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طّي أزمة خط غاز »السيل الشمالي-2«
موسكو ـ رامي القليوبي

توصلت الواليات املتحدة وأملانيا إلى اتفاق بشأن 
مــصــيــر خــط أنــابــيــب الــغــاز »الــســيــل الــشــمــالــي-2« 
لنقل الغاز الروسي، في األسبوع املاضي، ما زاد 
مــن تــفــاؤل مــوســكــو بــقــرب اســتــكــمــال املــشــروع الـــذي اصــطــدم 

بعدد من العقبات الجيوسياسية وأدت إلى تأخره.
وما رفع من حدة الخالفات حول »السيل الشمالي-2« طوال 
ــــذي يــشــكــلــه للمنظومة  الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، هـــو الــتــهــديــد الـ
األوكرانية لنقل الغاز بعد انتهاء عقد ترانزيت الغاز الروسي 
ه ينافس إمدادات الغاز الطبيعي املسال 

ّ
في عام 2024، كما أن

أميركي املنشأ إلى أوروبا.
 هــذا مــا دفــع واشنطن وبــرلــن إلــى تــرك مجال للتحرك 

ّ
ولــعــل

فــي حــال اســتــخــدام روســيــا الطاقة كــســالح جيوسياسي في 
أوروبـــــا، وكــآلــيــة للضغط عــلــى أوكــرانــيــا، إذ تــعــهــدت أملانيا 
الغاز  ترانزيت  الستمرار  كافة  املتاحة  الوسائل  باستخدام 

الروسي عبر أراضي أوكرانيا بعد عام 2024.
ويعتبر نائب مدير صندوق أمن الطاقة الوطني في موسكو، 
 االتـــفـــاق األمـــيـــركـــي - األملـــانـــي جــاء 

ّ
ألــيــكــســي غــريــفــاتــش، أن

ــه 
ّ
»مــحــايــدًا« بــحــق روســيــا، واصــفــا اســتــكــمــال خــط الــغــاز بــأن

في  ويــقــول غريفاتش،  وأملــانــيــا«.  لروسيا  »انــتــصــار مشترك 
ه 

ّ
بأن االتفاق  هــذا  نعت  »يمكن  الجديد«:  »العربي  مع  حديث 

ه عدواني لجهة خطابه. 
ّ
محايد في جوهره بحق روسيا، لكن

وعلى األرجح، لم يكن من املمكن توقع أكثر من ذلك، إذ كانت 
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن تحتاج إلى حفظ ماء الوجه 
للقيام  أملانيا  سعت  بينما  بالنعومة،  لالتهامات  والتصدي 

بأّي خطوات في هذا االتجاه لتسمية البيان بالصفقة«.
وفي معرض إجابته عّمن هو الفائز في الصراع حول »السيل 
أنابيب  خط  بناء  أعمال  »استكمال   

ّ
أن يضيف  الشمالي-2«، 

ــه انــتــصــار 
ّ
الــغــاز خـــالل األســابــيــع املــقــبــلــة، يــمــكــن وصــفــه بــأن

مشترك لروسيا وأملانيا، أو أوروبا القديمة، بمعنى أوسع«، 
 دول أوروبا الغربية تسعى للدفع بالتعاون 

ّ
في إشارة إلى أن

مع روسيا، على عكس األعضاء الجدد في االتحاد األوروبي 
وإستونيا(.  وليتوانيا  )التفيا  البلطيق  ودول  بولندا  مثل 
وحــــول املـــوقـــف األمـــيـــركـــي مـــن املــــشــــروع، يــضــيــف: »مــــا زالـــت 
الواليات املتحدة تريد نسف التعاون الروسي - األوروبي في 
والجيوسياسية،  التجارية  أهدافها  لتحقيق  الطاقة،  مجال 
وستواصل العمل على ذلك، مع اضطرارها إلى قبول الواقع، 
 األميركين لم يتمكنوا من تعطيل بناء وتشغيل 

ّ
ومفاده أن

ــالـــي-2«. وفــــي أوكـــرانـــيـــا، تـــحـــول االتـــفـــاق على  الــســيــل الـــشـــمـ

استكمال املشروع إلى قضية سياسية داخلية، إذ دعا حزب 
الرئيس  استقالة  إلــى  الحياة«  أجــل  من   - املعارضة  »املنصة 
فــالديــمــيــر زيلينسكي وحــكــومــتــه بــســبــب فــقــدان الــبــالد أهــم 
في مجال  قدراتها  على  والقضاء  الطاقة  في مجال  أصولها 
الـــتـــرانـــزيـــت. لــكــن فـــي مــوســكــو، اعــتــبــر رئــيــس تــحــريــر مجلة 
»روســـيـــا فـــي الــســيــاســة الــعــاملــيــة«، فـــيـــودور لــوكــيــانــوف، في 
 »هذه الحلقة التجارية واملتعلقة 

ّ
مقال بمجلة »بروفايل« أن

بــاملــصــالــح املــالــيــة واالقــتــصــاديــة لـــأطـــراف، أصــبــحــت لحظة 
فارقة في التاريخ السياسي ألوروبا«.

 55 بطاقة  أنبوبن  مــّد  الشمالي-2«  »السيل  ويشمل مشروع 
مليار متر مكعب سنويا لنقل الغاز الروسي إلى أملانيا عبر 
مليارات   10 املــشــروع نحو  تكلفة  وتبلغ  البلطيق،  بحر  قــاع 
يــــورو، وتــشــارك عـــدة شــركــات غــربــيــة كــبــرى فــي تنفيذه إلــى 
في  إم  و»أو   »Shell »شـــل  مــثــل   »Gazprom غـــازبـــروم« جــانــب 
 »Uniper SE و»أونـــيـــبـــر   »Engie و»إنــــجــــي   »OMV Group

.»Wintershall Dea و»وينترشال
أو »نـــورد ستريم 2« املشروع  الــشــمــالــي-2«  وأصــبــح »السيل 
األكــثــر جـــدااًل بــن أملانيا والــواليــات املــتــحــدة. فــاألخــيــرة ترى 
فيه خطرًا على مصالحها، ما دفعها إلى فرض عقوبات ضد 

الشركات القائمة عليه.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

سجلت أسعار األسمدة الزراعية في مصر ارتفاعات 
تــاريــخــيــة، إذ وصــــل ســعــر  طـــن الـــيـــوريـــا فـــي الــســوق 
إلى 7000 جنيه، مقابل 3290  جنيها لسعر  السوداء 
الطن املدعم، و6500 جنيه لطن النترات مقابل   3190 
جنيها للمدعم )الدوالر = نحو 15.7 جنيها(.  ويعتمد 
ــادة  ــ ــة املــــصــــري عـــلـــى األســــمــــدة فــــي زيـ ــ ــزراعـ ــ ــاع الـ ــطـ قـ

إنتاجية الفدان من السلع املختلفة.
 االرتفاعات 

ّ
وأكد نقيب الفالحن، حسن أبو صدام، أن

 التاريخية في أسعار األسمدة ترجع إلى عدم وصول 

األسمدة املدعمة حكوميا  إلى مستحقيها، خصوصا 
مــع زيـــادة الطلب عليها خــالل املــوســم الصيفي )  2.4 
ــــن لــلــســوق  ــزارعـ ــ مـــلـــيـــون طــــــن(، وبـــالـــتـــالـــي لـــجـــوء املـ

السوداء التي ال تخضع لرقابة الدولة.  
»العربي  وأرجــع أبو صــدام، في تصريحات خاصة لـ
ــــى  خـــلـــل فــــي مــنــظــومــة  ــبــــاب الـــقـــفـــزة إلـ الــــجــــديــــد«، أســ
 :

ً
مراقبة توزيع األسمدة من قبل وزارة الزراعة،  قائال

الزراعة  لــوزارة  بالكامل  تــورد حصتها  »الشركات ال 
ــــؤدي إلــــى تـــراجـــع حصة  ــائــــة(، وهــــو مـــا يـ )55 فـــي  املــ
املــزارعــن من األســمــدة  املدعمة، باإلضافة إلــى فساد 
إداري فـــي مــنــظــومــة الـــتـــوزيـــع، يــتــم  مـــن خــاللــهــا بيع 

األســمــدة املدعمة فــي الــســوق الــســوداء بــأربــاح تصل 
 طن«.

ّ
 إلى 3 آالف جنيه في كل

ــــي ملــنــتــجــات  ــدولـ ــ ويــــقــــول أحـــــد خــــبــــراء الـــتـــســـويـــق الـ
األسمدة: »تورد شركات األسمدة املحلية   75 في املائة 
التكلفة، لتوزيعه  الزراعة بسعر  لــوزارة  من إنتاجها 
 عــلــى الــفــالحــن طبقا لــلــحــيــازات الــزراعــيــة )األراضــــي 
املائة  في   25 لها  بتصدير  أن تسمح  املسجلة(، على 
املنطقة  فــي  العاملة  للشركات  تسمح  فيما  للخارج، 

الحرة بتصدير 75 في املائة من إنتاجها للخارج«.  
ــه، فــي  ــ ــمـ ــ  ويـــضـــيـــف الـــخـــبـــيـــر، الــــــــذي رفــــــض  ذكــــــر اسـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نــتــيــجــة  تــصــريــحــات خـــاصـــة لــــ

ــــول ســعــر الـــطـــن إلــى   الرتـــفـــاع األســـعـــار عــاملــيــا ووصــ
نسبة  بــرفــع  للشركات  الحكومة  دوالرًا،  تسمح   550
الكميات املــصــدرة مــا بــن 5  إلــى 15 فــي املــائــة، وذلــك 
  الحكومة 

ّ
إن إذ  الــدوالريــة،  الحصيلة  من  لالستفادة 

 يتم تصديره تقدر بـ2500 
ّ
 طن

ّ
تفرض رسوما على كل

 جنيه«.  
ويتوقع ارتفاع  سعر الطن خالل األيــام املقبلة إلى 8 
الطلب  زيـــادة  نتيجة  تــجــار،  وفــق  للطن،  آالف جنيه 
وارتـــفـــاع األســـعـــار عــاملــيــا، ثــم يــعــاود  الــتــراجــع خــالل 
الــشــهــريــن املــقــبــلــن، مـــع انـــخـــفـــاض الــطــلــب ودخــــول 

 شركات جديدة إلى دائرة اإلنتاج، حسب مراقبن.  

مصر: ارتفاعات قياسية في أسعار  األسمدة

قفزة في 
واردات الصين 

من الماس
أعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــت جـــــــــــمـــــــــــارك 
قـــيـــمـــة  أن  ــاي  ــ ــهـ ــ ــغـ ــ ــانـ ــ شـ
ــورد مــن  ــ ــتــ ــ ــســ ــ املــــــــــاس املــ
ــارة الــعــامــة  ــتـــجـ خــــالل الـ
لـــــبـــــورصـــــة شـــانـــغـــهـــاى 
ــى  ــ ــــاس وصــــــلــــــت إلـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
مــــســــتــــوى قــــيــــاســــي فــي 
العام.  النصف األول من 
ــة  ــبـــورصـ ــم إطـــــــالق الـ ــ وتــ
ــــورة فــــي أكـــتـــوبـــر/  ــذكـ ــ املـ
 ،2000 األول  ــن  ــريــ ــشــ تــ
وهـــي مــنــصــة املــعــامــالت 
الـــوحـــيـــدة املــــصــــرح بــهــا 
ــر  ــديــ الســــــتــــــيــــــراد وتــــصــ
املــــــــــــــــاس فــــــــــي الـــــــصـــــــن. 
واردات  وســــــــجــــــــلــــــــت 
املـــــــاس ارتــــفــــاعــــا كــبــيــرا 
مــن  األول  الـــنـــصـــف  فــــي 
إلــى  لــتــصــل   ،2021 عــــام 
ــوان  ــ يــ مـــــلـــــيـــــارات   10.5
)حوالي 1.6 مليار دوالر 
أمــيــركــي(، وهــو مــا يزيد 
عــــلــــى أربــــــعــــــة أضــــعــــاف 
ــراده خــالل  ــيـ ــتـ ــم اسـ ــا تـ مـ
نــفــس الــفــتــرة مـــن الــعــام 
ــادة  املـــاضـــي، ويــمــثــل زيــ
املــائــة  فـــي  بــنــســبــة 45.3 
عن نفس الفترة من عام 
ســـوق  وتـــــضـــــرر   .2019
املـــــــــاس الــــعــــاملــــي بـــشـــدة 
مـــن جــائــحــة كــوفــيــد-19. 
ومــــع ذلــــك، فــــإن ســيــطــرة 
ــة عــلــى  ــالــ ــعــ ــفــ ــــن الــ ــــصـ الـ
تفشي املرض منذ العام 
ــمــــت فــي  ــاهــ ــي ســ ــ ــاضــ ــ املــ
ــوق املــــاس  ــ ــرار ســ ــقــ ــتــ اســ

املحلي.

نتائجها  تعلن  األميركية،  الطيران  شركة  بوينغ، 
الفصلية األربعاء المقبل، في الوقت الذي تواجه فيه 
بعض الطرازات من طائراتها مشكالت فنية، مع تسليط 
الضوء عليها منذ حادثي الطيران لـ»737 ماكس« في 
اللذين  إثيوبيا،  في  و2019  إندونيسيا  في   2018 العام 
خلّفا 346 قتيًال. وبدا أن بوينغ واجهت مشكالت فنية 
متراكمة خالل األشهر األخيرة من أعطال كهربائية في 
قمرة قيادة طائرات ماكس وتشوهات في بدن طائرة 

787، وتأخير في تسليم 777 إكس.

جدول  على  وضع  األميركي،  الفيدرالي  االحتياطي 
المقبلين  واألربعاء  الثالثاء  يومي  اجتماعاته  أعمال 

الزمني  الجدول  حول  والتساؤالت  التضخم  قضايا 
من  المتزايد  والقلق  المالي  الدعم  لخفض  المقبل 

المتحورة دلتا شديدة العدوى. 

مؤسسات  األحد،  طالبت،  الصينية،  التجارة  غرفة 
االتحاد األوروبي بأن »تضمن سياساتها اليقين القانوني 
السوق«.  في  واإلنصاف  واالنفتاح  األعمال،  لمجتمع 
االتحاد  في  الغرفة  رئيس  فنغ،  هاي  شيوي  وقال 
إنّه  »شينخوا«،  لوكالة  وفقًا  له  بيان  في  األوروبي، 
الشركات  على  التمييزي  التأثير  تجنب  عليهم  »يتعين 
عبر  جديدة  تشوهات  إلى  ذلك  يؤدي  أن  أو  األجنبية، 
المملوكة  األوروبي  االتحاد  لشركات  امتيازات  تقديم 

أو  االستحواذ  المثال، في معامالت  محليًا، على سبيل 
عمليات الشراء«.

بتجميع  ستقوم  الفرنسية،  الطاقة  شركة  توتال، 
الغاز  من  قياسية  مكعبة  قدم  مليون   600 ومعالجة 
وكالة  وفق  العراق،  في  أرطاوي  حقل  من  يوميًا 
طاقة  محطة  أيضًا  توتال  وستبني  العراقية.  األنباء 
في  العمل  وتبدأ  ميغاواط،   1000 بقدرة  شمسية 
مشروع لحقن مياه البحر يهدف إلى زيادة إنتاج النفط 
اتفاقًا  النفط  وزارة  ووقعت  الجنوبية.  الحقول  من 
وكانت  الماضي،  آذار  مارس/  في  توتال  مع  مبدئيًا 

تنتظر موافقة مجلس الوزراء قبل المضي قدمًا.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يوم الجمعة املاضي، أعلنت موانئ 
دبي العاملية اململوكة للحكومة 

اإلماراتية وشركة الطاقة النووية 
الروسية »روستوم« عن دخولهما 
في شراكة لتطوير طريق مالحي 

ضخم، تروج له روسيا منذ سنوات 
ه بديل أفضل لقناة السويس 

ّ
على أن

لناحية املسافة والتكلفة املالية. 
املشروع عبارة عن تدشني خط 

شحن حاويات يربط بني منطقة 
شرق آسيا وشمال غرب أوربا 

ويتم عبر القطب الشمالي. وهذا 
الطريق املالحي يعد واحدًا من 
أبرز املشروعات املنافسة لقناة 

السويس، وفي مناسبات عدة روج 
بوتني للطريق باعتباره منافسًا 

للقناة املصرية، كما تحدث بوتني 
وقادة روس عن الطريق إبان أزمة 
قناة السويس التي تفجرت عقب 

تسبب سفينة »إيفرغيفن« في 
تعطل املالحة بالقناة أمام حركة 

التجارة العاملية ملدة 6 أيام.
اإلعالم الروسي واإلماراتي احتفيا 
قل عن سلطان بن 

ُ
بالشراكة، فقد ن

سليم رئيس موانئ دبي تأكيده 
أهمية املشروع للتجارة العاملية، 
وقوله إّن ممر العبور الشمالي 
يحمل احتمالية تقصير أوقات 
العبور بني الشرق والغرب. كما 
قل عن »روستوم« تأكيدها أّن 

ُ
ن

روسيا تستخدم أقوى كاسحات 
الجليد النووية لتسيير الحركة في 

بحر الشمال، باإلضافة إلى الذوبان 
السريع للقطب الشمالي، ما يجعل 

 للغاية.
ً
املرور عبره سهال

األموال اإلماراتية الضخمة التي 
سيتم ضخها في الطريق املالحي 
ستعطي زخمًا للمشروع الروسي 

الذي استثمرت موسكو مبالغ 
ضخمة به خالل السنوات األخيرة، 

كما اتخذت خطوات لتطوير املمر 
البحري الذي يسمح للسفن 

بالوصول إلى املوانئ اآلسيوية 
بمدة أقل بـ15 يومًا مقارنة بطريق 

قناة السويس، والذي يستغرق 
فترة طويلة كما يقول الروس.
بالطبع، ليس هذا هو املشروع 

اإلماراتي الوحيد الذي يستهدف 
اإلضرار بقناة السويس واالقتصاد 
املصري، فاإلمارات ودولة االحتالل 

تعمالن منذ شهور على إنجاز 
مشروع ضخم يتم عبره نقل 

النفط من اإلمارات إلى إسرائيل ثم 
ألوروبا، عبر خط ممتد من ميناء 

إيالت على البحر األحمر إلى ميناء 
أسدود على البحر املتوسط. وهذا 
الخط يترتب عليه تقليل اإلمارات 
استخدام قناة السويس في نقل 

ه أعلى 
ّ
نفطها ألوروبا، بزعم أن

تكلفة واستهالكًا للوقت من وجهة 
نظرها.

ه في الوقت الذي 
ّ
وامللفت هنا أن

سارع أبوظبي الخطى إلنجاز 
ُ
ت

الخط الذي يعد أكبر تهديد لقناة 
السويس، وخط أنابيب سوميد 

الذي ينقل جزءًا مهمًا من النفط 
الخليجي ألوروبا، يخرج علينا 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي 
بينت، ووزير خارجيته يئير لبيد، 

ليؤكدا إعادة النظر في اتفاق 
ه أثار سخط 

ّ
تدشني الخط بحجة أن

جمعيات بيئية في إسرائيل.

متى تتوقف 
اإلمارات عن 

استهداف 
اقتصاد مصر؟

Monday 26 July 2021
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

تــخــلــو أي مـــحـــافـــظـــة مــن  تـــكـــاد  ال 
ــانـــي  ــثـــمـ ــات الـــــجـــــزائـــــر الـ ــظــ ــافــ ــحــ مــ
والــخــمــســن مــن ســاحــة أو »زنــقــة« 
أو حتى محل تجاري، تشهد نشاط املضاربة 
فـــي الــنــقــد األجـــنـــبـــي وبـــيـــع وشــــــراء الــعــمــات 
األجنبية بداية من الدوالر واليورو، والجنيه 
اإلســتــرلــيــنــي، وحــتــى الـــيـــوان الــصــيــنــي، الــذي 
أصــبــح ُيـــتـــداول فــي الــســوق الـــســـوداء لصرف 
ملكاتب  كبديل  نفسها  فرضت  التي  العمات 

الصرف الغائبة في الباد.
وإذا غابت األرقام الرسمية حول حجم األموال 
املــتــداولــة فــي شــريــان ســـوق صـــرف الــعــمــات 
السوداء أو »دوفيز« كما يلقبها الجزائريون، 
ــى نــحــو 10  ــإن تـــقـــديـــرات الـــخـــبـــراء تــشــيــر إلــ فــ

مليارات دوالر يتم تداولها سنويا.
وتــعــد ســاحــة بـــور سعيد أو »الــســكــوار« كما 
يــحــلــو لـــلـــجـــزائـــريـــن تــســمــيــتــهــا أكـــبـــر ســـوق 
األجنبية،  الــعــمــات  تـــداول  فيها  يتم  مــوازيــة 
وتعتبر الساحة الواقعة وسط العاصمة أمام 
ـــحـــدد فيها 

ُ
ــة، بـــورصـــة مـــوازيـــة ت ــ مــجــلــس األمـ

أســـعـــار صــــرف مــخــتــلــف الـــعـــمـــات األجــنــبــيــة 
أمام الدينار، وتشير األرقــام إلى أن من 3 إلى 
5 مليارات دوالر تتداول في الساحة سنويا، 
أي نــحــو 50 بــاملــائــة مـــن حــجــم ســــوق صــرف 

العمات األجنبية املوازية في الباد.
وبالرغم من ظهورها نهاية ثمانينيات القرن 
لــلــعــمــات  ــــوداء  ــــسـ الـ الــــســــوق  ــي، إال أن  ــاضــ املــ
األجنبية انتعشت مع التسعينيات، بعد دخول 
الجزائر في أزمة مالية خلفتها أزمة »1986« 
باإلضافة  النفط،  أسعار  تهاوي  عن  الناتجة 
»الــعــشــريــة  إلـــى مــــرور الــجــزائــر بــمــا ُيـــعـــرف بـــ
الـــســـوداء« ومـــا خلفته مــن تدمير  اإلرهــابــيــة 
لــاقــتــصــاد، وهــــي عـــوامـــل دفــعــت بــالــحــكــومــة 
آنــذاك التخاذ جملة من الــقــرارات أعــادت نفخ 

الروح في سوق »الدوفيز«. وفي سرد للمسار 
الذي سلكته سوق صرف العمات املوازية في 
إسماعيل  املــصــرفــي،  الخبير  يــقــول  الــجــزائــر، 
بوكريطا، إن »السوق املوازية لصرف العمات 
إقــبــاال قبل منتصف  لــم تكن تعرف  األجنبية 
ثمانينيات القرن املاضي، لكون البنوك كانت 
تــجــري عــمــلــيــات الـــصـــرف، والـــديـــنـــار كـــان في 
الفرنسي«  »الــفــرنــك  مــقــابــل  مستوياته  أعــلــى 
ــــدوالر آنــــذاك، إال أن األمـــر تغير بــدايــة من  والـ
1990 إذ بدأت املعطيات تتغير، حيث انكمش 
االقتصاد جراء األزمة »1986«، وما زاد الطن 
بلة هو »اإلرهاب« الذي عزل الباد اقتصاديا، 
وبالتالي كان املياد الرسمي ألسواق صرف 

العمات املوازية«.
الــصــرف والــنــقــد سنة  قــانــون  كما زاد تعديل 
ــــوداء  ــــسـ الـ ــــوق  ــــسـ الـ عـــلـــى  اإلقـــــبـــــال  ــــن  مـ  1997
لـ  املتحدث  الــجــزائــر، حسب نفس  فــي  للعملة 
»العربي الجديد«، وذلك بعدما جعل القانون 
نظم لتداول العملة في الباد »الدينار غير 

ُ
امل

التجارية  العمليات  فــي  إال  للتحويل  الــقــابــل 
الـــجـــاريـــة مـــع الــــخــــارج، أي اســـتـــيـــراد ســلــع أو 
بات  لــأربــاح«، وبالتالي  أو تحويل  خــدمــات 
أو  الجزائريون  يشتري  أن  تقريبا  مستحيا 
يــبــيــعــون الــعــمــات األجــنــبــيــة فـــي الــبــنــوك من 
دون سجل تجاري أو ترخيص خاص يمنح 
الــدوالر  البنك املركزي. ويبلغ سعر  من طرف 
رســمــيــا نــحــو 135 ديـــنـــارًا، فــي حــن يبلغ في 

الـــســـوق الــــســــوداء نــحــو 180 ديــــنــــارًا. وأمــــام 
هــــذه الـــوضـــعـــيـــة، يـــوضـــح أســـتـــاذ االقــتــصــاد 
النقدي في جامعة قسنطينة، لوناس محمد، 
»العربي الجديد« أن »الجزائرين لم يجدوا  لـ
من بديل سوى شراء وبيع العمات األجنبية 
في السوق املوازية التي كانت وال تزال تمنح 
فارقا كبيرا في سعر الصرف، سواء للسفر أو 

لشراء سيارات أو منازل في الخارج.
ــقـــديـــرات مــحــمــد فــــإن »مــــن مــلــيــاريــن  ووفـــــق تـ
الــجــزائــريــون  مــلــيــارات دوالر يضخها   3 إلـــى 
القاطنون في الخارج سنويا بالسوق املوازية 
البنكية  القنوات  إرسالها عبر  للعملة عوض 
بسبب اإلجـــــراءات املــعــقــدة مــن جــهــة وارتــفــاع 

هامش الربح في السوق السوداء«.
ندد بالسوق 

ُ
وبالرغم من الخطاب الرسمي امل

كــثــيــرا مــن املتتبعن  لــلــعــمــلــة، إال أن  املـــوازيـــة 
لــهــذه الــســوق غــيــر الــرســمــيــة يـــرون أن جهات 
نافذة ومقربة من دائرة اتخاذ القرار في الباد 
كرجال أعمال ووزراء وعسكرين سابقن هم 
التي تكبد خزينة  السوق  من يقف وراء هــذه 
سنويا  دوالر  مليارات   10 من  أكثر  الحكومة 

خسائر، حسب مراقبن.
ــــي الـــبـــرملـــان  ــائــــب فـ ــنــ ــه الــ ــيــ ــا ذهــــــب إلــ ــ وهــــــو مـ
الوطني  التحرير  الــجــزائــري عــن حــزب جبهة 
الــــحــــاكــــم، ســلــيــمــان ســـــعـــــداوي، فــــي تــصــريــح 
»الــعــربــي الــجــديــد« حــن قـــال: »أعــيــد وأكـــرر،  لـــ
ــوداء هـــي دولـــــة مـــوازيـــة  ــســ أســــــواق الــعــمــلــة الــ
تقارع الدولة الرسمية، من يسيرها هم أناس 
في  االستثمار  يفضلون  نفوذ  لديهم  أغنياء 
ســـوق العملة املـــوازيـــة عـــوض بــنــاء املــصــانــع، 
حــتــى الــــــوزراء أصــبــحــوا يــقــصــدونــهــا عــوض 

محاربتها، ألنهم يدركون من يقف وراءها.« 
ــر فــــي دوامــــــــة األزمـــــة  ــزائــ وكـــــــان لــــدخــــول الــــجــ
املــالــيــة بــعــد انــهــيــار مــداخــيــل الــبــاد أثـــر على 
»نــــيــــة« الـــحـــكـــومـــة الــــجــــزائــــريــــة فــــي مـــحـــاربـــة 
الــســوق الــســوداء للعملة، حيث دفــعــت األزمــة 
البنك املركزي نحو كبح انتعاش هذه  املالية 
الـــســـوق، مـــن خـــال إعــطــائــه الـــضـــوء األخــضــر 
ملــنــح تــراخــيــص فــتــح مــكــاتــب صـــرف العمات 
ــرى الــخــبــيــر  الــصــعــبــة. وفــــي نــفــس الـــســـيـــاق يــ
االقـــتـــصـــادي واملــــســــؤول الـــســـابـــق فـــي وزارة 
املــالــيــة، مــحــمــد مـــقـــران صــديــقــي، أن »مــكــاتــب 
الـــصـــرف لـــن تــغــيــر الــكــثــيــر، ولـــن تــقــضــي على 
السوق السوداء للعملة، والحكومة الجزائرية 

تعي ذلك جيدا«. 
وقال صديقي لـ »العربي الجديد« إنه »لو كان 
لدى الدولة نية في القضاء على هذه األسواق 
لكانت اتخذت قــرارا اقتصاديا بتحرير سعر 

صرف الدينار. 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ارتفعت أسعار السيارات الحديثة بالسوق املحلي في قطاع 
ــزة نــتــيــجــة مــنــع ســلــطــات االحـــتـــال اإلســـرائـــيـــلـــي إدخــالــهــا  غــ
القطاع  الواقع أقصى شمالي  إيــرز  عبر حاجز بيت حانون/ 
مــنــذ قــرابــة شــهــريــن، ضــمــن اإلجـــــراءات والــقــيــود اإلسرائيلية 
املفروضة على حركة البضائع والتي أعقبت العدوان الواسع 
ــار املــاضــي. وتحتجز سلطات  الـــذي انــتــهــى فــي 21 مــايــو/ أيـ
االحــتــال مئات الــســيــارات داخــل األراضـــي املحتلة عــام 1948 
اإلجــراءات  كافة  إتمام أصحابها  بالرغم من  إدخالها  وتمنع 
الــذي يدفع  الوقت  الخاصة بعملية االستيراد، في  والشروط 
فيه املوردون مبالغ مالية مضاعفة كثمن لبقائها داخل املعبر 

وفي املوانئ اإلسرائيلية إلى حن السماح بإدخالها.
ولـــم يــدخــل االحـــتـــال مــنــذ قـــرابـــة الــشــهــريــن أي ســـيـــارات إلــى 
القطاع في الوقت الذي تشهد فيه األسواق ارتفاعًا في أسعار 
السيارات الحديثة وحتى املستخدمة نظرًا لزيادة الطلب وقلة 

العرض وخلو املعارض من السيارات بشكل كبير.
ومنذ انتهاء العدوان األخير على القطاع منذ أكثر من شهرين 
أبقى االحتال على الكثير من القيود التي كانت مفروضة، ال 
سيما املتعلقة بالشقن االقتصادي والصناعي، وهو ما أدى 
الرتفاع في أسعار بعض السلع نتيجة عدم وفرتها في السوق. 
ويعتمد القطاع في عملية استيراد السيارات وإدخالها إليه 
على حاجز بيت حانون/ إيرز املرتبط باالحتال، فيما تسمح 
فترات  واملركبات على  السيارات  أنــواع  بــإدخــال بعض  مصر 
مــتــبــاعــدة وبـــأعـــداد مـــحـــدودة ال تــســاهــم فـــي تــغــطــيــة الــســوق 
املحلي. وقال رئيس جمعية مستوردي املركبات في قطاع غزة، 
إسماعيل النخالة، إن هناك 700 سيارة محتجزة لدى االحتال 
اإلسرائيلي، منها 500 سيارة تم االنتهاء من كافة متطلبات 
الفلسطينية في  للسلطة  الجمارك  بما في ذلك دفع  إدخالها 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ النخالة، في حديث  الله. وأوضــح  رام 
مليون   35 تبلغ  املحتجزة  الــســيــارات  لهذه  اإلجمالية  الكلفة 

للسلطة،  دفعها  يتم  الــتــي  والــرســوم  الــجــمــارك  تشمل  دوالر، 
السيارات  أسعار  سيرفع  احتجازها  استمرار  أن  إلــى  مشيرًا 

في السوق املحلي حتى بعد إدخالها.
وحسب رئيس جمعية مستوري املركبات، فإن حجم الزيادة 
فتح  بعد  إدخالها  التي سيتم  الحديثة  السيارات  أسعار  في 
حاجز بيت حانون أمام حركة البضائع يتوقف على طبيعة 
الــرســوم الــتــي تــم دفعها وواقـــع الــعــرض والــطــلــب فــي السوق 
املــحــلــي. وأشـــار النخالة إلــى أن االرتــفــاع الــحــالــي فــي أسعار 
الــســيــارات داخـــل الــســوق املحلي يـــراوح مــا بــن 2000 و3000 
دوالر أمــيــركــي، مــقــارنــة مــع األســعــار الــتــي كــانــت ســائــدة قبل 
عدوان مايو/ أيار املاضي، معتبرًا أن االرتفاع طبيعي في ظل 

ندرة العرض وارتفاع الطلب.
وحسب بيانات رسمية، تراجعت عملية إدخال السيارات إلى 
تــم استيراد  إذ  األخــيــرة بنسب متفاوتة،  األعـــوام  فــي  القطاع 
1780 سيارة خال عام 2020، فيما تم استيراد 2050 سيارة 
خال عام 2019، وخــال عام 2018 تم استيراد 2400 سيارة، 
استورد  واللذين  و2015،   2014 عامي  اإلدخـــال  ذروة  وكــانــت 
فيهما القطاع قرابة 5 آالف سيارة، وفقًا لجمعية مستوردي 
القطاع. ووفقًا لتقديرات الجهات الحكومية في  املركبات في 
غـــزة، فــإن 454 ســيــارة ووسيلة نقل تــضــررت بشكل كــامــل أو 
أصيبت بأضرار بالغة جراء القصف اإلسرائيلي على القطاع 
ــدوان مــايــو/ أيـــار املـــاضـــي، عـــدا عــن تــضــرر كبير في  خـــال عــ

البنية التحتية والطرق والشوارع العامة.
ــتـــال عــلــى معيشة  مـــن جــانــب ثــــاٍن وفــــي إطــــار تــضــيــيــق االحـ
إلدخـــال  التنسيق  مــســؤولــو  قـــال  الــقــطــاع،  فــي  الفلسطينين 
اإلسرائيلي منعت،  االحــتــال  إن سلطات  غــزة،  إلــى  البضائع 
بــالــوقــود مخصصة  أمــس األحـــد، إدخـــال 25 شاحنة محملة 
الكهرباء الوحيدة دون أسباب. وهذه  لتشغيل محطة توليد 
الشاحنات مدفوعة الثمن مسبقا من قبل دولة قطر، في إطار 
الحاد  التراجع  الذي يواجه مشكلة  للقطاع  دعمها اإلنساني 

في وصول التيار الكهربائي ملنازل املواطنن.

الجزائر: 10 مليارات دوالر 
في السوق السوداء

)Getty( تراجع قيمة الدينار أثر سلبًا على معيشة المواطنين)Getty( تراجع كبير في استيراد السيارات بسبب الحصار

ارتفاع أسعار السيارات في غزة

قدرت مصادر جزائرية 
حجم األموال التي يجري 

تداولها في سوق 
الصرف الموازية غير 

الرسمية بنحو 10 مليارات 
دوالر رغم محاربة 

الحكومة لها

بريطانيا تتعرض لمخاطر 
مالية بسبب كورونا

قالت تقارير ألعضاء البرملان البريطاني، 
أمس األحد، إّن الحكومة البريطانية 

ستتعرض ملخاطر مالية لعشرات السنني 
جراء إنفاقها 372 مليار جنيه إسترليني 
على جائحة كورونا. وأضافت أّن أكثر من 
نفقت على أدوات 

ُ
ملياري جنيه استرليني أ

حماية غير صالحة لالستعمال. وقالت لجنة 
الحسابات العامة بالبرملان في تقريرين 

عن مواجهة حكومة رئيس الوزراء بوريس 
ه يجب تعلم 

ّ
جونسون لجائحة كوفيد-19 إن

الدروس قبل تحقيق عام من املقرر إجراؤه 
في 2022. وقالت ميغ هيليير، رئيسة 

ت على 
َ
نِفق

ُ
اللجنة: »في ضوء املبالغ التي أ

تدابير كوفيد حتى اآلن، على الحكومة أن 
تكون واضحة بشأن كيفية إدارة ذلك في 

املستقبل وخالل أي فترة زمنية«. وسلطت 
ر بنحو 26  اللجنة الضوء على خسارة تقدَّ

مليار جنيه إسترليني من خالل عمليات 
تحايل وتخلف عن سداد قروض ُمنحت 

للشركات ملساعدتها في مواجهة الجائحة. 

ارتفاع إنتاج الصلب العالمي 
%14.4

أعلن اتحاد الصلب العاملي، ارتفاع إنتاج 
الصلب الخام العاملي خالل النصف األول 

من 2021 بنسبة 14.4 في املائة، قياسًا على 
العام السابق، وسط التعافي االقتصادي من 

تداعيات كورونا وتحسن الطلب. وأوضح 
التقرير الشهري لالتحاد، أّن إنتاج الصلب 
العاملي سجل مليارًا و3 ماليني طن خالل 
الفترة املذكورة، مقارنة بـ 873.13 مليون 

طن بالفترة املماثلة من العام املاضي. وقادت 
الصني )أكبر منتج ومستهلك للصلب في 
العالم( تعافي إنتاج الصلب الخام، بعدما 
ارتفع إنتاجها بنسبة 11.8 في املائة إلى 

563.3 مليون طن. وجاءت الهند في املرتبة 
الثانية بحجم إنتاج سجل 57.9 مليون طن 

بارتفاع سنوي 31.3 في املائة، ثم اليابان 
بإنتاج 48.1 مليون طن بنمو 13.8 في املائة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%5
الدينار  قيمة  ستنخفض 
موازنة  حسب   %5 الجزائري 
 ،2020 بسعر  مقارنة   ،2021
ما يرفع سعر الصرف رسميًا 
إلى  السنوي  المتوسط  في 
لسنة  للدوالر  دينارًا   142.20
2021، و149.31 لسنة 2022.

تقارير عربية

تجارةأسواق صرف

االحتياطية  األصـــول  انخفضت 
بنسبة  ــي،  األردنــ املــركــزي  للبنك 
2.1 بــاملــئــة عــلــى أســــاس ســنــوي 
املاضي،  حزيران  يونيو/  بنهاية 
مـــقـــارنـــة بـــالـــشـــهـــر الـــســـابـــق لـــه. 
ــي،  ــ ــال الــبــنــك املـــركـــزي األردنــ ــ وقـ
األصــــــــــول  إن  األحـــــــــــــــد،  أمــــــــــس 
ــــب  ــــالت وذهـ ــمـ ــ االحـــتـــيـــاطـــيـــة )عـ
وســــــنــــــدات وأذونـــــــــــــــــات(، بــلــغــت 
 12.891 املــاضــي  يــونــيــو  بنهاية 
مــلــيــار   18.176( ديـــنـــار  مــلــيــار 
قــيــمــة  ــالـــي  ــمـ إجـ وكــــــان  دوالر(. 
ــول االحــتــيــاطــيــة قــد سجل  األصــ
 18.572( ديــنــار  مليار   13.172
أيار  مايو/  بنهاية  دوالر(  مليار 
السابق له. وعلى أساس سنوي، 
ــول بــنــســبــة 2.3  ــ ــ ارتـــفـــعـــت األصـ
مليار   13.198 قــرابــة  مــن  باملئة، 
دوالر(  مــلــيــار   18.609( ديـــنـــار 
مــن 2020.  نفسه  الشهر  خــالل 
يكفي  املــركــزي،  البنك  وبحسب 
ــد عــلــى  ــزيـ االحـــتـــيـــاطـــي لـــفـــتـــرة تـ
7 أشـــهـــر مـــن مـــدفـــوعـــات الــنــقــد 

األجنبي.

انخفاض 
أصول األردن 

االحتياطية
تونس ـ إيمان الحامدي

تبحث سياحة تونس عن جرعة أكسجن من 
السياح املحلين بعد أن بددت كورونا آمال 
إنعاش القطاع للموسم الثاني على التوالي، 
الــجــائــحــة الصحية وإدراج  فــي ظــل تــواصــل 
األكثر  للبلدان  الحمراء  اللوائح  على  تونس 

خطورة بسبب الوباء.
ــارس/ آذار  ــ وتـــواجـــه ســيــاحــة تــونــس مــنــذ مـ
2020 مـــواســـم عــجــافــًا ســبــبــت هــبــوطــًا حـــادًا 
فــي إيـــرادات القطاع الحيوي وتــراجــع أعــداد 
السياح إلى أكثر من 60 باملائة، فيما تضغط 
ــة عـــلـــى قـــــــدرة الـــســـيـــاح  ــاديــ ــتــــصــ األزمـــــــــة االقــ
الصيف  االستفادة من موسم  املحلين على 

داخل النزل. وتمثل السياحة الداخلية محركًا 
واملهن  السياحة  من محركات صناعة  مهمًا 
التونسين  املرتبطة بها، حيث ساعد تدفق 
على النزل واملنتجعات السياحية في مواسم 
ســابــقــة فـــي تــجــنــيــب الـــنـــزل لــخــســائــر كــبــيــرة 
ــــدو األســـــواق األجــنــبــيــة،  عــنــدمــا هــجــرهــا وافـ

بعد أن ضرب اإلرهــاب القطاع في مقتل عام 
عقب   ،2015 سنة  التونسيون  وتمكن   .2015
الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة الــتــي ضــربــت متحف 
بـــــــاردو واملـــنـــتـــجـــع الـــســـيـــاحـــي أمـــبـــريـــال فــي 
محافظة ســوســة، مــن مــنــح ســيــاحــة بــادهــم 
ــاة بـــتـــحـــدي جــمــيــع الـــتـــهـــديـــدات  ــيـ قــبــلــة الـــحـ
األمنية ومواصلة التدفق على النزل وترميم 

الخسائر.
غــيــر أن األمــــر اخــتــلــف بــالــنــســبــة إلــيــهــم منذ 
ــبــــاد، حيث  بــــدء الــجــائــحــة الــصــحــيــة فـــي الــ
سّببت الركود االقتصادي التاريخي وفقدان 
الدخول وارتفاع نسبة الفقر لدى التونسين، 
من  الفرص  اغتنام  على  قدرتهم  تراجع  إلــى 
ر مساهمة  ســـوق الــســيــاحــة الــداخــلــيــة. وتــقــدَّ

ــــوق الــــداخــــلــــيــــة بـــنـــحـــو 27 بــــاملــــائــــة مــن  ــــسـ الـ
الــحــجــوزات، بحسب رئــيــس جامعة وكــاالت 
األســـفـــار، جــابــر بــوعــطــوش، الـــذي يعتبر أن 
هـــذا املــنــتــج ســـوق ســريــعــة الــتــأثــر بــالــوضــع 

االقتصادي واالجتماعي في الباد.
»الــعــربــي  وقـــــال بـــوعـــطـــوش، فـــي تــصــريــح لـــ
الجديد«، إن السوق الداخلية هي املزود األول 
للنزل بالحرفاء، مؤكدًا أهميتها في استقرار 
في  سيما  وال  الــبــاد،  فــي  السياحة  صناعة 

زمن األزمات.
وأفــاد رئيس جامعة وكــاالت األسفار: »نحن 
نــعــمــل عــلــى زيـــــادة تــدفــق الــســيــاح املحلين 
ليكون نصيبهم 40 باملائة من عدد الليالي«، 
لكن الظروف االقتصادية في الباد ال تخدم 
ــداف، بحسب تــأكــيــده. وأضـــاف في  هــذه األهــ
ذات السياق، أن معدل إقامة السائح املحلي 
ــاٍل، بــمــعــدل سعر  ــيـ فـــي الـــنـــزل يــقــدر بــثــاث لـ
ــدوالر  ــراوح مــا بــن 1140 و540 ديـــنـــارًا )الــ يــ
لــلــعــائــلــة املــتــكــونــة من  ــار(  ــنــ = نــحــو 2.8 ديــ
فردين اثنن لقضاء إجازة يومن. واعتبر أن 
تراجع الدخول وارتفاع كلفة استغال النزل 
يــزيــدان  بــــ50 باملائة مــن طاقتها  الــتــي تعمل 
األسعار، ويمثان حاجزًا إضافيًا أمام تنمية 

السياحة الداخلية.
قــال بوعطوش إن تفشي الجائحة في  كذلك 
األسابيع األخيرة وارتفاع حصيلة الوفيات 
اآلالف من  إلغاء  قياسية سّببا  إلــى معدالت 
الــحــجــوزات الــتــي تــنــجــز فــي إطــــار السياحة 
ــات الــحــكــومــيــة  ــســ ــؤســ ــل املــ ــبـ املــــدعــــمــــة مــــن قـ

والخاصة الكبرى لفائدة موظفيها.
وتـــراجـــعـــت عــــائــــدات الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي في 
تونس بنسبة 65 باملئة خال السنة الحالية، 
ص عــدد الــوافــديــن إلــى هــذا البلد الــذي 

ّ
وتقل

تــعــتــبــر الــســيــاحــة أهــــم مـــرتـــكـــزات اقــتــصــاده 
القطاع  وقــــّدرت خــســائــر  بــاملــائــة،  بنسبة 78 
خـــال الــعــام املـــاضـــي، بــأكــثــر مــن 6 مــلــيــارات 

دينار )2.1 مليار دوالر(.
أرقام أفصح عنها وزير السياحة التونسي، 
الحبيب عمار، في تصريحات إعامية نهاية 
يونيو/ حزيران املاضي. وقال عمار إن وضع 
يتطلب خططًا  تونس  في  السياحي  القطاع 

ــم  ــالـــي واملــــواســ ــم الـــحـ ــاذ املــــوســ ــقــ عـــاجـــلـــة إلنــ
 2022 عام  السياحة  تعافي  القادمة، مرجحًا 
مع تقدم حمات التطعيم في الباد وتحسن 

الوضع االقتصادي الداخلي والعاملي.
 فـــــي إنـــقـــاذ 

ً
ــق تــــونــــس الـــــزمـــــن أمــــــــا ــابــ ــســ وتــ

ر 
ّ

التأخ أن  غير  الحالي،  السياحي  موسمها 
الحاصل في سير عملية التطعيم أطاح هذه 

اآلمال، حسب مهنيي القطاع.
وفي يونيو/ حزيران املاضي، بدأت في تونس 
حملة تطعيم موظفي القطاع السياحي ضد 
الحملة حوالى  كورونا، وتستهدف  فيروس 
30 ألف عامل سياحي في الصفوف األمامية، 
غير أن استعادة القطاع لعافيته تحتاج إلى 
ضمانات كبيرة، بحسب الخبير االقتصادي، 
»العربي  محمد منصف الشريف، الذي قال لـ
الجديد« إن قطاع السياحة بفرعيه، الداخلي 
ــي، مـــرتـــبـــط بــالــتــعــافــي الــــتــــام مــن  ــارجــ ــخــ والــ

الجائحة الصحية.
ــار إلـــى أن حــركــة الــســفــر قــد تــتــأخــر إلــى  وأشــ
بعض سنوات قادمة للتخلص من مخلفات 
كورونا، مضيفًا أن تحسن مــردود السياحة 
ــًا بــتــحــســن الـــقـــدرة  الــداخــلــيــة مــرتــبــط أســـاسـ
على  قدرتهم  أن  غير  للتونسين،  الشرائية 
باملائة بسبب  أكثر من 40  تراجعت  اإلنــفــاق 
بــالــرواتــب  التضخم  وتــأثــيــر  البطالة  تنامي 
ــر الـــتـــي كـــانـــت تـــفـــرد نــحــو 7  ــ ومـــداخـــيـــل األسـ

باملائة من دخلها الشهري للترفيه. 
وتشير آخر اإلحصائيات حول الترفيه، التي 
نــشــرهــا معهد اإلحـــصـــاء الــحــكــومــي، إلـــى أن 
باملائة   6.69 يخصص  التونسي  املستهلك 
بمعدل  أي  والــثــقــافــة،  للترفيه  ميزانيته  مــن 
18 دوالرًا للفرد الواحد. وتشهد هذه النسبة 
تراجعًا منذ سنوات، حيث كانت في مستوى 

8.9 باملائة من امليزانية سنة 1985.
ويمثل القطاع السياحي في تونس 14 باملئة 
الــخــام، ويــوفــر نحو 400  مــن الناتج القومي 

ألف موطن شغل، حسب بيانات رسمية. 
وفــي املــقــابــل، تــقــول جامعة الــفــنــادق والــنــزل 
الــســيــاحــيــة إن نـــحـــو 60 بـــاملـــائـــة مــــن عـــّمـــال 
ألــف عامل   27  

ّ
وإن بالفقر،  الفنادق مهددون 

فقدوا وظائفهم خال العام املاضي.

نزاعات بين المالك والمستأجرينسياحة تونس تعلق آمالها بالسوق الداخلية

)Getty( القطاع السياحي يمثل 14% من الناتج القومي الخام

صنعاء ـ محمد راجح

ــــري  ــــؤجـ يـــــتـــــواصـــــل تـــــــراكـــــــم ديـــــــــــون مـ
الرئيسية  املـــدن  فــي مختلف  املــســاكــن 
العاصمة صنعاء،  باليمن، خصوصًا 
ــيـــات كــارثــيــة  وربـــمـــا تـــكـــون لــهــا تـــداعـ
املحاكم  ازدحــــام  مــع  تافيها  يصعب 
بن  والقضايا  بالشكاوى  والنيابات 
مــاك املــســاكــن واملــســتــأجــريــن، ووســط 
تــردي  أججها  التي  العقارية  األزمـــات 
األوضــاع املعيشية لثلثي السكان في 

اليمن.
وارتــفــعــت فــي اآلونــــة األخـــيـــرة عملية 
ــتـــأجـــريـــن عــلــى  إقــــــــدام كـــثـــيـــر مــــن املـــسـ
ــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى  ــعـ ــرك مــســاكــنــهــم لـ ــ تـ
اإليـــــجـــــارات والــــتــــي زادت ثــاثــة  ــــع  دفـ
الحرب،  قبل  كانت عليه  أضعاف عما 
العقارات شروطهم  مــاك  بينما شــدد 
ــم فــــي عــقــود  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ وطـــلـــبـــاتـــهـــم وإجـ
الــعــقــارات واملــســاكــن. وتسببت  تأجير 
الـــحـــرب ومــــا رافـــقـــهـــا مـــن تــبــعــات في 
توقف صرف رواتب املوظفن املدنين، 
لتمتد إلى بقية الفئات املجتمعية من 
الدولة  خال تعثر مرافق ومؤسسات 
ــة، بـــمـــا فــيــهــا  ــيـ ــدمـ ــخـ االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ
التعليم والصحة واملياه نتيجة غياب 
ــفـــن. وذلـــــك إضـــافـــة إلــــى ظــهــور  املـــوظـ
املــجــتــمــع حيث  سلسلة مــديــونــيــة فــي 
الـــديـــون  أكـــثـــر مـــن 80% مـــن  وجــــد أن 
ملؤجري املساكن، وفق تقارير رسمية 
اطلع عليها »العربي الجديد«، رصدت 
تــأثــيــر أزمـــة انــقــطــاع الـــرواتـــب وتفاقم 

األزمة اإلنسانية على اليمنين.
املتخصص  القانوني  املستشار  وقــال 
ــر عــقــود  ــريـ ــحـ ــارات وتـ ــقــ ــعــ بـــتـــوثـــيـــق الــ
»الــعــربــي  ــي، مــحــمــد صـــالـــح، لـــ ــ ــ األراضـ
تــتــصــدر  ــارات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ »إن  ــد«:  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الــقــطــاعــات الـــرائـــجـــة مــنــذ نــحــو ثــاث 
ســنــوات، وســـط الــتــوســع فــي عمليات 
أسعار  في  القياسي  واالرتــفــاع  البناء 
األراضــــــــــــي والــــــعــــــقــــــارات وإيــــــجــــــارات 

ــاكــــن«. لـــــذا فـــهـــنـــاك وفـــــق حــديــثــه  املــــســ
ــــذي خــرج  انـــفـــات فـــي هــــذا الـــســـوق، الـ
عــن ســيــطــرة الــجــهــات املــخــتــصــة التي 
اصطدمت مؤخرًا باألجهزة القضائية 
التي  العدلية  أو ما يسمى باملنظومة 
صنعاء  في  الحوثين  سلطة  تنفذها 
ــاري  ــقــ ــعــ ــى الــــــســــــوق الــ ــلــ لـــــــإشـــــــراف عــ
ــراء  وعــمــلــيــات تــحــريــر عــقــود بــيــع وشـ

األراضي والعقارات.
ــة  ــاريــ ــقــ ــعــ ووصــــــلــــــت حــــــــدة األزمــــــــــــة الــ
وإيجارات املساكن إلى إقدام مؤجرين 
ــتـــأجـــريـــن  عــــلــــى االعــــــــتــــــــداء عــــلــــى مـــسـ
لــديــهــم واســتــعــانــة الــبــعــض بــنــافــذيــن 
ــارات  ــ ــجـ ــ لـــطـــردهـــم بـــحـــجـــة تــــراكــــم اإليـ
ــار الــشــهــري ملــدة  ــجـ وتــأجــيــل دفــــع اإليـ
أربعة أشهر، بينما تستقبل  أو  ثاثة 
قضايا  باستمرار  القضائية  الجهات 
ملــســتــأجــريــن يــشــتــكــون مـــن مــضــايــقــة 
بدفع  مطالبتهم  بحجة  لهم  مؤجرين 
اإليـــجـــار وفـــق عــقــود جــديــدة يــريــدون 
ــارات  ــجــ تـــحـــريـــرهـــا مــعــهــم أو دفـــــع إيــ

متأخرة منذ عامن.
ــه يــخــوض  ــ ـ

ّ
ــد املـــواطـــنـــن أن ويـــؤكـــد أحــ

صــراعــًا شــديــدًا مــع مــالــك الــعــقــار الــذي 
يستأجره والــذي قــّرر طــرده ما لم يقم 
بدفع املتأخرات التي عليه منذ عامن، 
إذ وصل األمر إلى األجهزة القضائية 
املواطن  يفيد  بينما  بينهما،  للفصل 
ه 

ّ
عادل املنتصر »العربي الجديد« بأن

يــواجــه صــعــوبــة بــالــغــة فــي الــحــصــول 
على عقار لإيجار بعد رفض كثير من 
قاموا  الذين  والعقارات  املساكن  ماك 
بــرفــع مــضــاعــف لــإيــجــارات وتــشــديــد 

الشروط في عقود اإليجارات.
ــن مـــــاك الـــعـــقـــارات  ــرفــــض كــثــيــر مــ ويــ
ــارات إال بــعــد الــتــأكــد  ــجـ مــنــح عــقــود إيـ
من املستأجر ومستوى دخله وما إذا 
كــــان يــعــمــل وتــقــديــمــه ضــمــانــه مــلــزمــة 
ــار ووضــــــع مــبــلــغ مــالــي  ــ ــــجـ بـــدفـــع اإليـ
وتــقــديــم تسليم إيــجــار لــثــاثــة أشــهــر. 
ــدد، يـــؤكـــد الــخــبــيــر في  فـــي ذات الــــصــ

الــســوق الــعــقــاريــة، عبد الــقــادر جعفر، 
ــــود أي  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــــدم وجـ لــــ
املتضررين  املــواطــنــن  لحماية  حــلــول 
بها  التي تسببت  التداعيات  هــذه  من 
الـــحـــرب والــــصــــراع الـــدائـــر فـــي الــبــاد، 
فـــا حــلــول يــمــكــن تــنــفــيــذهــا حــالــيــًا إال 
ــــدء فــــي تــنــفــيــذ  ــبـ ــ ــحــــرب والـ ــقـــاف الــ ــإيـ بـ
إجراءات معالجة لأوضاع اإلنسانية 
ــع رواتــــــــب املـــوظـــفـــن  ــ ــ املــــتــــدهــــورة ودفـ
املــدنــيــن املـــتـــأخـــرة وأيـــضـــًا مــضــاعــفــة 
الــرواتــب  إلــى تضرر  رواتــبــهــم بالنظر 
مـــن انـــخـــفـــاض قــيــمــة الــعــمــلــة املــحــلــيــة 
التي خسرت أكثر من 70% من قيمتها 

أمام العمات األجنبية.
ــنــــوات طــويــلــة  ــيـــون لــــســ ــنـ ــيـــمـ  الـ

ّ
وظــــــــل

ومتهالكة  عقيمة  ــراءات  إلجــ ضحايا 
التخطيط  وقـــرارات غير مدروسة في 
واألراضــــي والــبــنــاء ورصـــف الــشــوارع 
والــفــوضــى الــعــارمــة فــي عملية البناء 
وإنـــــــــزال املـــخـــطـــطـــات وكــــذلــــك جــحــيــم 
فيه،  مبالغ  بشكل  املرتفعة  األراضــــي 
مــع انــتــشــار بــعــض الــظــواهــر األخـــرى 
املؤثرة مثل العشوائيات، كما ياحظ 
خـــر ثـــاث ســنــوات فــي عــدن، 

ّ
ذلـــك فــي ا

فـــي ظـــل تــكــون مـــا يـــقـــارب 12 منطقة 
حسب  صــنــعــاء،  فــي  سابقًا  عشوائية 
ــة. وتــــزامــــن  ــثــ ــديــ ــر رســــمــــيــــة حــ ــاريــ ــقــ تــ
انــهــيــار العملة فــي الــيــمــن مــع ارتــفــاع 
مــســتــويــات الــتــضــخــم وانــكــمــاش حــاد 
فـــي مــتــوســط دخـــل الـــفـــرد مـــن الــنــاتــج 
الجارية  بــاألســعــار  اإلجــمــالــي  املحلي 
انــكــمــاش  ــعـــود  ويـ  .%60.2 نــحــو  ــى  إلــ
ــة األخــيــرة إلــى اآلثــار  الــدخــل فــي اآلونـ
ترتب  ومــا  الــجــاريــة  للحرب  السلبية 
عليها من أضــرار وأزمـــات اقتصادية 
ــات  ــ ــا أزمـ ــلـــى رأســــهــ واجـــتـــمـــاعـــيـــة، وعـ
الطاقة والسيولة وسعر الصرف التي 
أدت إلى فقدان القوة الشرائية وعمقت 
انكماش النشاط االقتصادي، وتركت 
أكـــثـــر مـــن نــصــف األســـــر تــعــتــمــد على 

االئتمان في شراء الغذاء.

اليمنسفر

تفشي الجائحة 
سبّب إلغاء اآلالف 

من الحجوزات
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إسرائيل تطلق أولى رحالت 
الطيران المباشرة إلى المغرب
بدأت شركة »يسرائير« اإلسرائيلية، صباح 
أمس األحد، أولى رحالتها إلى املغرب، قبل 

وقت قصير من تدشني شركة »إل عال« 
خطها الجوي املباشر إلى البلد العربي، بعد 

استئناف التطبيع في ديسمبر/ كانون األول 
املاضي. وقالت صفحة »إسرائيل بالعربية« 
التابعة للخارجية على موقع »تويتر«: »قبل 

قليل أقلعت من مطار بن غوريون إلى 
مراكش )جنوب غرب( في املغرب، أول رحلة 

جوية مباشرة بني البلدين، تابعة لشركة 
طيران »يسرائير««. في سياق متصل، 

بدأت شركة »إل عال« اإلسرائيلية، تنفيذ 
رحالت سياحية مباشرة من تل أبيب إلى 

مدينة مراكش. وأظهر جدول رحالت مطار 
بن غوريون الدولي، األحد، أّن شركة »إل 

عال« للطيران، دشنت أولى رحالت السياحة 
 LY« املباشرة إلى مراكش، عبر الرحلة رقم
553«. وستطلق الشركتان اإلسرائيليتان 3 

رحالت أسبوعيًا إلى مدينة مراكش املغربية، 
وفي 10 أغسطس/ آب املقبل ستضيف »إل 

عال« مدينة الدار البيضاء، أكبر مدينة مغربية 
إلى وجهاتها، لتتبعها »يسرائير« الحقًا.

بنك مسقط يدشن مبادرة 
لدعم المشروعات الصغيرة

دشن بنك مسقط مبادرة لدعم زبائنه 
من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
واملؤسسات متناهية الصغر تتعلق 

بتوفير مكتب مساعدة لتسجيل الشركات 
في النظام الضريبي وتقديم استشارات 

ودعم فني لها في موضوع ضريبة القيمة 
املضافة على أيدي خبراء في هذا املجال 

وباملجان. جاء ذلك بعدما وقع بنك مسقط 
اتفاقية تعاون مع شركة »موريسون 

مسقط« املتخصصة في تقديم الخدمات 
الضريبية والتدقيق واالستشارات القانونية. 

وتأتي هذه االتفاقية ضمن استراتيجية 
بنك مسقط في إطالق املبادرات والبرامج 
التي تسهم في تعزيز دور البنك بمجال 

املسؤولية االجتماعية وخدمة املجتمع 
وأيضًا تلبية الحتياجات قطاع املؤسسات 
الصغيرة واملتوسطة ملعرفة قانون ضريبة 

القيمة املضافة وفهمه وتطبيقه. وقال أحمد 
بن فقير البلوشي، رئيس األعمال املصرفية 

للشركات في بنك مسقط إّن هذه املبادرة 
تأتي بهدف تبسيط اإلجراءات على هذه 
الشركات وتسريع تسجيلها في جهاز 

الضرائب واالستفادة من الخدمات املقدمة 
في هذا الجانب.
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طهران ـ صابر غل عنبري

ــد.  ــ ــاعــ ــ ــــصــ ــتــ ــ االحـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــات تــ
إلى  نزلوا  الغاضبون  اإليرانيون 
الشوارع يشكون من نقص توافر 
املــيــاه فــي عــدد كبير مــن الــقــرى، وشّحها في 
عــــدد مـــن املـــــدن. إال أن هــــذه األزمـــــة الــقــديــمــة 
الــجــزء  أخــيــرًا ليست ســـوى  الــتــي استفحلت 
الظاهر من جبل الجليد. االقتصاد الذي كان 
السلطات أصبح نقطة  اهتمامات  بعيدًا عن 
سوطًا  شكلت  األميركية  العقوبات  ضعفها. 
قاسي الضربات هبط بإيرادات النفط وخنق 
القطاعات االقتصادية والنقدية، وكشفت كل 

الثغرات التي تدور بغالبيتها حول الخدمات 
ــة املــتــهــالــكــة الـــتـــي تــمــس مــصــالــح  ــيـ األســـاسـ
ــك، جـــاءت  ــوق كـــل ذلــ املــواطــنــن مــبــاشــرة. وفــ
األزمــــات جمرًا. فــوق  لتزيد  كــورونــا  جائحة 
إذ بــعــد تــحــذيــرات مــتــكــررة مــن خــبــراء املــيــاه 
والبيئة، على مدى العقد األخير، بدأت أزمة 
املياه في إيــران تظهر للعلن منذ عشرة أيام 
تقريبا، بعدما أجبرت املواطنن في محافظة 
النزول  على  البالد  غربي  خوزستان جنوب 
إلــى الــشــوارع، لالحتجاج على انــعــدام املياه 
في 702 قرية وشّحها الحاد في املدن، وتكبد 
املزارعن خسائر فادحة نتيجة ذلــك. ما زاد 
تقارير عن وجــود مشاريع  انتشار  غضبهم 
لــنــقــل مـــيـــاه نــهــر كــــــارون فـــي املــحــافــظــة إلــى 
مــحــافــظــات مـــجـــاورة، فــي ظــل مــعــانــاتــهــم في 

الحصول على املياه.
بدء  من  الرغم  على  مستمرة،  االحتجاجات 
القرى  إلى تلك  املياه  السلطات في توصيل 
عبر خزانات من قبل الحرس الثوري وقوات 
الباسيج، فضال عن ضخ كميات أكبر من سد 
الثانية إلى  »كرخة« من 75 مترًا مكعبًا في 
140 مترًا مكعبًا، لري املزارع وإحياء األنهار 
ولــتــدارك  للجفاف،  تعرضت  التي  واألهـــوار 

نقص مياه الشرب في مدن خوزستان.
لكن هذا الحل يبقى مؤقتا، إذ كشفت وكالة 

وسبق أن أعلنت وزارة الطاقة اإليرانية أن 
31 محافظة  أصــل  إيرانية من  24 محافظة 
املــيــاه، 13 منها تتعرض  مــن نقص  تعاني 
ـــ11 األخـــرى تــواجــه نقصا  لنقص حـــاد، والــ

متوسطا.
ويوضح تقرير لشركة إدارة املصادر املائية 
اإليرانية، نشرته وكالة »مهر« اإليرانية، أن 
إلى  تراجع  اإليرانية  الــســدود  مياه  مخزون 
49 في املائة من قدرتها االستيعابية، ليصل 
هذا املخزون في الوقت الراهن إلى 24 مليارًا 
الــرقــم خالل  كــان  بينما  مكعبًا،  مــتــرًا  و950 
هذه الفترة في العام املاضي 35 مليارًا و180 

مليون متر مكعب. 
لكن األزمة ال تعود إلى الجفاف فحسب، بل 
هناك عوامل أخرى فاقمت الوضع وزادت من 
مفاعيل الجفاف، في مقدمتها، بناء السدود 
الــتــي يــقــول الــخــبــراء إنــهــا تــؤثــر على مسار 
ــران وكــمــيــة املــيــاه  ــ األنـــهـــار الــتــي تــمــر فـــي إيـ
ــبـــالد. وخـــالل  فــيــهــا وتــعــمــق الــجــفــاف فـــي الـ
العقود الثالثة املاضية، كثفت إيران عملية 
بناء السدود، ليصل عددها اليوم إلى 188 

سدا بأحجام مختلفة، 44 منها بنيت خالل 
السنوات الثماني األخيرة في عهد حكومتي 
ــراء عــن  ــ ــبـ ــ ــــخـ روحـــــــانـــــــي. أيــــضــــا يــــتــــحــــدث الـ
املائية وتوزيعها بطريقة  املــوارد  استخدام 
الحكومات  أن  فيرون  وخاطئة،  علمية  غير 
في  الــذاتــي  االكتفاء  اإليرانية ألجــل تحقيق 
بــعــض املــحــاصــيــل الــزراعــيــة الــتــي تستهلك 
املــيــاه كــثــيــرا، ســمــحــت بــــزرع مــحــاصــيــل من 
ــنـــوع فـــي مــنــاطــق تــعــانــي مـــن نقص  هــــذا الـ
املياه بــاألســاس، عبر حفر آالف اآلبــار التي 

ساهمت في جفاف املنابع املائية.
ووّجه أكثر من 500 أكاديمي وخبير إيراني 
في مجال املياه رسالة إلى رؤساء السلطات 
ــم إلـــى  ــهـ ــتـ الـــــثـــــالث، األســـــبـــــوع املـــــاضـــــي، دعـ
الــبــالد، مع  تغيير إدارة املــصــادر املائية في 
الطريقة  على  وانــتــقــادات،  عتابا  توجيههم 

الحالية التي تدار من خاللها هذه املنابع.
يــتــحــدث عـــدد مــن الــخــبــراء فــي الجمهورية 
اإلســالمــيــة عــن منبت األزمـــة فــي كــل املــرافــق 
من  االقتصادية  اإلدارة  ســوء  املــيــاه:  ومنها 
قبل الحكومات اإليرانية املتعاقبة، وانعدام 

وجود أي رؤية اقتصادية شاملة وموحدة 
متفق عليها داخليا لبناء منظومة متكاملة 

تؤسس لتنمية اقتصادية مستدامة.
إيــران  فــي  كــل حكومة تشكلت  أن  يشرحون 
ــانـــت لـــهـــا ســـيـــاســـة اقـــتـــصـــاديـــة تــخــصــهــا،  كـ
بسياسة  وتــأتــي  سالفتها  بسياسة  تطيح 
جــديــدة، مــا أفقد الــبــالد اآلفـــاق االقتصادية 
ــم الـــرســـمـــي  ــكـ ــتـــحـ ــة الـ ــيـــجـ ــتـ الـــــواضـــــحـــــة. ونـ
بــمــفــاصــل االقـــتـــصـــاد وتــفــاصــيــلــه، تــراكــمــت 
ــاء اقـــتـــصـــاديـــة وقــــــــرارات خــاطــئــة غير  ــطـ أخـ
مدروسة، يدفع املواطن اإليراني ثمنها هذه 

األيام، مثل أزمة املياه.
وعــلــيــه، يـــرى الــخــبــراء أن الــوقــت ينفد أمــام 
الحكومة اإليرانية بسرعة، وإن لم تفكر مليا 
في البحث عن حلول جادة للخروج من هذا 
الوضع املعيشي املتردي، فاألزمة ستتعمق 
أكثر، وستكون لها تداعيات أخطر. وينتظر 
الجميع في إيــران اليوم بــدء واليــة الرئيس 
ــــذي سيستلم  الـ الــجــديــد إبـــراهـــيـــم رئــيــســي 
مــهــامــه اعــتــبــارا مــن 3 أغــســطــس/آب، وســط 

تحديات واسعة تنتظر إيجاد الحلول.

أزمات اقتصادية قاسـية تُغضب اإليرانيين

)Getty( تستهلك الزراعة في إيران كميات كبيرة من المياه

تراجع حاد في القدرة الشرائية )فرانس برس(

بيوت بال مياه، مصانع بال كهرباء، غالء وبطالة 
فيروس  ينتشر  ذلك  كل  وفوق  وفقر، 
وبمليارات  الوظائف  بآالف  مطيحًا  كورونا 

أثاره  من  للتقليل  النفقات  من  الدوالرات 
االقتصادية واالجتماعية. هذا حال اإليرانيين 
قاسية،  بأزمات  داخليًا  محاصرين  اليوم، 

ومحاصرين خارجيًا بعقوبات أميركية ال تقل 
 2012 عام  فمنذ  معيشتهم.  على  ثقًال 
طهران،  على  العقوبات  أولى  بدأت  حين 

دخل االقتصاد اإليراني مرحلة ترنّح صعبة، 
فقد  بعدما  ضعفه،  مواطن  كشفت 

جزءًا من مورده األساسي: صادرات النفط.
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المدن شحًا حادًا

طهران ـ العربي الجديد

ــع  ــة أربـ ــرابـ ــه املــــواطــــن اإليــــرانــــي مــنــذ قـ ــواجـ يـ
سنوات، أزمة غالء وتضخم غير مسبوق في 
أسعار السلع والخدمات، بعد بدء واشنطن 
فــــرض الــعــقــوبــات الــشــامــلــة عــلــى االقــتــصــاد 
الرسمية،  البيانات  آخــر  بحسب   .2018 منذ 
إلــى 44.2 في املائة  وصــل التضخم الشهري 
في إيران خالل الشهر اإليراني املاضي الذي 
يــرى أن  يــوم الجمعة، لكن هــنــاك مــن  انتهى 

النسبة الحقيقية تفوق ذلك بكثير.  
»الــعــربــي  ــام والـــرصـــد املــيــدانــي لـــ ــ تشير األرقـ
الجديد« إلى ارتفاع األسعار خالل السنوات 
األربــــع املــاضــيــة إلـــى أكــثــر مــن 15 ضعفًا في 
بعض الحاالت، وخاصة في ما يطاول السلع 

الغذائية والضرورية للمواطنن. 
في املقابل، تراجعت القوة الشرائية للمواطن 
العملة  اإليراني بشكل حاد مع هبوط قيمة 

طهران ـ العربي الجديد

ــد، وتـــداعـــيـــاتـــه  ــديـ ــجـ ــا الـ ــورونــ زاد فــــيــــروس كــ
الصحية واملجتمعية واالقتصادية، الضغوط 
ــنــــون  ــواطــ الـــنـــفـــســـيـــة الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا املــ
اإليرانيون هذه األيــام من جراء األزمــات التي 
ص حياتهم، إذ تالزم الجائحة يومياتهم 

ّ
تنغ

منذ فبراير/شباط 2020. وقد بات اإليرانيون 
يـــواجـــهـــون مــــوجــــات مــتــالحــقــة وقـــاســـيـــة مــن 

اإليرانية نحو 500 في املائة، من نحو 4 آالف 
تومان لكل دوالر أميركي إلى 24 ألف تومان 
حــالــيــًا. ال بــل إن الــتــراجــع وصــل إلــى 32 ألف 
 
ً
العملة قليال تــومــان، قبل أن يتحسن وضــع 

خالل األشهر األخيرة املاضية. 
لــلــريــال  الـــقـــيـــاســـي  املــســتــمــر  الـــنـــزيـــف  وأّدى 
اإليراني، وفي الوقت نفسه تصاعد األسعار، 
إلى مواجهة املواطنن واقعًا معيشيًا صعبًا 
لم يمر عليهم حتى في أيام الحرب اإليرانية 
املاضي، وفق  القرن  العراقية في ثمانينيات 

تعبير عدد منهم. 
وأدى هذا الوضع إلى زيادة نسبة الفقر في 
إيران، حيث كشف رئيس غرفة تجارة طهران، 
مــســعــود خـــوانـــســـاري، خـــالل شــهــر يــونــيــو/
ــتـــخـــاب«  حــــزيــــران املــــاضــــي، وفـــــق مـــوقـــع »انـ
اإلصالحي، عن أن 30 في املائة من عدد سكان 
إيران البالغ 85 مليون نسمة، يعيشون تحت 
خط الفقر وأن الرقم سيصل إلى 50 في املائة 

فــيــروس كــورونــا، واحـــدة تلو أخـــرى، قبل أن 
ــة الــخــامــســة فـــي أواخــــــر يــونــيــو/ تـــبـــدأ املـــوجـ

حزيران املاضي وهي مستمرة حتى اليوم.
إيــــران مرتبطة بمتحّور  فــي  الــحــالــيــة  املــوجــة 
»دلــتــا« الــهــنــدي، شــديــد الــعــدوى، والـــذي رفع 
عــدد اإلصــابــات إلــى أكــثــر مــن 20 ألــف إصابة 
وأكــثــر مــن 200 وفـــاة يــومــيــة، وســـط توقعات 

بزيادة األرقام خالل الفترة املقبلة.
 تفشي كــورونــا في إيــران 

ّ
ووفــق محللن، فــإن

له تبعاته االقتصادية الصعبة املستمرة على 
العقوبات  مــن مفاعيل  زاد كثيرًا  مــا  املــواطــن، 
األمــيــركــيــة خـــالل الــســنــوات األخـــيـــرة، إذ أفقد 
كـــورونـــا أكــثــر مـــن مــلــيــون و100 ألـــف إيــرانــي 
أعــمــالــهــم، بــحــســب اإلحـــصـــائـــيـــات الــرســمــيــة، 
ونحو مليونن بحسب األرقام غير الرسمية، 
 عــــن تــكــالــيــف مـــالـــيـــة بـــاهـــظـــة حــّمــلــهــا 

ً
فـــضـــال

البطالة  بــدالت  دفــع  مثل  للموازنة،  الفيروس 
عــن العمل ألكــثــر مــن 700 ألــف إيــرانــي، ودفــع 

إذا استمرت السياسات الحالية املتبعة. إلى 
اإليراني معضلة  الشباب  أيضا، يواجه  ذلك 
الــبــطــالــة. وتشير آخــر أرقـــام مــركــز اإلحــصــاء 
اإليــــرانــــي، إلـــى أن مــعــدلــهــا بــلــغ خـــالل الــعــام 
اإليراني املاضي الذي انتهى يوم 21 مارس/ 
الــخــبــراء يشككون  لــكــن  املـــائـــة،  فـــي   9.6 آذار 
في صحة هــذه األرقـــام، ويؤكد مركز بحوث 
للبطالة  الحقيقي  الرقم  أن  اإليراني  البرملان 
خالل العام املاضي وصل إلى 24 في املائة.  

إلــى 700  بــأنــه سنويا يــدخــل بــن 600  علما 
ألف شاب إيراني سوق العمل، لكن في ضوء 
ــة تــبــقــى فـــرص  ــنـ ــراهـ ــتـــصـــاديـــة الـ ــة االقـ ــ ــ األزمـ
العمل أمامهم محدودة جدا. ويشكل خريجو 
الــجــامــعــات 40 فـــي املـــائـــة مـــن الــعــاطــلــن عن 

العمل في إيران.  
يرى الخبراء أنه في ظل استمرار العقوبات 
األمـــيـــركـــيـــة، ال تــمــتــلــك الــحــكــومــة اإليـــرانـــيـــة 
الــغــالء،  أزمـــة  الــخــيــارات ملعالجة  مــن  الكثير 

مــبــالــغ نــقــديــة عــــدة مــــرات ألكــثــر مـــن عــشــريــن 
الــعــالج، وتوفير  تكاليف  مــع  مــواطــن،  مليون 
اللقاحات مما تقدر كلفته بمليارات الدوالرات.

ــــك يـــضـــع الـــحـــكـــومـــة اإليــــرانــــيــــة املــقــبــلــة   ذلـ
ّ

ــل ــ كـ
أمـــام تــحــدي اســتــمــرار تــبــعــات كـــورونـــا، التي 
ـــهـــا ســتــبــقــى لــفــتــرة طــويــلــة. 

ّ
يـــرى املـــراقـــبـــون أن

فاملواجهة تحتاج إلى مــوارد مالية مستقرة، 
 إيــــران تــواجــه عــقــوبــات أمــيــركــيــة قاسية 

ّ
لــكــن

تسببت في شح حاد في تلك املوارد، خصوصًا 
النفطية. كما حالت العقوبات املفروضة على 

دور  تـــــراجـــــع  أن  يــــــرى  مـــــن  هــــنــــاك  أن  غـــيـــر 
الـــحـــكـــومـــة الـــرقـــابـــي وإخـــفـــاقـــهـــا فــــي ضــبــط 
الخاطئة،  االقتصادية  وسياساتها  السوق، 
فــاقــم الـــوضـــع وزاد مـــن مــفــاعــيــل الــعــقــوبــات 

الخارج  مــع  املالية  املــالــي واملــعــامــالت  القطاع 
دون تمّكن إيران من استيراد لقاحات كورونا 
الفيروس  تمدد  سلسلة  لقطع  منتظم  بشكل 

في البالد.
وقــــررت الــحــكــومــة اإليــرانــيــة إغـــالق األســــواق، 
ومنها سوق طهران الكبير، واألماكن العامة، 
وفرض قيود على التنقل داخل املدن وبينها، 
ملـــدة ســتــة أيــــام، اعــتــبــارًا مــن الــثــالثــاء املــاضــي 
حــتــى الــيــوم االثــنــن صــبــاحــًا، وهـــو مــا يكبد 
أصحاب املحال التجارية املزيد من الخسائر 
ويتسبب بفقدان كثير من املواطنن أعمالهم.

عام  جزئي  بشكل  النفطية  العقوبات  وبـــدأت 
الــواليــات املتحدة  2012 بعد فرضها من قبل 
الخالفات  األميركية على طهران على خلفية 
بشأن ملفها النووي، ثم ُرفعت هذه العقوبات 
الــــنــــووي  االتــــــفــــــاق  دخــــــــول  بــــعــــد  ــام 2016  ــ ــ عـ
املــبــرم عــام 2015 حيز التنفيذ، إلــى أن عــادت 
العقوبات على النفط اإليــرانــي من عــام 2018 

األمــيــركــيــة. عــلــيــه، يــؤكــد هــــؤالء الــخــبــراء أن 
الحكومة املقبلة إذا ما أرادت معالجة األزمة 
واضحة  سياسة  اتباع  عليها  االقتصادية، 
ومــــدروســــة ملـــواجـــهـــة الــتــضــخــم مـــن شــأنــهــا 
رقــعــتــه بشكل يومي  اتــســاع  تــحــول دون  أن 
إلــى أن تتمكن من  ارتــفــاع األســعــار،  نتيجة 
إيــجــاد حلول جــذريــة إلعـــادة االســتــقــرار إلى 
األسواق وإلى مجمل مؤشرات االقتصاد في 

البالد. 
وبالتالي، يعتبر عدد من الخبراء، أنه يجب 
وكبح  القصير  املـــدى  عــلــى  التضخم  خــفــض 
األسعار من خالل معالجة ما يمكن معالجته 
مـــن مــســبــبــات وعــــوامــــل، وأن هــــذه الــقــضــايــا 
يجب أن تشّكل األولوية الرئيسية للحكومة 
الــذي  الــشــارع  فــي  االحتقان  لتخفيف  املقبلة 
تسبب به تردي الوضع االقتصادي، وإعادة 
الــثــقــة إلـــيـــه بـــقـــدرة الــحــكــومــة عــلــى مــواجــهــة 

املشكالت والتحديات املتفاقمة.

بعد االنسحاب األميركي من االتفاق النووي 
إيـــران لتفرض  العقوبات على  فــرض  وإعـــادة 
واشنطن حظرًا تامًا على الصادرات النفطية 

اإليرانية يوم الثاني من مايو/أيار 2019.
حاولت طهران خالل السنوات األخيرة التحرر 
 
ّ
مــن ارتـــبـــاط اقــتــصــادهــا بــعــوائــد الــنــفــط، لكن
مساعيها جاءت متأخرة وفي ظروف صعبة 
لها متطلباتها نتيجة العقوبات الشاملة التي 

طاولت جميع مفاصل االقتصاد اإليراني.
ـــه لــو لــم تكن الــبــالد تمتلك 

ّ
ويــقــول الــخــبــراء إن

ثروات طبيعية وغذائية هائلة، لكانت مفاعيل 
لتؤدي  كافية  والــشــامــلــة  القاسية  الــعــقــوبــات 
إلــــى انــهــيــار االقـــتـــصـــاد اإليــــرانــــي. وســـاعـــدت 
هــذه املــصــادر والــقــدرات الداخلية، إيــران على 
ــمـــود خـــــالل الــــســــنــــوات األربـــــــع األخـــيـــرة  الـــصـ
فـــي مـــواجـــهـــة مــجــمــوعــة أزمــــــات اقــتــصــاديــة، 
استفحلت واشتدت أخيرًا وبدأت تمس حياة 

املواطنن اإليرانين أكثر من أي وقت مضى.

كورونا يصب الزيت على نار العقوباتغالء طاحن بعد هبوط العملة أكثر من %500

أفقد كورونا أكثر 
من 1.1 مليون إيراني 

أعمالهم

إلـــى 830 مــلــيــمــتــرًا، تبعها  الــعــاملــي  مــعــّدلــه 
الجوفية.  املياه  في مخزون  حــاد  انخفاض 
ــاء الــرســمــي، إلـــى أن  ويــشــيــر مــركــز اإلحـــصـ
يعادل 170  ما  يوميًا،  إيراني يستهلك،  كل 
ليترًا من املاء، أي ضعفي معدل االستهالك 

العاملي للفرد الواحد.
ــوام األخــيــرة، راحـــت إيـــران تشكو  وفــي األعــ
مـــن الــجــفــاف، نــظــرًا إلـــى نــقــص مــتــزايــد في 
ــار  ــطــ ــواردهــــــا املــــائــــيــــة نـــتـــيـــجـــة شــــــّح األمــ مــــ
والثلوج، حيث أكد الرئيس اإليراني حسن 
ــي أخــــيــــرا أن شــــح هـــطـــول األمـــطـــار  ــانــ روحــ
خالل هذا العام غير مسبوق منذ 52 عاما.

توقعات بتصاعد األزمة خالل أشهر

»فـــارس« اإليــرانــيــة، األســبــوع املــاضــي، نقال 
عن »مصدر مطلع« في وزارة الطاقة، عن أن 
مخزن سد كرخة يحتوي على 760 مليون 
متر مكعب من املياه فقط، مشيرا إلى أن ذلك 
يكفي لـ54 يوما، ومتوقعا أن تواجه مزارع 
أكــبــر«. فيما  »أزمــة  الخريف  خوزستان في 
يشرح الخبراء أن مشكلة املياه ستتصاعد 

خالل السنوات املقبلة.
أزمـــــــة املــــيــــاه فــــي إيــــــــــران، ال تــقــتــصــر عــلــى 
ــانـــي مــن  خــــوزســــتــــان، فـــأنـــحـــاء الــــبــــالد تـــعـ
املــعــضــلــة نــفــســهــا ولـــو بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة. 
املناطق الجنوبية هي األكثر جفافًا واألعلى 
حــرارة، يليها وسط البالد، مثل محافظات 
أصفهان وكرمان ويزد. ومحافظة سيستان 
وبلوشستان هي األخرى تعاني هذه األيام 
من أزمة مياه دفعت السكان في الكثير من 

قراها إلى مغادرتها.
الجفاف،  يهددها  إيـــران  أن  الخبراء  يشرح 
على خلفّية تعّرضها لعوامل بيئية تسّببت 
فــي انــخــفــاض مــعــّدل هــطــول األمـــطـــار فيها 
إلــى نحو 250 مليمترًا سنويًا، فيما يصل 

طهران ـ العربي الجديد

بدأت أزمة الكهرباء في إيران منذ نحو شهرين تقريبًا على 
في  الكهربائي  للتيار  ومــتــكــررة  مستمرة  انقطاعات  شكل 
املدن والقرى، ما شكل عامل ضغط نفسي آخر على املواطن 
الــذي يعاني منذ أربــع ســنــوات تقريبا مــن أزمــة اقتصادية 

على خلفية العقوبات األميركية.
وحسب التقارير الرسمية، ُمدت الكهرباء إلى جميع القرى 
العام  اإليرانية باستثناء 625 قرية، وعدت الحكومة مطلع 
الثالث  يــوم  عمرها،  نهاية  حتى  بالشبكة  وصلها  الحالي 
زيــادة  مــع  الكهرباء  أزمـــة  رقــعــة  املقبل. واتسعت  الشهر  مــن 
املقدرة 54 ألف ميغاوات وبن  الطاقة اإلنتاجية  الهوة بن 
ــذي اقـــتـــرب مـــن 65 ألـــف مــيــغــاوات فـــي بعض  االســتــهــالك الــ
األيــام، أي أن الفارق بن اإلنتاج واالستهالك وصل إلى 11 
ألف ميغاوات، ووفق مراقبن فإنه ليس من السهل ردم هذا 
للكهرباء  املــتــكــررة  اليومية  االنــقــطــاعــات  وتسببت  الــعــجــز. 
على مدى شهرين تقريبًا بحالة احتقان داخلي في الشارع 
الحكومة، وصلت في  وانــتــقــادات متصاعدة ضــد  اإليــرانــي 

مدن إلى إطالق تجمعات احتجاجية.  
دفــع ذلــك السلطات اإليــرانــيــة إلــى مراجعة الــوضــع واتخاذ 
قـــرار فــي املــجــلــس األعــلــى لــأمــن الــقــومــي لــتــوجــيــه الضغط 
الناتج عن عجز الكهرباء نحو قطاع الصناعات للتخفيف 
عن كهرباء املنازل. وعليه فمنذ أسبوعن تقريبا، انخفض 

الضغط الكهربائي على املواطنن.
محمد  الوطنية،  الكهرباء  لشركة  التنفيذي  املــديــر  ويــقــول 
اســـتـــهـــالك  خـــفـــض  قـــــرر  املـــجـــلـــس  إن  زادة،  مـــتـــولـــي  حـــســـن 
الكهرباء في الصناعات ما عدا الصناعات الغذائية، خاصة 
الصناعات املستهلكة كثيرا للطاقة الكهربائية مثل الفوالذ.  
وعــلــى الـــرغـــم مـــن حــديــث الــحــكــومــة عـــن انــتــهــاء انــقــطــاعــات 
الــكــهــربــاء حــتــى مــطــلــع الــشــهــر اإليـــرانـــي الــحــالــي الــــذي بــدأ 
الجمعة املاضي، لكن الخبراء يرون أن األزمة ستستمر لفترة 
أطــول، بسبب عدم قــدرة البالد على رفع طاقتها اإلنتاجية 
ــــط عــمــل مــحــطــاتــهــا الــكــهــربــائــيــة بــالــحــد  الــكــهــربــائــيــة ووسـ
األقصى من طاقاتها وعدم إمكانية زيادة عدد املحطات في 
الصناعات  إلــى  الكهرباء  أن توجيه عجز  كما  قــريــب.  وقــت 
اإليرانية، فاقم األزمة االقتصادية التي تمر بها البالد، إذ أن 
خفض كهرباء هذه الصناعات، أدى إلى تراجع اإلنتاج، وهو 

ما أدى إلى رفع أسعار عدد من السلع. 
والحديد  اإلسمنت  إنتاج  كانت مصانع  املثال،  على سبيل 
والفوالذ من الصناعات التي شملها قطع الكهرباء، ما نتج 
عن ذلك شح مواد البناء في األسواق اإليرانية من اإلسمنت 

والحديد وارتفاع أسعارها ما بن 100 إلى 200 في املائة. 
وفي السياق، ذكرت وكالة »إيسنا« اإليرانية، يوم 18 الشهر 
املـــاضـــي، أنـــه بــعــد خــفــض اســتــهــالك الــكــهــربــاء فــي املــصــانــع 

بنسبة 90 في املائة، وصل سعر علبة اإلسمنت من 44 ألف 
تومان إلــى 70 ألــف تومان في بعض املــدن وحتى إلــى 100 
ألف تومان في بعض املحال. علما أن سعر صرف كل دوالر 

أميركي في السوق الحر بإيران يساوي 24 ألف تومان.  
غير أن املتحدث باسم صناعة الكهرباء اإليرانية، مصطفى 
رجــبــي مــشــهــدي، قــال للتلفزيون اإليـــرانـــي، يــوم الــســبــت، إن 
صناعات اإلسمنت عادت إلى إنتاجها الطبيعي منذ يومن، 

مشيرا إلى أن الكهرباء لم تنقطع عنها، بل انخفضت.  
وتحدث نائب وزير الصناعات والتجارة لشؤون التخطيط 
والبرامج، سعيد زرندي، للوكالة عن اضطرار املصانع إلى 
تغيير ساعات العمل وفترات دوام العاملن فيها. وأضاف 
أنـــه »تــقــرر أال تنقطع الــكــهــربــاء عــن املــــدن الــصــنــاعــيــة، لكن 
الطاقة  البالد تكشف عن قطع  أنحاء  الواصلة من  التقارير 

عن بعض هذه املدن الصناعية ما تسبب بمشاكل كثيرة«. 
ولفت إلى أن إجمالي انقطاع الكهرباء عن املدن الصناعية 
بلغ ألفي ساعة خالل األسبوع املاضي بمعدل ثالث ساعات 
ــتـــاج الــــفــــوالذ أخــل  يـــومـــيـــا، مــضــيــفــا أن تــعــطــيــل مــصــانــع إنـ

بالتوازن في السوق وأحدث مشاكل للصناعات املرتبطة.  
وتوقع املتحدث باسم صناعة الكهرباء اإليرانية، مصطفى 
رجبي مشهدي، عودة انقطاعات الكهرباء عن البيوت خالل 
هــذا األســبــوع مــع ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة، قائال إن »أياما 

صعبة للغاية ستأتي«.
وكانت الحكومة اإليرانية قد وجهت أصابع االتهام في أزمة 
الكهرباء إلى عمليات تعدين علمة »بيتكوين« الرقمية التي 
األمطار  الطاقة، وتراجع هطول  تستهلك كميات هائلة من 
وشـــح مــيــاه الــســدود وعــلــيــه تــراجــع إنــتــاج الــكــهــربــاء منها، 
وارتفاع درجات الحرارة في البالد مع حلول الصيف وصلت 
فــي بــعــض املـــدن الجنوبية إلـــى أكــثــر مــن 50 درجـــة مئوية. 
فيما عزا مراقبون األزمة أيضا إلى تهالك محطات الكهرباء 
وعدم تحديثها وعدم زيادة القدرة اإلنتاجية الكهربائية في 

البالد خالل السنوات األخيرة.

حلول ترقيعية 
لمواجهة 

احتجاجات المياه

الحكومة تحل أزمة الكهرباء 
على حساب المصانع

دفع نقص اإلنتاج الكهربائي 
السلطات للمفاضلة ما بين البيوت 

والمصانع لمصلحة األولى، ما 
زاد من عمق المشكلة

تستهلك إيران قرابة 90 في المائة من مياهها في ري األراضي الزراعية، 
كبرى  بفائدة  اإليراني  االقتصاد  على  بالمقابل  القطاع  يعود  ال  بينما 
توازي الحجم الكبير من الماء المستهلك، حسب الخبراء. كما أن عدد 
سكان القرى في إيران يصل إلى 23 مليونًا، ويستخدم هؤالء المياه غالبا 
العالمية  الموارد  معهد  وصنّف  الحديث.  الري  إلى  اللجوء  دون  من 
إيران في المرتبة الـ13 بين الدول التي سوف تعاني من نقص حاد في 

المياه بحلول 2040.

مؤشرات مقلقة

يحتج عدد كبير من 
اإليرانيين على نقص 

توافر المياه في بيوتهم 
وقراهم. وفي حين 

تلجأ السلطات إلى حلول 
ترقيعية، يؤكد الخبراء أن 

األزمة طويلة األمد

تسبب انتشار كورونا في 
زيادة مفاعيل العقوبات 

على طهران، التي 
تعاني من شح الموارد 

لمواجهة الجائحة
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