املــصــارف  وكــذا 
املــطــورة. وفـــرض الــقــانــون رســومــًا تصل إلى 
جــنــيــهــًا(   15.67 )الــــــــدوالر=  جــنــيــه  ألــــف   500
مــقــابــل االســتــفــادة مــن املــــوارد املــائــيــة، ســواء 
كانت مياها عذبة أو جوفية، أو مياه صرف 
صــحــي أو زراعـــــي أو صــنــاعــي مــعــالــجــة، أو 
باسم  كيانات  واستحدث  بحر محالة.  مياه 
املركزية،  لتقليل  املياه«  »روابــط مستخدمي 
شبكات  إدارة  مــن  باملياه  املنتفعني  وتمكني 

الري القريبة منهم.
وتضمنت الرسوم الواردة في القانون رسمًا 
بــقــيــمــة 5 آالف جــنــيــه مـــقـــابـــل مـــنـــح املــــــزارع 
الجوفي، وآخــر بقيمة  البئر  ترخيصًا بحفر 
200 ألف جنيه مقابل ترخيص ري األراضي 
الـــزراعـــيـــة الـــجـــديـــدة، ومـــخـــرج الـــصـــرف لــهــا، 
اإلدارة  بمعرفة  الترخيص  يــصــدر  أن  شــرط 
العامة املختصة، وثالثًا بقيمة 1250 جنيهًا 
كـــل خــمــس ســـنـــوات، مــقــابــل تــرخــيــص إقــامــة 

تعتبر مرتعًا خصبًا لنمو تجارتها كما هو 
حاصل في اليمن. 

ــوال عقبة  ــ وتــبــرز قــضــيــة مــكــافــحــة غــســل األمـ
رئــيــســيــة فـــي عـــالقـــة الــيــمــن مـــع املــؤســســات 
والــــصــــنــــاديــــق املــــالــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة، ومــــحــــور 
الحكومة  الدائرة بني  املناقشات واملباحثات 
الــيــمــنــيــة مــمــثــلــة بــالــبــنــك املــــركــــزي الــيــمــنــي 
الدولي  والتعاون  والتخطيط  املالية  ووزارة 
النقد  الدولية املعنية كصندوق  مع الجهات 
والــبــنــك الـــدولـــي، والــلــذيــن يسعيان بـــداًل من 
تقديم املنح والقروض واملساعدات وتطوير 
التعاون املالي، إلى اقتراح آليات حول كيفية 
سد الثغرات واملنافذ التي تسببت بها الحرب 
واالنــقــســام فــي الــنــظــام املــالــي واملــصــرفــي في 

ــــي، جــــددت  ــــاضـ ــام املـ ــعــ ــن. فــــي مــطــلــع الــ ــمـ ــيـ الـ
املفوضية األوروبية موقفها في إبقاء اليمن 
فـــي قــائــمــة ســـــوداء مــحــدثــة تــضــم مــجــمــوعــة 
من الــدول تشكل أخطارا مالية على االتحاد 
الــبــالد من  ــــي، بسبب مــا تعاني منه  األوروبـ
اختالالت وقصور في مكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب.

تأثير االنقسام
وبـــالـــرغـــم مـــن حــــرص الــبــنــوك الــيــمــنــيــة على 
ــوال  ــ الــتــقــيــد بـــقـــوانـــني مــكــافــحــة وغـــســـل األمــ
وتمويل اإلرهاب، كان البنك املركزي اليمني 
قــبــل انــقــســامــه بــعــد قـــرار نقله مــن العاصمة 
إلــى عــدن في سبتمبر/ أيلول 2016  صنعاء 
يقوم بمراقبة التطورات في القطاع املصرفي 
بعناية كاملة بناًء على بيانات دورية يتلقاها 
مـــن الـــبـــنـــوك الــيــمــنــيــة تــغــطــي كـــافـــة جــوانــب 
بتوفير  ترتبط  آلية  وفــق  املصرفي،  النشاط 
ــوال  ــ ــول الـــبـــنـــوك وأمـ ــ الــحــمــايــة الــكــامــلــة ألصـ
املودعني فيها. ويؤكد رئيس جمعية البنوك 
الجديد«،  »العربي  لـ ناجي  محمود  اليمنية 
على أنه رغم الظروف الصعبة التي انتجتها 
الحرب وألقت بظاللها على القطاع املصرفي 

على  حريصة  اليمنية  البنوك  أن  إال  اليمن، 
ملكافحة  الدولية  واملعايير  الضوابط  اتــبــاع 
غسل األمـــوال ومنع تمويل اإلرهـــاب، والــذي 
يأتي في إطار إدراكها بأن عملية تماسكها 
وبــقــائــهــا تــتــطــلــب املــحــافــظــة عــلــى عــالقــتــهــا 
املتينة مع النظام املصرفي الدولي والبنوك 
ما  ومستوى  الخارجية،  املالية  واملؤسسات 
تنفذه من إجــراءات للتصدي لعمليات غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب.
ويــلــفــت إلــــى أن الــبــنــوك الــيــمــنــيــة تــعــمــل في 
إطار القوانني واللوائح والتعليمات املنظمة 
لتحويل األموال والهادفة إلى مكافحة غسل 
األموال ومنع تمويل اإلرهاب، ويرتبط عملها 
كــمــا كـــان قــائــم ســابــقــًا قــبــل االنــقــســام املــالــي 
املختصة  الحكومية  والـــدوائـــر  بــاملــؤســســات 
ــــي هــــــذا الــــجــــانــــب مـــثـــل الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة  فـ
األمـــوال، ووحـــدة جمع  العليا ملكافحة غسل 

املعلومات في البنك املركزي.
وكانت الثقة بالنظام املالي واملصرفي اليمني 
ومــســتــوى ارتــبــاطــه بــاألنــظــمــة واإلجــــــراءات 
ــة الـــخـــاصـــة بــمــكــافــحــة األمـــــــوال غير  ــيـ الـــدولـ
إلــى نشاط  املــشــروعــة، تستند بنسبة كبيرة 
هـــذه املــؤســســات والـــدوائـــر املــتــخــصــصــة في 

ــر الــــوعــــي فــي  إجـــــــــراءات املـــكـــافـــحـــة فــــي ونـــشـ
املالية واملصرفية بخطورة نشاط  األوســاط 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب، وتفعيل أطر 
الــرقــابــة الــداخــلــيــة واســتــيــفــاء كــل اإلجــــراءات 
اإلدارية والقانونية املوضوعة لفرز العمليات 
املركزي  البنك  إلــى  املشبوهة واإلبـــالغ عنها 
املــخــتــصــة بمكافحة  الــقــضــائــيــة  والــســلــطــات 

هذه األنشطة املالية املشبوهة. 
ــابـــق فــي  ــقــــول املـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي الـــسـ ويــ
ــوال الــعــامــة، أكـــرم الــعــلــوانــي، إن  محكمة األمــ
االخـــتـــالل فــي مــنــظــومــة املــكــافــحــة ال يتوقف 
املــنــظــم  والــــقــــانــــوي  اإلداري  الـــجـــانـــب  ــنـــد  عـ
لــلــعــمــل املـــصـــرفـــي، بـــل يــشــمــل أيـــضـــا أجــهــزة 
الضبط  وأجــهــزة  العامة  والنيابات  القضاء 
املختلفة، فالعمل في هذا الجانب عبارة عن 
منظومة متكاملة إدارية وقانونية وقضائية 

وتشريعية وتنفيذية.
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ ويـــــرى فـــي حـــديـــث مـــع »الـ
أن أجـــهـــزة الــضــبــط ااّلخـــــرى فـــي الــيــمــن مثل 
أخرى  والنيابية ودوائــر  القضائية  األجهزة 
ــاالت والـــعـــدل  مــثــل أنــظــمــة وشــبــكــات االتــــصــ
واإلدارات القانونية املتعددة، تفتقد للكوادر 
وتــتــبــع ورصــد  فــهــم  فــي عملية  املتخصصة 
األمــــــــــوال غـــيـــر املــــشــــروعــــة وأطــــــــر املـــكـــافـــحـــة 
ــوال املــشــبــوهــة، وهــي  ــ وتــجــفــيــف مــنــابــع األمــ
مــشــكــلــة مــزمــنــة مــنــذ مـــا قــبــل الـــحـــرب والــتــي 
التي  واملشكلة  الــفــجــوة  هــذه  لتوسع  جـــاءت 
تحولت إلــى أزمـــة عــامــة هــزت عــالقــة النظام 
ــالــــي فـــي الــيــمــن بــاملــؤســســات  املـــصـــرفـــي واملــ

واألنظمة املالية واملصرفية الدولية.

اختالل وتعقيدات
بـــــدوره، يـــرى الــبــاحــث االقــتــصــادي إبــراهــيــم 
الجديد«،  »العربي  لـ عبيد خالل حديثه مع  
ــتــــالالت واهـــتـــزاز  أن كـــل هـــذه املــشــاكــل واالخــ
النقد  هذه العالقة، خصوصا مع مؤسسات 
ــنـــدوق الــنــقــد،  الـــدولـــيـــة كــالــبــنــك الـــدولـــي وصـ
أفرزت الكثير من التعقيدات على املستويات 
املالية والنقدية التي يعاني منها اليمن مثل 
إحجام الجهات املانحة على مساعدة البنك 
ــركـــزي بــمــنــح مــالــيــة أو ودائـــــع أو قـــروض  املـ
تعينه على مواجهة أزمة السيولة من النقد 
األجنبي مع نفاذ االحتياطي النقدي، إضافة 
ــتـــمـــادات  إلــــى أزمــــــات االســـتـــيـــراد وفـــتـــح االعـ
املستندية وعملية نقل األموال وتدويرها في 

قنواتها الرسمية. 
الــصــادر في  القانون اليمني رقــم 33  ويشير 
عام 2003 إلى أن غسل األموال جريمة يعاقب 
عــلــيــهــا بــمــوجــب أحـــكـــام هـــذا الــقــانــون ويــعــد 
مرتكبا لجريمة غسل األمــوال كل من قام أو 
اشـــتـــرك أو ســاعــد أو حـــرض أو تــســتــر على 
القانون  حددها  التي  الجرائم  من  مجموعة 
مــثــل الـــســـرقـــة أو اخـــتـــالس األمـــــــوال الــعــامــة 
أو االســتــيــالء عليها بــوســائــل احــتــيــالــيــة أو 
الـــرشـــوة وخــيــانــة األمـــانـــة، واالســتــيــالء على 
أمــــــــوال خـــاصـــة مـــعـــاقـــب عــلــيــهــا فــــي قـــانـــون 

الجرائم والعقوبات.
وحـــذر رئــيــس الــحــكــومــة اليمنية مــعــني عبد 
املـــلـــك، األســـبـــوع املـــاضـــي، مـــن انــهــيــار كــامــل 
القتصاد بالده، في حال عدم الحصول على 
دعم دولي للحفاظ على سعر العملة املحلية.  
وتطرق رئيس الحكومة إلى اإلجراءات التي 
اتـــخـــذهـــا املـــجـــلـــس االقــــتــــصــــادي األعــــلــــى فــي 
حــكــومــتــه ملــواجــهــة انــهــيــار الــعــمــلــة املــحــلــيــة، 
والتنسيق القائم لدعم جهود البنك املركزي 
فــي ضــبــط أســعــار الــصــرف، وضــبــط محالت 
الـــصـــرافـــة املــخــالــفــة والـــحـــد مـــن املـــضـــاربـــات، 
وتــعــزيــز اإليـــــرادات الــعــامــة. وشــنــت األجــهــزة 
األمنية في اليمن، مداهمات أخيرًا، أدت إلى 
إغــــالق مــحــالت لــلــصــرافــة ضــمــن حــمــلــة ملنع 

التالعب بأسعار صرف العمالت.

آالت رفـــع املــيــاه عــلــى املـــصـــارف. كــمــا شملت 
الصرف  مــيــاه  باستخدام  للترخيص  رســمــًا 
ــبـــه املـــالـــحـــة  ــيـــة شـ ــــي واملـــــيـــــاه الـــجـــوفـ ــزراعــ ــ الــ
لــتــغــذيــة املــــــــزارع الــســمــكــيــة الـــحـــاصـــلـــة عــلــى 
الــزراعــة، بواقع 10 آالف جنيه  موافقة وزارة 
وإلغاء  للتجديد،  قابلة  ســنــوات  خمس  ملــدة 
الــتــراخــيــص فـــي حــــال ثــبــوت عــــدم صــالحــيــة 
أو ألّي  نــوعــيــتــهــا،  املــســتــخــدمــة لتغير  املــيــاه 

سبب آخر.
وتــضــمــنــت كــذلــك رســمــًا بــقــيــمــة 250 جنيهًا 
سنويًا للترخيص من وزارة الري بإقامة أو 
ــدار 

ُ
ت متحركة  أو  ثابتة  رفــع  آلــة  أي  تشغيل 

بإحدى الطرق اآللية )امليكانيكية(، أو غيرها 
لرفع املياه أو صرفها على مجرى نهر النيل 
أو املجاري املائية أو شبكات الرّي والصرف 
العامة أو الخزانات، ســواء ألغــراض الــرّي أو 

الصرف أو الشرب أو الصناعة.
وفرض القانون رسمًا بقيمة 500 ألف جنيه 
خاص  عمل  بــأي  بالقيام  الترخيص  مقابل 
ــــالك الــعــامــة لـــلـــدولـــة، ذات  ــــدود األمــ ــل حـ ــ داخـ
الصلة باملوارد املائية، مع التوسع في تعريف 
»حـــرم الــنــهــر« مــن خـــالل الــنــص فــي الــقــانــون 
ــارج خطي  عــلــى »امــــتــــداده حــتــى 80 مــتــرًا خــ
التهذيب من جانبي النهر« وهو النّص الذي 
أثار اعتراضات العديد من النواب، ورفضت 

بتخفيض  اقتراحاتهم  واألغلبية  الحكومة 
تلك املسافة إلى 50 مترًا.

وكان وزير املوارد املائية والرّي، محمد عبد 
الــعــاطــي، قــد قــال فــي لــقــاء مــع بعض أعضاء 
 
ّ
الــبــرملــان فــي 5 يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، إن
بالده »من أكثر الدول معاناة من الشح املائي، 
 مواردها املائية ال تتجاوز 60 مليار متر 

ّ
ألن

املــقــابــل، يصل إجمالي  مكعب ســنــويــًا، وفــي 
االحــتــيــاجــات املــائــيــة فــي مــصــر إلـــى حــوالــي 
114 مليار متر مكعب سنويًا«. وأضاف: »من 
املتوقع حدوث زيادة في سكان مصر بنحو 
75 مــلــيــون نــســمــة فــي 2050، وهـــو مــا يمثل 
املائية، باإلضافة  املــوارد  كبيرًا على  ضغطًا 

إلى تأثيرات التغيرات املناخية«.

اختالل منظومة مكافحة غسل األموال في  اليمن

إيران تضيّق الخناق على كهرباء العراقبرلمان مصر يصّوت على قانون الرّي الجديد

انقسام البنك المركزي يعّمق األزمة )محمد حويس/ فرانس برس(

يعد اختالل منظومة 
الرقابة النقدية في اليمن 

من اإلفرازات المحورية 
للحرب، وأحد التحفيزات 

الستمرارها من خالل 
تمويل الجماعات 

المتصارعة

يواجه القطاع الزراعي 
في مصر تحديات 
جديدة مع توجه 

البرلمان إلى التصويت 
على مشروع قانون 

الرّي الجديد الذي يفرض 
عددًا كبيرًا من الرسوم 

على النشاط الفالحي

»تيسال« تضغط 
على الهند

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي 
لشركة »تسال« عبر »تويتر« إّن من 

املرجح أن تنشئ »تسال« مصنعًا 
في الهند إذا نجحت في استخدام 
السيارات املستوردة، وذلك بعدما 

طلبت الشركة من الوزارات الهندية 
املعنية تخفيضًا كبيرًا في رسوم 

االستيراد على السيارات الكهربائية. 
ومن املرجح أن تواجه خطوة صانع 

السيارات الكهربائية لتخفيض 
الرسوم، مقاومة من إدارة رئيس 

الوزراء ناريندرا مودي، التي دافعت 
عن ضرائب استيراد عالية في 

محاولة لتعزيز التصنيع املحلي.
وقال ماسك ردًا على تغريدة حول 
إطالق سيارات الشركة في الهند: 

»نريد أن نفعل ذلك، لكّن رسوم 
االستيراد هي األعلى في العالم 

حتى اآلن مقارنة بأّي دولة كبيرة«. 
نا نأمل أن 

ّ
وأضاف ماسك: »لكن

يكون هناك على األقل تخفيف 
مؤقت في التعرفة الجمركية على 

السيارات الكهربائية«. وقالت شركة 
Tesla، التي تهدف إلى بدء املبيعات 

في الهند هذا العام، في رسالة 
إلى السلطات الهندية إّن تخفيض 

الضرائب على واردات السيارات 
الكهربائية املجمعة بالكامل إلى 40 

في املائة سيكون أكثر مالءمة. 

انتعاش التأمين 
عالميًا

تستعد صناعة التأمني العاملية 
للتعافي بسرعة أكبر وبقوة من 
الوباء أكثر مما كانت عليه بعد 

األزمة املالية لعام 2008، على الرغم 
من عقبات مثل أسعار الفائدة 

املنخفضة ومخاطر التضخم، حسب 
ما أفادت شركة التأمني »سويس 

ري«. وقال الخبير االقتصادي 
»رويترز«: »على  توماس هولزو لـ
عكس األزمة السابقة، فإّن الوباء 

لم يضعف رأس املال اإلجمالي 
لشركات التأمني أو القوة املالية 

للقطاع، مما يسمح للشركات بزيادة 
ه أصبح لدى 

ّ
اإليرادات«. وأضاف أن

الشركات واألفراد اآلن املزيد من 
األموال من برامج التحفيز والدعم 

الحكومية، وهم أكثر وعيًا بالحاجة 
إلى شراء الحماية من املخاطر.

ها تتوقع 
ّ
وقالت »سويس ري« إن

نموًا سنويًا لجميع أقساط التأمني، 
وليست فقط التجارية، لتصل إلى 

3.3 في املائة هذا العام و3.9 في املائة 
في عام 2022، بعد انخفاضها 1.3 
في املائة فقط العام املاضي. ويقارن 

ذلك بانخفاض 3.7 في املائة عام 
2008، خالل األزمة املالية العاملية.

ال تعرفات 
على فيتنام

قال مكتب املمثل التجاري األميركي 

إنه ال يوجد مبرر التخاذ إجراءات 
جمركية ضد فيتنام بعدما اتفق 

البنك املركزي مع وزارة الخزانة 
األميركية على عدم التالعب بالعملة 
من أجل ميزة التصدير. وفي بيان، 

ه 
ّ
قال مكتب املمثل التجاري، إن

وجد أّن اتفاقية الخزانة األميركية 
وبنك الدولة الفيتنامي في وقت 

 
ً
سابق من هذا األسبوع »توفر حال

مرضيًا للمسألة الخاضعة للتحقيق، 
وبالتالي ال تبرير ألّي إجراء تجاري 

في هذا الوقت«.  وتعهد بنك الدولة 
الفيتنامي، االثنني املاضي، في اتفاق 

مع وزيرة الخزانة، جانيت يلني 
)الصورة( باالمتناع عن »التخفيض 

التنافسي« لقيمة عملته الدونغ 
وجعل سياساته النقدية وسياسات 

أسعار الصرف أكثر شفافية. 
ويأتي االتفاق بعد أشهر من 

الضغط األميركي على فيتنام بشأن 
ممارساتها املتعلقة بالعملة وتضخم 

الفائض التجاري للواليات املتحدة. 
وأعلنت إدارة دونالد ترامب في 

أسابيعها األخيرة أّن فيتنام تتالعب 
بالعملة، وهددت بفرض تعرفات 
عقابية على الواردات من فيتنام 

بسبب ممارساتها املتعلقة بالعملة.

أخبار سياسات نقدية

طاقةتشريعات

بروفايل

فرانز تيمرمانس
مصطفى قماس

ــدرك جــمــيــع املــتــابــعــني لــتــطــور الــخــطــة الــبــيــئــيــة في  يــ
ــا الــتــي وصــفــت بــأنــهــا »تـــاريـــخـــيـــة«، أن فــرانــز  ــ أوروبــ
تيمرمانس، كان الشخصية األساسية التي أدت إلى 
اعتمادها. فقد أعلنت املفوضية األوروبية أخيرًا عن 
ــــي األخـــضـــر«، الــــذي يتضمن خطة  »املــيــثــاق األوروبــ
تــرمــي إلــى خفض االنــبــعــاثــات فــي الــقــارة بنسبة 55 
في املائة في أفق 2030. كان فرانز تيمرمانس، نائب 
رئيسة املفوضية األوروبــيــة أورســـوال فــون ديرالين، 
وراء بلورة املقترحات االثني عشر التي كشفت عنها 
التشريعية  بــتــرســانــتــهــا  تــرتــبــط  والـــتـــي  املــفــوضــيــة، 
وتتعلق بتقليص استعمال محركات السيارات التي 
تــعــمــل عــلــى الــبــنــزيــن وســـن رســــوم عــلــى الــكــيــروســني 
للمالحة الــجــويــة ورســــوم عــلــى االســتــيــراد وإصـــالح 

سوق الكربون.
عند تقديم تلك املقترحات أكد فرانز تيمرمانس، أن 
التدابير التي سيتم اتخاذها ذات العالقة باملناخ قد 
لألسر  والتدفئة  الــوقــود  فواتير  ارتــفــاع  إلــى  تفضي 
بــنــســب عـــادلـــة ومـــوحـــدة، »ومــــن دون ذلـــك ســتــواجــه 

مقاومة هائلة«.
ــى تــدابــيــر  ــ اســتــحــضــر تــيــمــرمــانــس فــــي تـــحـــذيـــره إلـ
املفوضية املرتبطة بامليثاق، حيث رأى بعضهم أنها 
ــادة ســعــر ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون،  ــ ســـتـــؤدي إلـــي زيـ
مـــا ســيــنــعــكــس عــلــى نــفــقــات األســــــر، بـــل إن الــنــائــبــة 
»يبدو  إنه  قالت  إيفرين،  أنييس  الفرنسية  اليمينية 
التي  هي  الوسطى  الطبقات  أن  تنسى  املفوضية  أن 

ستدفع الثمن«.
يتمتع فرانز تيمرمانس، بتجربة دبلوماسية كبيرة. 
السادس  »العمالق األخضر« كما يلقب في  فقد ولد 
هــولــنــدا، درس  فــي  بماستريخت   1961 أيـــار  مــايــو/ 
في عام 1985 األدب الفرنسي، وهو يتكلم ست لغات 
أن  قبل  الخارجية،  بــوزارة  التحق في 1987  أجنبية، 
يصبح كــاتــبــا لــلــدولــة ثــم وزيــــرًا لــلــشــؤون الخارجية 

لبلده بني عامي 2007 و2014.
الذين راهنت عليهم  هو من املسؤولني في بروكسل 
رئــيــســة املــفــوضــة األوروبــــيــــة فـــون ديـــراليـــن مـــن أجــل 

مهمة  تولى  حيث  املناخي،  االنتقال  مشروع  إنجاح 
التي قدمت إلى املفوضية.  اإلشــراف على النصوص 
تلك النصوص نصت على تحديد السلوك واالتجاه 
ــــذي يــفــتــرض أن يــتــمــســك بـــه كـــل قـــطـــاع اقــتــصــادي  الـ

بهدف تقليص انبعاث الغازات في أفق عشرة أعوام.
أو  املــدافــعــني الشرسني عــن اإليكولوجيا  لــم يكن مــن 
عــلــم األحـــيـــاء الــبــيــئــي، وحــامــت شــكــوك حـــول جديته 
ــا كـــــان يـــبـــديـــه مــن  ــتـــحـــول وفـــــق مــ ــاول هـــــذا الـ ــنــ فــــي تــ
الــذي تقوده  الفريق  مــواقــف بعدما أســنــدت إليه فــي 
فـــون ديـــراليـــن، مهمة اإلشــــراف عــلــى عــمــل املفوضني 
ــيــــني املــرتــبــط بــاملــيــثــاق األوروبـــــــي األخــضــر،  األوروبــ
خاصة البيئة والطاقة، حيث أضحى مكلفا شخصيا 
ــاخ. إال أنــــه اســـتـــطـــاع تــبــديــد الــكــثــيــر من  ــنــ بــمــلــف املــ

الشكوك من خالل عمله.
كان مكلفا في فريق املفوض األوروبي السابق جون 
كلود يونكر، بمهمة اقتراح حلول لتحسني القوانني 
ــة الــقــانــون  والــعــالقــات بــني املــؤســســات، وتــجــذيــر دولـ
إلى  دفعه  املنصب  هــذا  األســاســيــة.  الحقوق  وميثاق 
الـــدفـــاع عــن دولــــة الــقــانــون فــي أوروبـــــا وأثــــار غضب 
بــلــدان مــن شــرق أوروبــــا، خــاصــة الــرئــيــس الهنغاري 

فيكتور أوربان.
ــاء أرض  ــدقـ وذهــــب كــلــيــمــون هـــوتـــن، مـــن مــنــظــمــة أصـ
أوروبــا، إلى أن »مقاربته العامة جيدة، حيث يبحث 
عن الجمع بني االنتقال البيئي والعدالة االجتماعية، 
غــيــر أنــــه يــســتــمــر فـــي الــتــأكــيــد عــلــى ضــــــرورة تبني 
سلوكات فردية جديدة على حساب التغيير النسقي«.
ويفترض في السياسة التي أشرف عليها تيمرمانس 
أن تقود إلى اعتماد الحياد الكربوني وتنظيم عملية 
االنتقال في الجهات األكثر ارتهانا للطاقة األحفورية 
عبر وضع صندوق تمويلي لضمان االنتقال العادل، 
غير أن املراقبني رأوا عند تعيينه أنه لن يتوفر على 
ــل تنفيذ  الـــوســـائـــل االقـــتـــصـــاديـــة األســـاســـيـــة مـــن أجــ
الــضــوء، يعتبر تيمرمانس  بــؤرة  وعـــوده. بعيدًا عــن 
ــــالم، لكنه  مــتــكــتــمــًا، ال يــظــهــر كــثــيــرا فـــي وســـائـــل اإلعــ
ــــة خلفا  ــيـ ــ كــــان مــرشــحــا لـــرئـــاســـة املــفــوضــيــة األوروبـ
لجون كلود يونكر قبل أن يتدخل الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون الذي دعم ترشيح فون ديرالين.

تؤثر ضعف األنظمة 
الرقابية على قرارات 

التمويل والدعم

وصف بـ»عمالق بروكسل األخضر«، هو 
المفوضية  رئيسة  نائب  تيمرمانس  فرانز 
أسست  التي  األولى  الشخصية  األوروبية، 
اتفاقًا  يعتبر  ــذي  وال األخضر،  للميثاق 
بنسبة  االنبعاثات  خفض  هدفه  تاريخيًا 

55 في المائة حتى عام 2030

من  الكثير  اليمني  القانون  يتضمن 
غسل  تّجرم  التي  واألدوات  البنود 
وتشمل  المخالفين،  وتردع  األموال 
المصدر  ــاء  ــف إخ الــجــريــمــة  هـــذه 
الحقيقي لألموال غير المشروعة أو 
إعطاء تبرير كاذب عن هذا المصدر، 
مع  استبدالها  أو  األمــوال  وتحويل 
لغرض  مشروعة  غير  بأنها  العلم 
أو  مــصــدرهــا  تــمــويــه  أو  ــاء  ــف إخ
من  اإلفــالت  على  شخص  مساعدة 
وتملك  المسؤولية،  أو  العقاب 
حيازتها  أو  المشروعة  غير  األمــوال 
لشراء  توظيفها  أو  استخدامها  أو 

أموال منقولة أو غير منقولة.
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