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حكومة لبنان تبحث عن »مسكنات«
بيروت ــ ريتا الجّمال

ــارت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــتــ ــ اخــ
ــتــــي حـــمـــلـــت شـــعـــار  ــــدة، الــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــاذ« الـــتـــوجـــه إلــــى الـــخـــارج  ــ ــقـ ــ »اإلنـ
بحثًا عن دعم مالي لوقف االنهيار االقتصادي 
واملعيشي الذي تشهده الدولة، بينما وصف 
بأنها  الحكومية  التحركات  اقتصاد  خــبــراء 
مجرد »مسكنات« دون أن تكون هناك حلول 
عــمــلــيــة لــوقــف مــعــانــاة املـــواطـــنـــن. واســتــهــل 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، جـــوالتـــه 
الــخــارجــيــة بــزيــارة فــرنــســا عــلــى أمـــل أن يمّد 
يد  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  لــه 
الــعــون ليس فقط »الــنــقــدي« إنــمــا لفتح باب 
وهـــي سلسلة  أوروبـــيـــًا وخليجيًا  الــتــواصــل 
تلقى  ال  كي  الحكومة  عليها  تعّول  مترابطة 
مــصــيــر حـــكـــومـــة حـــســـان ديــــــــاب، فــيــمــا دعـــا 
ماكرون خالل استقباله ميقاتي، يوم الجمعة 

املـــاضـــي، إلــــى إجـــــراء إصـــالحـــات اقــتــصــاديــة 
عــاجــلــة وجـــذريـــة. يــقــول مــصــدر دبــلــومــاســي 
»العربي الجديد« إن باريس تعّول  فرنسي لـ
على حكومة ميقاتي من أجل االلتزام بالبيان 
الوزاري وتطبيق بنوده اإلصالحية مضيفا: 
»األنظار موجهة إلى مجلس الوزراء الجديد 
ألن فــرنــســا كــانــت واضـــحـــة مــنــذ الـــبـــدايـــة أن 
الدعم املالي لن يكون إال مقابل إصالح فعلي 

وملموس وضمن إطار زمني غير مفتوح«.
فــي املــقــابــل، ال يــعــّول كــثــيــر مــن اللبنانين 
على الدور الفرنسي، ويعتبرون أن لباريس 
ــى تــعــويــم  ــ مـــصـــالـــح فــــي لـــبـــنـــان وبــــــــادرت إلـ
التقليدية وإعــادة ترميم  السياسية  الطبقة 

التسوية السياسية.
ــــي تــــحــــركــــات مـــيـــقـــاتـــي بــــالــــتــــزامــــن مــع  ــأتـ ــ وتـ
استعدادات لبدء محادثات مع صندوق النقد 
الدولي. لكن الخبير واملستشار اللبناني في 
ومكافحة  االجتماعية  والسياسات  التنمية 

»الــعــربــي الــجــديــد«  ــال لـــ الــفــقــر أديــــب نــعــمــة قـ
الــيــوم يشبه  إن »طريقة التعاطي مــع األزمـــة 
إعطاء املسكنات التي على األرجح لن تنجح 
يمكنها  وال  مــحــدود  مفعولها  أن  خصوصًا 
أن تــــوازي الــتــدهــور الــحــاصــل عــلــى مستوى 
االقتصادية« مشيرًا  واألزمــة  الناس  معيشة 
إلـــى ضــــرورة وجـــود خــطــة شــامــلــة للنهوض 
االقــتــصــادي ومــعــالــجــة األزمــــة االجــتــمــاعــيــة. 
وأضـــاف نعمة، أن »املــســؤولــن فــي لبنان ال 
 لألزمة االقتصادية واالجتماعية 

ً
يريدون حال

وأجندتهم ترتكز على استكمال االنهيار ألنه 
مقصوٌد، حتى تقرير البنك الدولي تحدث عن 
 ما 

ّ
كــل أن  املتعّمد ما يعني  املقصود  الركود 

يحصل متعمد وعملية إفالس الدولة تصّب 
الــنــاس استفادت منها  فــي مصلحة فئة مــن 
ضت 

ّ
وراكــمــت ثــــروات، مثل الــبــنــوك الــتــي خف

خــســائــرهــا كــذلــك مــصــرف لــبــنــان مـــع شطب 
املفاوضات  املواطنن«. وعلى صعيد  ودائــع 

ها 
ّ
أن نعمة،  رأى  الــدولــي  النقد  مــع صــنــدوق 

»سترّسخ السياسات التقشفية واالستقطاب 
ــريـــر ســعــر  ــة تـــحـ ــيـــاسـ ــقـــي« مـــنـــتـــقـــدا سـ ــبـ الـــطـ
الصرف، الذي ولو استقر عند مستوى معّن، 
 أســعــار الــســلــع ســتــتــضــاعــف واملــداخــيــل 

ّ
ــإن فــ

ــال: »حــتــى لــو زدنــا  ستبقى عــلــى حــالــهــا. وقــ
الرواتب واألجور والبدالت، فهذا يعني زيادة 
الــكــتــلــة الــنــقــديــة بــالــلــيــرة لــلــمــواطــنــن بحجة 
ــتـــهـــالك مـــن دون وضــــع خطة  تــشــجــيــع االسـ
للنهوض االقتصادي وزيادة اإلنتاج فنكون 

بذلك فّجرنا املشكلة أكثر«. 
 الـــخـــطـــوات الـــتـــي ســتــقــوم بها 

ّ
ــع: »كـــــل ــابــ وتــ

املسكنات  إطــار  في  يمكن وضعها  الحكومة 
وإعــــادة تــوزيــع الــغــنــائــم وتــعــزيــز الــتــوازنــات 
املالية بما يخدم املسؤولن« مشيرا إلى أنه 
ال نــيــة لــتــعــديــل الــنــظــام الــضــريــبــي أو وضــع 
والسكن  والــصــحــة  للتعليم  عــامــة  ســيــاســات 

والنقل العام وغيرها.

عمان ــ العربي الجديد

دعـــا رئــيــس الــلــجــنــة االقــتــصــاديــة فــي مــجــلــس الــنــواب 
األردني، خالد أبو حسان، حكومة بالده إلى العمل على 
خفض الرسوم الجمركية والضرائب لتجاوز تداعيات 
جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات. وقال 
أبـــو حــســان خـــالل افــتــتــاح أعــمــال مــؤتــمــر »االقــتــصــاد 
ــــس الــســبــت:  األردنــــــــي مــــا بـــعـــد جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا«، أمـ
إيــجــاد حــلــول ناجعة  الـــوقـــت، حــيــال  تـــرف  »ال نمتلك 
الجائحة تجعل من عودة  الوطني ما بعد  لالقتصاد 
تخطي سنتن عجفاوين،  في  آمــال  للعمل،  القطاعات 

أثرتا على االقتصاد ومختلف مناحي الحياة«. وأشار 
الــجــوار واملنطقة على فتح  إلــى أهمية العمل مع دول 
ــادة حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري، خــاصــة مع  ــ املــعــابــر وزيـ
لــــــألردن دور مــحــوري  يـــكـــون  الــــعــــراق وســــوريــــة، وأن 
ــادة اإلعــمــار فيهما، مــن خـــالل تصدير  فــي مــرحــلــة إعــ

الكفاءات واملقاوالت األردنية املنافسة. 
ودعـــا إلـــى تــوفــيــر أدوات تمكن الــقــطــاع الــخــاص من 
تجاوز تحديات الجائحة، مثل إعادة النظر في كامل 
تقدير،  أقــل  على  مقبلتن  لسنتن  الضريبي،  الوعاء 
وتخفيض نسبها بما يخفف األعباء عن كاهل القطاع، 
ويمّكنه من استعادة نشاطه والحفاظ على استقراره، 

ومده بأسباب النمو واالستمرارية وتوفير املزيد من 
الــرســوم على  العمل. وطــالــب كذلك بتخفيض  فــرص 
رخص املهن وتوجيه دعم الطاقة الفائض إلى القطاع 
الخاص، والتوسع في دعم مشاريع الطاقة املتجددة 
وإعادة النظر بالفوائد املصرفية لصغار املقترضن، 

ومنح تسهيالت ائتمانية للقطاعات االقتصادية.
ــام دائـــــــرة ضـــريـــبـــة الــــدخــــل واملــبــيــعــات  ــ ــر عـ ــديـ ــان مـ ــ كـ
األردنــيــة، حسام أبــو علي، قــد كشف فــي وقــت سابق 
من سبتمبر/ أيلول الجاري، أن اإليــرادات الضريبية 
ــــى مـــن الــعــام  املــتــحــقــقــة خـــالل األشـــهـــر الــثــمــانــيــة األولـ
الفترة  ذات  مــع  مــقــارنــة   ،%14 بنسبة  زادت  الــحــالــي 

املقابلة من  للفترة  املــاضــي، وبنسبة %26  الــعــام  مــن 
عام 2019، موضحا أن إجمالي عوائد الضرائب بلغ 

حوالي 3.57 مليارات دينار )5.03 مليارات دوالر(.
بـــــــــدوره، قـــــال رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب، عـــبـــد املــنــعــم 
العوادات، إنه بالرغم من مخاطر وآثار جائحة كورونا 
لــألزمــات،  الوحيد  العنوان  ليست  أنها  إال  الكارثية، 
فــالــتــغــيــر املــنــاخــي وشــــح املــــــوارد املــائــيــة والــغــذائــيــة 
واخــتــالل الــتــوازنــات اإلقليمية والــدولــيــة واضــطــراب 
العاملي، أزمات ستزيد  النظامن االقتصادي واملالي 
مــن حــالــة الــفــوضــى الــتــي تــســود الــعــالقــات واملصالح 

وستشعل نار الحروب االقتصادية والتجارية.

األردن: مطالب بخفض الضرائب لتجاوز تداعيات كورونا

إيران وفنزويال تبرمان اتفاقًا 
لتصدير النفط

قالت مصادر مطلعة لوكالة 
»رويترز« إّن فنزويال وافقت على 

عقد رئيسي ملقايضة نفطها 
الثقيل بمكثفات إيرانية يمكنها 

استخدامها لتحسني جودة نفطها 
الخام الشبيه بالقطران، على أن 
يتم تسليم أولى الشحنات هذا 

األسبوع. وأكدت املصادر القريبة 
من االتفاق أنه مع سعي فنزويال 

لتعزيز صادراتها النفطية املتعثرة 
في مواجهة العقوبات األميركية، 

فإن الصفقة املبرمة بني الشركتني 
الحكوميتني »بتروليوس دي 

فنزويال« وشركة النفط الوطنية 
اإليرانية تعمق التعاون بني خصمي 
واشنطن. وقال أحد املصادر، الذي 

لم تكشف الوكالة عن هويته، إن من 
املزمع استمرار اتفاقية املقايضة 
ستة أشهر في مرحلتها األولى، 

لكن يمكن تمديدها.

تراجع التداول في بورصة 
مسقط

تراجعت قيمة التداول في بورصة 
مسقط، األسبوع املاضي، بنسبة 

51%، لتبلغ 9.3 ماليني ريال 
عماني )24.2 مليون دوالر( 
مقابل 19.3 مليون ريال في 

األسبوع الذي سبقه، فيما 
هبط عدد الصفقات املنفذة 
من 1721 صفقة إلى 1672 

صفقة، بانخفاض بلغت نسبته 
2.8%. وجاء تراجع التداوالت 

رغم توقعات التفاؤل بأن تشهد 
بورصة مسقط تحسنًا، خالل 

الفترة املقبلة، بعد تخفيف العديد 
من القيود املفروضة بسبب 

جائحة كورونا، وقيام الحكومة 
بتقديم حزم جديدة من التحفيز 

للقطاعات االقتصادية. 

سريالنكا تسعى لنفط 
إماراتي

تسعى سريالنكا، التي تواجه 
نقصًا حادًا في العمالت األجنبية، 

للحصول على نفط بسعر 
رخيص من اإلمارات، كما أعلنت 
السلطات أمس السبت. وتواصل 

وزير الخارجية السريالنكي 
غاميني الكشمان بيريس مع 
وزير الصناعة والتكنولوجيا 

املتقدمة اإلماراتي سلطان الجابر، 
على هامش اجتماعات الجمعية 

العامة لألمم املتحدة في نيويورك، 
للتوصل إلى اتفاق خاص، بحسب 
بيان للوزارة. وأوضح بيريس وفق 

ما نقلت وكالة »فرانس برس« أن 
»التحديات التي تواجهها سريالنكا 
حاليا من حيث ميزانيتها الخارجية 

هي بسبب جائحة كوفيد-19«. 
وبعد انكماش اقتصادها بنسبة 

3.6% العام املاضي، بدأت الدوالرات 
املخصصة لتمويل الواردات 

األساسية، خصوصا املواد الغذائية 
والوقود، تنفد من املصارف 

التجارية في سريالنكا، فيما األزمة 
تتفاقم. وأفادت تقارير إعالمية 
أن سريالنكا قد تسعى أيضا 

للحصول على قرض يبلغ 500 
مليون دوالر من الهند املجاورة، من 

أجل تمويل واردات النفط الطارئة. 

أخبار

أزمة وقود 
في بريطانيا

)Getty(

تصاعدت أزمة نقص الوقود في محطات التعبئة بأنحاء متفرقة من بريطانيا، مع استمرار النقص الكبير في عدد سائقي الشاحنات في البالد. وشهدت 
محطات الوقود في عدد كبير من املناطق ازدحامًا شديدًا للسيارات، في ظل إغالق عدد متزايد من املحطات بسبب عدم توفر الوقود بها، ما أسفر عن 
اختناقات مرورية، بسبب مخاوف سائقي املركبات من تزايد األزمة. وتخشى وزارة النقل من امتداد أزمة سائقي الشاحنات، إلى نقل املنتجات الغذائية 
والبضائع األخرى مع اقتراب موسم أعياد امليالد. ويقدر النقص في عدد سائقي الشاحنات بنحو 100 ألف سائق، نتيجة أزمة تفشي وباء كورونا، 

وتداعيات خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، وما نتج عنه من صعوبة دخول سائقي شاحنات من دول االتحاد األوروبي للعمل في بريطانيا.
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اقتصاد

530
نقابة  عن  صادر  تقرير  قدر 
ــارف في  ــصـ ــمـ الـ ــال  ــمـ عـ
 ،2021 مطلع  ــق،  ــش دم
بداية  منذ  االقتصاد  خسائر 
الحرب في 2011 وحتى اآلن 
بأكثر من 530 مليار دوالر، ما 
الناتج  أضعاف   9.7 يعادل 

المحلي.

تحقيق

مستثمرون إيرانيون 
يسعون لشراء المزيد من 

العقارات في سورية

إعادة تنظيم مدخل 
دمشق الشمالي »ضربة 

كبيرة للصناعيين«

فؤاد عبد العزيز

أثار املرسوم الذي أصدره رئيس 
الــنــظــام الــــســــوري، بــشــار األســــد، 
ــام، بـــإحـــداث منطقة  ــ ــدة أيـ قــبــل عـ
من  الكثير  الشمالي،  دمشق  مدخل  تنظيم 
الــلــغــط بـــن أوســــــاط املـــراقـــبـــن واملــحــلــلــن، 
وخصوصا بعدما خرج أحد املسؤولن في 
املرسوم، يدخل  أن  ليعلن  محافظة دمشق، 
ــم 10، الــســيــئ الــصــيــت،  ضــمــن الـــقـــانـــون رقــ
الــذي صــدر عــام 2018، والــذي تم من خالله 
االستيالء على عقارات السورين املغادرين 
للبلد، بحجة إعادة التنظيم، بينما لم يشر 
املـــرســـوم الــحــالــي صـــراحـــة إلــــى أنــــه يــدخــل 

ضمن هذا القانون. 
اللغط سببه أيضا، أن املنطقة التي يهدف 
املـــــرســـــوم إلــــــى إعـــــــــادة تـــنـــظـــيـــمـــهـــا، وتــبــلــغ 
مساحتها نحو 2000 دونم )الدونم يعادل 
الكثير من  ألــف متر مــربــع(، ال يوجد فيها 
لها  توجد  أغلبها  وإنــمــا  املخالفات،  أبنية 
سندات ملكية خاصة، بعكس الحجة التي 
تــم إصـــدار الــقــانــون رقــم 10 على أساسها، 
ــم مــن خــاللــهــا إقــامــة منطقتي »مــاروتــا  وتـ
ســــيــــتــــي« شـــــرقـــــي املـــــــــزة )غـــــــــرب دمـــــشـــــق(، 
املتحلق  على  الــواقــعــة  سيتي«  و»باسيليا 
الجنوبي )جــســر يقطع جــنــوب دمــشــق من 
أقصى الجنوب الغربي إلى أقصى الشمال(، 

والتي كانت بالفعل مناطق عشوائيات.
لكن األمر في منطقة مدخل دمشق الشمالي، 
مختلف تمامًا، إذ إنها منطقة تتميز بوجود 
العشرات من املعامل )املصانع( الكبيرة، كما 
وعربن  جوبر  ملناطق  امــتــدادا  تعتبر  أنها 
والقابون وعن ترما التي صدر في السابع 
ــــول الـــــجـــــاري املــخــطــط  ــلـ ــ ــــن ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ مـ
هــذه  لعبت  بينما  لــهــا،  الــجــديــد  التنظيمي 
املــنــاطــق دورًا كــبــيــرًا فــي الــثــورة عــلــى نظام 

األسد لدى انطالقتها في عام 2011.
الــخــطــيــر فـــي املــــوضــــوع، بــحــســب مـــا يــقــول 
ــي، فــي  ــاعــ ــرفــ املـــحـــلـــل االقــــتــــصــــادي، رائــــــد الــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مــرســوم  تــصــريــح لــــ
إعــادة تنظيم مدخل دمشق الشمالي، طلب 
مــن أصــحــاب املــلــكــيــات الــخــاصــة أن يتولوا 

ــادة بــنــاء مــلــكــيــاتــهــم، وفــقــا  ــ مــهــمــة هـــدم وإعــ
للمخطط التنظيمي الجديد للمنطقة، أو أن 
يوكلوا األمر ألحد املتعهدين أو املستثمرين، 
وهو ما يعني أن التكاليف التي سيتحملها 
صاحب العقار ستكون كبيرة جدًا في هذه 
الحالة، فهو من جهة خسر عقاره بالكامل، 
ومن جهة ثانية مطلوب منه تحمل تكاليف 

الهدم والبناء من جديد.

حرمان الالجئين من العودة
الـــذي يعمل مستشارًا في  الــرفــاعــي،  ويـــرى 
إحــــدى الــشــركــات الــعــقــاريــة فـــي دمـــشـــق، أن 
هــنــاك تــحــوال خــطــيــرا فــي الــقــانــون رقـــم 10، 
أثــار سابقا زوبعة وصلت أصداؤها  الــذي 
إلـــى وســائــل اإلعــــالم الــعــاملــيــة، وعــلــق عليه 
ــاء دول كــبــرى، كــونــه يــحــرم الالجئن  رؤســ
ــن الـــــعـــــودة إلــــــى بـــلـــدهـــم فــي  ــ الــــســــوريــــن مـ

املستقبل، نتيجة خسرانهم عقاراتهم.
تـــه في  ويــلــفــت إلــــى أن الــتــحــول يــمــكــن قـــراء
اإليـــضـــاحـــات الـــتـــي قـــدمـــهـــا، عــضــو املــكــتــب 
التنفيذي في محافظة دمشق، فيصل سرور، 

النظام أخيرًا، حول املرسوم  لوسائل إعالم 
الذي أصدره بشار األسد، بخصوص تنظيم 
أشــار  إن ســرور  إذ  الشمالي،  مدخل دمشق 
صــراحــة إلــى أن التحول هــو بنسبة الـــ%20 
التي ستحصل عليها املحافظة من كل عقار، 
لقاء خدمات البنية التحتية، ما يعني أنها 
سوف تصبح شريكًا ملالك العقار، بينما في 

مدينة »ماروتا سيتي« و»باسيليا سيتي«، 
فكانت املحافظة تحصل على رسوم نفقات 

فقط. 
ويضيف الرفاعي، أن مرسوم إعادة تنظيم 
ــبــــه بـــدعـــوة  مــــدخــــل دمــــشــــق الـــشـــمـــالـــي، أشــ
صــريــحــة ألصــحــاب املــلــكــيــات الــخــاصــة في 
تلك املنطقة، لبيعها ملستثمر آخر قادر على 
أن يخفي خشيته،  اإلنفاق عليها، من دون 
ــي األوســــــــاط  ــ ــردد حـــالـــيـــًا فـ ــ ــتـ ــ ــا يـ ــ بـــســـبـــب مـ
ــاك مـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــ ــنـ ــ االقـــــتـــــصـــــاديـــــة، بـــــــأن هـ
إيــرانــيــن، تــرنــو عيونهم لــشــراء املــزيــد من 
العقارات في سورية، سيما أن كافة مناطق 
عــلــن عنها 

ُ
أ الــتــي  الــعــقــاري  التنظيم  ــادة  إعــ

االستراتيجي،  بموقعها  تتميز  اآلن،  حتى 
الذي يهدف إلى تطويق دمشق من جهاتها 

الثالث.
ــام 2012  ــ ــام األســــــد قــــد أصــــــدر عـ ــظـ وكــــــان نـ
ــم 66 الـــــــذي يــقــضــي  ــ ــرقـ ــ ــمـــل الـ مــــرســــومــــًا حـ
بتطوير منطقتن عقاريتن ضمن دمشق، 
و»باسيليا سيتي«،  »مــاروتــا سيتي«  هما 
ــام 2018 تـــعـــديـــال عــلــى  ــ ــدر فــــي عـ ــ لــكــنــه أصــ

املرسوم 66 من خالل القانون رقم 10، الذي 
ــل مــنــاطــق عــقــاريــة جـــديـــدة لــلــتــطــويــر،  ــ أدخـ
وهي مناطق املخالفات والعشوائيات، مثل 
القابون وجوبر وبرزة، وغيرها من مناطق 

املخالفات املحيطة بدمشق.

ضغوط لمصلحة المستثمرين الجدد
من جهته، يقول الصحافي في إعالم النظام 
»لــلــعــربــي الــجــديــد« بــعــد أن طلب  لـــ »ف. ك » 
عــــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، إن »الـــخـــطـــة الــتــي 
الــنــظــام تنفيذها فــي دمــشــق، تتمثل  يــعــتــزم 
في إفراغ كافة املناطق التي لعبت دورًا كبيرًا 
في الثورة عليه، واستبدال سكانها بآخرين، 
يشكلون طوق حماية بالنسبة له، يضمن من 

خاللهم البقاء في السلطة إلى أمد مفتوح«.
ــام ســـــــوف يــــضــــع كـــافـــة  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ويــــضــــيــــف: »الـ
العراقيل أمام السكان األصلين في مناطق 
إعادة التنظيم العقاري، لكي يرحلوا عنها، 
وســوف يمارس عليهم ضغوطًا كبيرة من 
للمستثمر  ممتلكاتهم  لــبــيــع  دفــعــهــم  أجـــل 
ــــه جــاهــز  ــبـــدو أنـ ــــذي عـــلـــى مــــا يـ ــد، الــ ــديـ الـــجـ

ومستعد لدفع الثمن«.
ــــالل االطـــــــالع عــلــى  ــه مــــن خـ ــ ــــى أنـ ويـــشـــيـــر إلـ
تجربة »ماروتا سيتي« و»باسيليا سيتي«، 
فــإنــه جـــرى االتـــفـــاق مــع الــشــاغــلــن الــقــدمــاء 
للعقارات املوجودة في تلك املنطقتن، على 
أن مـــدة تــنــفــيــذ املــشــروعــن هـــو 4 ســنــوات، 
وبناء عليه تم دفع بدالت إيجار لهم بخسة، 
في مناطق أخرى على هذا األساس، بينما 
ــا ســـيـــتـــي« الــــــذي تــــم بـــدء  ــ ــاروتـ ــ مــــشــــروع »مـ
العمل بــه فــي عــام 2016، كــان مــن املفترض 
بـــه ما  الــعــمــل  أن  أال  عـــام 2020،  يــنــتــهــي  أن 
يـــزال مستمرًا،  وال أحــد يــعــرف متى يمكن 
أن ينتهي، وهو ما دفع الكثير من أصحاب 
لبيع  املــشــروع،  هــذا  فــي  السهمية  امللكيات 
إقامتهم  نفقات  تغطية  أجــل  مــن  أسهمهم، 
في مواقعهم الجديدة، والتي تم اختيارها 

بعناية، على أن تكون بعيدة عن دمشق.

تعويضات بخسة ال تغطي الخسائر
وبــخــصــوص مــشــروع إعـــادة تنظيم مدخل 
السوري  الصحافي  يــرى  الشمالي،  دمشق 
أنـــه »ضـــربـــة كــبــيــرة لــلــصــنــاعــيــن بــالــدرجــة 
األولــــــى، كــــون املــنــطــقــة تــحــوي عــــددًا كــبــيــرًا 
مــن املــصــانــع املــهــمــة، وبــالــتــالــي فــإن النظام 
ــــن الــبــلــد  ــدفــــع هـــــــؤالء لـــلـــهـــجـــرة مـ ــه يــ ــ ــأنـ ــ وكـ
عـــنـــوة، ألن بــعــض املــصــانــع بــحــســب قــولــه، 
ــدوالرات،  ــ الـ مــاليــن  عــشــرات  تكلفتها  تبلغ 
فيما الــتــعــويــضــات املــطــروحــة، بــخــســة، وال 
صاحب  سيتكبدها  التي  الــخــســارة  تغطي 

املــنــشــأة، بــاإلضــافــة إلـــى أن لــجــان التقويم 
املحافظة  تــنــوي  الــتــي  السهمية  للحصص 
تعيينها، فهي أكثر ما يخيف الصناعين، 
ألن تجاربهم مع مثل هذه اللجان، مرعبة، 
وهــي غالبا ما يتم وضعها بهدف إضاعة 
الفساد  بسبب  إنصافها،  ولــيــس  الــحــقــوق، 

املستشري في البلد.
ــال  ــمـ ــة عـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــقــــريــــر صـــــــــادر عــــــن »نـ كــــــــان تــ
املصارف« في دمشق، مطلع العام الجاري، 
قـــد قــــدر خــســائــر االقـــتـــصـــاد الـــســـوري منذ 
بداية الحرب في 2011 وحتى حينه بأكثر 
 9.7 ــادل  ــعـ يـ ــا  مـ أي  دوالر،  مــلــيــار   530 مـــن 
أضــعــاف الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي للبالد 

عام 2010.
تغيير ديموغرافي 

لدمشق

يوسع النظام السوري دائرة االستيالء على العقارات، لتشمل مناطق مدخل دمشق الشمالي، 
في إطار خطة للتغيير الديموغرافي، عبر إجبار سكان هذه المناطق على الرحيل، بعد إلزامهم 

بهدم المباني وإعادة بنائها على نفقتهم، أو إسنادها إلى »مستثمرين إيرانيين«
أهالي القامشلي يلجأون إلى »البالة«

أجبرت األسعار املرتفعة للمالبس في أسواق مدينة القامشلي بمحافظة 
الحسكة شمال شرقي سورية، سكان املدينة على اللجوء إلى مالبس 
البالة »املستعملة« كبديل في ظل الظروف االقتصادية الصعبة، إال أن 
ارتفاع األسعار بدأ يطاولها هي األخرى في ظل اإلقبال عليها. تقول أية 
»العربي الجديد«: »أشتري معظم ثيابي  آبو، البالغة من العمر 25 عامًا لـ
من محالت األلبسة املستعملة، ألن الوضع املعيشي لم يعد يساعدني 
ألن أشتري من محالت السوق، وأغلب الفتيات هذا حالهن. نحن مجبرات 
على هذا األمر، ألن أسعار الثياب غالية جدًا، فعندما نذهب إلى محالت 

ــصــدم بــاألســعــار، حيث سعر القطعة الــواحــدة تــعــادل نصف 
ُ
الــســوق ن

الـــدوالر، وفق  الــشــهــري«. ويرتبط سعر املــالبــس بسعر صــرف  راتبنا 
التجار في املدينة، وهو ما أدى أيضًا إلى رفع أسعار األلبسة املستعملة. 
ارتفاع سعر  إن  املستعملة،  لأللبسة  أبــو رودي، صاحب محل  ويقول 
فهذه  رفــع سعرها،  في  املباشر  السبب  هو  املستعملة  املالبس  شحن 
املالبس تدخل املنطقة من إقليم كردستان العراق من معبر سيمالكا 
الحدودي، الفتًا إلى أن أسعارها سابقًا كانت تناسب الفقراء، لكن مع 

ارتفاع سعرها أخيرًا لم يعد حتى بمقدور الفقراء شراؤها.

النظام يلزم 
أصحاب 
عقارات مدخل 
دمشق 
الشمالي 
بهدمها 
وإعادة بنائها 
)Getty(

الخرطوم ـ هالة حمزة

السوداني  الــشــرق  أزمـــة  تتصاعد 
ــنـــة  بـــــــإقـــــــدام مـــحـــتـــجـــن فــــــي مـــديـ
بــــورتــــســــودان عــلــى إغـــــالق خطي 
ــيــــراد الـــنـــفـــط فــــي الــــبــــالد، مــا  ــتــ تـــصـــديـــر واســ
الــخــرطــوم،  العاصمة  عــن  اإلمـــــدادات  يحبس 
فضال عــن عــزلــه نفط دولـــة جــنــوب الــســودان 
عبر  عليه  الــذيــن يحصلون  املستوردين  عــن 
ــي الـــســـودانـــيـــة، األمـــــر الـــذي  ــاألراضــ املــــــرور بــ
وصــفــه مـــســـؤولـــون ســـودانـــيـــون بــأنــه تــطــور 

»كارثي«.
وأغـــلـــق املــحــتــجــون أنـــبـــوبـــي الــنــفــط الــلــذيــن 
ــادرات دولــة جنوب الــســودان إلى  ينقالن صـ
ــــوارد مــن املــيــنــاء إلــى  مــيــنــاء بــورتــســودان والـ
داخل السودان، وذلك في إطار خطة تصعيد 

االحتجاجات ضد تهميش مناطق الشرق.
ويــمــتــد األنـــبـــوب الــنــاقــل لــنــفــط دولــــة جنوب 
الـــســـودان مـــن الــعــاصــمــة جــوبــا حــتــى ميناء 

بورتسودان بغرض التصدير، حيث يستفيد 
الـــــســـــودان مــــن تــحــصــيــل رســــــوم عـــبـــور هـــذا 
النفط، فضال عن الحصول على إمدادات منه.
ووصــف وزيــر النفط السوداني جادين علي 
العبيد فــي بــيــان، أمـــس، إغـــالق خطي النفط 
بأنه »خطير جــدًا«، فيما قال محمد أوشيك، 
ــيــــادي فــــي »املـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــنـــظـــارات  ــقــ الــ
البجه«، وهو مجلس قبلي، شرقي السودان، 
ــــول«، إن لــدى  ــــاضـ فـــي تــصــريــح لــوكــالــة »األنـ
املحتجن »خطوات تصعيدية أخرى تشمل 
كــــوابــــل اإلنـــتـــرنـــت واالتـــــصـــــاالت فــــي الــبــحــر 
للحل  مــبــادرات  ليست هنالك  األحــمــر، طاملا 
مــن قبل الــحــكــومــة«. وتــابــع: »مــا زال أنصار 
املــجــلــس يــواصــلــون إغـــالق الــطــريــق القومي 
الخرطوم بــورتــســودان وإغـــالق املــوانــئ على 

البحر األحمر«. 
ــــق عــــشــــرات  ــلـ ــ ويـــــــــوم الـــجـــمـــعـــة املــــــاضــــــي، أغـ
بــورتــســودان  مــطــار مدينة  مــدخــل  املحتجن 
وجسرًا يربط والية كسال في الشرق بسائر 
اتفاق  على  احتجاجا  الــســودانــيــة،  الــواليــات 
ســــالم وقــعــتــه الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة الــعــام 
ــــي. كـــمـــا قـــــام مـــتـــظـــاهـــرون، األســـبـــوع  ــــاضـ املـ
بــورتــســودان، وكذلك  املــاضــي، بإغالق ميناء 
ببقية  الساحلية  املدينة  الذي يربط  الطريق 

أجزاء البالد.
املــاضــي، وقعت  األول  أكتوبر/ تشرين  وفــي 

الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة الــســودانــيــة فــي مدينة 
جوبا اتفاق سالم مع عدد من الحركات التي 
حملت السالح في عهد الرئيس السابق عمر 
البشير، احتجاجًا على التهميش االقتصادي 
والسياسي لهذه املناطق. وفي الشهر نفسه 
البجا في شرق  التوقيع، قامت قبائل  وبعد 
البالد باالحتجاج وإغالق ميناء بورتسودان 
ــام اعــتــراضــا عــلــى عـــدم تمثيلها في  عـــدة أيــ
االتفاق. ويضم شرق السودان واليات البحر 
ــو مـــن أفــقــر  األحـــمـــر وكــســال والـــقـــضـــارف، وهـ

مناطق البالد.
ــتــــصــــاد مــن  وحـــــــذر مــــســــؤولــــون وخـــــبـــــراء اقــ
وزيــر  وقـــال  النفط.  كارثية لحبس  تــداعــيــات 
السابق إسحق جماع، في حديث مع  النفط 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن إغــــالق خــطــي النفط 
ســيــتــســبــب فـــي مــشــاكــل كـــبـــرى بــســبــب وقــف 
صــــادرات جــوبــا، فــضــال عــن إحــــداث شــح في 

املشتقات النفطية داخل السودان.
ــا، أعــلــنــت كــتــلــة الــلــجــان الــتــســيــيــريــة  بــــدورهــ
ونقل  إنــتــاج  شــركــات  فــي  العاملن  لنقابات 
خام النفط أن اإلغالق الكامل لخط األنابيب 
سيؤدي إلى أضرار فنية وخيمة، ربما تصل 
إلـــى خــســارة املــنــشــآت النفطية بــالــكــامــل من 
إلى  خط ناقل ومــوانــئ تصدير بكلفة تصل 
العجز  إلى  5 مليارات دوالر، إضافة  حوالي 
في محطات توليد الكهرباء وعجز اإلمدادات 
الــنــفــط وعـــودة  الــتــي تحصل عليها مــصــفــاة 

طوابير الوقود وانعدام غاز الطهي.
ووصــــف املــحــلــل االقـــتـــصـــادي مــحــمــد الــنــايــر 
»الكارثي«، موضحًا:  توقف أنابيب البترول بـ
ــقـــدة، وأي تــوقــف  ــعـ ــل فــنــيــة مـ ــاك عــــوامــ ــنــ »هــ
للمشتقات  الناقل  الخط  على  يؤثر  مفاجئ 
عــبــر الـــخـــرطـــوم وبــــورتــــســــودان والــــخــــام من 
ــاف  مـــواقـــع اإلنـــتـــاج ملــيــنــاء الــتــصــديــر«. وأضـ

عدن ـ العربي الجديد

هـــبـــط الــــريــــال الــيــمــنــي إلـــــى مـــســـتـــويـــات غــيــر 
مسبوقة، في تداوالت سوق الصرف، في مدينة 
الشرعية عاصمة  الحكومة  تتخذ  التي  عــدن، 
ــبــــالد، لــيــصــل سعر  مــؤقــتــة مــنــهــا جــنــوبــي الــ
ــدوالر إلـــى مــا يــقــرب مــن ضــعــف مستويات  ــ الـ
ــيــــطــــرة الـــحـــوثـــيـــن،  ــنــــاطــــق ســ تــــــداولــــــه فـــــي مــ
فيما نــظــم مــواطــنــون مــســيــرة فــي مــديــنــة تعز 
على  احتجاجًا  الحكومة،  لسيطرة  الخاضعة 

انهيار الريال وارتفاع أسعار السلع.
ــز الــــ  ــاجـ ــــدن حـ وتــــجــــاوز ســـعـــر الــــــــدوالر فــــي عـ
1132 ريـــــااًل، أمـــس الــســبــت، وفـــق عــامــلــن في 
سوق الصرف، فيما استقر سعره في مناطق 

سيطرة الحوثين عند عتبة 600 ريال.
ــــد بـــــــــدأت، فــي  ــة الـــيـــمـــنـــيـــة قـ ــكـــومـ ــــت الـــحـ ــانـ ــ وكـ
أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي، فـــي اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
لوقف انهيار الريال تمثلت في تشديد الرقابة 
على محالت الصرافة ملنع املضاربة بالعملة، 
العشرات من  املركزي بإغالق  البنك  حيث قام 
محال الصرافة غير املرخصة في مدينة عدن 
ــراءات  ــ ــاورة، لــكــن هـــذه اإلجـ واملــحــافــظــات املـــجـ

ــة. وأرجـــع خبراء  لــم تتمكن مــن معالجة األزمـ
اقتصاد االنــهــيــار املــتــســارع لــلــريــال، إلــى عدة 
أبرزها االنقسام املصرفي بن طرفي  عوامل، 
الـــصـــراع فــي الـــبـــالد، وكــذلــك تــوقــف صــــادرات 
اليمن األساسية والتي تشكل نحو 70% من 
على  اليمن  واعتماد  للدولة،  العامة  املــوازنــة 

االستيراد لتوفير 80% من السلع األساسية.
ارتــفــاع حاد  العملة في  انهيار سعر  وتسبب 
ألسعار السلع واملواد الغذائية، بينما يعاني 
وارتفاع  الدخول  تهاوي  من  اليمنين  معظم 
نسبة الفقر إلى 70%، بحسب تقارير املنظمات 
القمح  مــثــل  الـــغـــذاء  واردات  وتـــأتـــي  الـــدولـــيـــة. 
فــي املرتبة األولـــى مــن بــن أهــم ثــالثــن سلعة 
مستوردة في اليمن. وتظاهر مئات املواطنن 

انهيار  أمــس، احتجاجا على  في مدينة تعز، 
السلع وانتشار  الــريــال وارتــفــاع أسعار  قيمة 
الــفــســاد. ورفــــع املــحــتــجــون الفــتــات كــتــب على 
بعضها »صــــرف الـــوعـــود الــكــاذبــة ال تــــدوم«، 
و«يا حكومة يا تحالف )التحالف السعودي- 

اإلماراتي( أوقفوا تدهور الريال«.
ــلـــق عــلــيــه الــهــبــة  ــان صــــــادر عـــمـــا أطـ ــيـ وقــــــال بـ
الــشــبــابــيــة لــلــتــصــحــيــح )مــــكــــون شـــبـــابـــي( إن 
»الجوع والغالء وحــرب الخدمات قد انعكس 
عــلــى حـــيـــاة كـــل فـــــــرد... هــــذه املـــعـــانـــاة هـــي ما 
ــدت مــشــوهــة  ــ ــه حـــكـــومـــة ولــ ــ يـــوّحـــدنـــا فــــي وجـ
وميتة وغير مبالية بمصير الشعب ووضعه 
املـــعـــيـــشـــي«. وطـــالـــب الـــبـــيـــان الـــــذي تــلــي على 
هــامــش املــســيــرة »بــإقــالــة حــكــومــة مــعــن عبد 
ــك وتـــعـــيـــن حـــكـــومـــة كـــــفـــــاءات مـــصـــغـــرة،  ــلــ املــ
ووضع  الحوثين  من  البالد  تحرير  مهمتها 
حد للتدهور االقتصادي ووقف انهيار العملة 
البيان »التجار  قبل فــوات األوان«. كما طالب 
في تعز وبقية املحافظات املحررة )الخاضعة 
بــمــزيــد مــن التصعيد واإلضــــراب  لــلــحــكــومــة( 
الــشــامــل حــتــى يــتــم الــتــحــرك بــخــطــوات جـــادة 
ووضع حلول من شأنها وقف انهيار العملة«.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يجلس الصياد الفلسطيني موفق زيدان، مع 
أبنائه على مقربة من شاطئ بحر مدينة غزة 
فــي وقـــٍت مبكر مــن صــبــاح كــل يـــوم، عــارضــًا 
الــكــمــيــات الــتــي يــصــطــادهــا مـــن »ســلــطــعــون« 
ــالـــي  ــبـــمـــات كـــمـــا يــســمــيــهــا أهـ ــلـ الـــبـــحـــر )الـــجـ
يتوافدون  الذين  التجار  أو  لزبائنه  القطاع( 
عــلــيــه فـــي هــــذه الــفــتــرة مـــن كـــل عــــام مـــن أجــل 

شرائها.
مقربة  على  الصيادين  مــن  الكثير  ويتمركز 
الفلسطينين  لــالجــئــن  الــشــاطــئ  مخيم  مــن 
وميناء غزة البحري عارضن ما تمكنوا من 
اصطياده، وتتفاوت أسعار سلطعون البحر 
مــن صــيــاد آلخـــر حــســب طــريــقــة الــصــيــد التي 
بصناديق  البيع  عملية  تتم  فيما  بــهــا،  تتم 
تـــتـــراوح إجــمــالــي الــكــمــيــة فــيــهــا مـــن 5 إلـــى 7 
ــتــــراوح بـــن 25 و35  كـــيـــلـــوغـــرامـــات بــســعــر يــ
املتوسط،  فــي  للصندوق  إسرائيليًا   

ً
شيكال

)الدوالر= 3.21 شواكل(.
ويــوفــر مــوســم صيد السلطعون فــرص عمل 
لبعض الفئات، خصوصًا الشباب املتعطلن 
عن العمل، إذ يعمل بعضهم في رمي شباك 
يــعــمــل بعضهم عــلــى تنظيف  فــيــمــا  الــصــيــد، 
»سلطعون البحر« بعد بيعه مقابل الحصول 

على مبلغ يتراوح بن 3 إلى 5 شواكل للسلة 
البالستيكية الواحدة.

ــائــــه األربـــــعـــــة عــلــى  ــنــ ــع أبــ ــ ويـــعـــمـــل زيـــــــــدان مـ
اصــطــيــاد أكــبــر كمية ممكنة مــن خـــالل رمــي 
الــشــبــاك فـــي ســـاعـــات مــتــأخــرة مـــن الــلــيــل ثم 
الـــقـــيـــام بــســحــبــهــا فــــي ســــاعــــات مـــبـــكـــرة مــن 
الفترة  لـ«العربي الجديد« إن  الصباح، قائال 
من سبتمبر/ أيلول وحتى نوفمبر/ تشرين 
الثاني تعتبر ذروة البيع بالنسبة لسلطعون 
بـــ »الجلبمات«  يــعــرف شعبيًا  مــا  أو  الــبــحــر، 
فقد أضحت هذه الوجبة حاضرة بكثرة على 

موائد الفلسطينين في العقد األخير مقارنة 
بفترات زمنية سابقة. ويشير إلى أن الكمية 
في  البحر  سلطعون  مــن  وضعها  يتم  الــتــي 
إلى  كيلوغرامًا   15 مــن  تراجعت  الصناديق 
7 كــيــلــوغــرامــات حــالــيــًا، نــظــرًا لــزيــادة الطلب 
وقلة العرض، عدا عن ارتفاع أسعارها بعض 
الشيء إذ كانت تصل في بعض األحيان إلى 

.
ً
15 شيكال

القطاع طوقًا بحريًا  االحتالل على  ويفرض 
ويــتــحــكــم فــــي املـــســـاحـــة الـــبـــحـــريـــة املــســمــوح 
تزيد  ال  والــتــي  إليها  بــالــوصــول  للصيادين 
ر حــجــم   بـــحـــريـــًا، فـــيـــمـــا يــــقــــدَّ

ً
ــلـــى 15 مــــيــــال عـ

ــبـــحـــر أو مــن  ـــجـــَمـــع مــــن الـ
ُ
ــاك الــــتــــي ت ــ ــمـ ــ األسـ

مشاريع االستزراع السمكي بنحو 3500 طن 
ال تــكــفــي لــســد حــاجــة الــســوق املــحــلــيــة، وفقًا 

لوزارة الزراعة في غزة.
ويــعــمــل الــصــيــاد مــحــمــد حــســونــة هـــو اآلخـــر 
في صيد السلطعون، باعتباره موسمًا هامًا 
لكسب الرزق، عبر البيع املباشر للسكان، أو 
املأكوالت  مطاعم  بعض  أو  للتجار  التوريد 
الــبــحــريــة. ويــقــول إن ضــعــف صــيــد األســمــاك 
ــة الـــقـــريـــبـــة مــن  ــافـ لــقــلــة وجــــودهــــا عـــلـــى املـــسـ
الــشــاطــئ، أدى إلـــى تــركــيــز الــصــيــاديــن على 
الــذي يتم اصطياده على مسافة  السلطعون 

3 أميال بحرية فقط.

خنق 
الخرطوم وجوبا

صياد يعرض سلطعونين قرب شاطئ غزة )عبد 
الحكيم أبو رياش(

هبوط غير مسبوق للريال اليمني

»السلطعون«... رزق موسمي لشباب غزة

محتجو شرقي السودان 
يحبسون النفط

صعد المحتجون في 
شرق السودان تحركاتهم 

ضد الحكومة االنتقالية 
في السودان بإغالق 

خطي نفط رئيسيين، ما 
يحبس المشتقات عن 

الخرطوم ويهدد جوبا 
بوقف صادراتها

مالية مال وسياسة

أسواق

مخزون السودان من 
النفط ال يكفي حاجة 

البالد سوى 10 أيام

سعر الدوالر في عدن 
يصل ضعفي قيمته في 

مناطق الحوثيين

النفط  »خطي  أن  الجديد«  »العربي  لـ الناير 
ــة  فــي بـــورتـــســـودان يــخــدمــان الـــســـودان ودولـ
جــنــوب الـــســـودان، مــا يــخــلــف خــســائــر كبرى 
ويحدث شحًا في اإلمداد باعتبار أن السودان 
ينتج ما بن 55 ألفًا و57 ألــف برميل يوميًا 
فــقــط، كــمــا يـــؤدي إغـــالق الــطــريــق إلـــى تعطل 
الــــصــــادرات والـــــــــواردات والـــشـــح فـــي الــســلــع، 
خـــاصـــة أن الــــســــودان لــيــس لـــديـــه احــتــيــاطــي 
أهمية توصل  إلــى  السلع«، مشيرا  من  كبير 
الحكومة االنتقالية إلى حلول عاجلة ورؤية 

توافقية مع املحتجن، إلنهاء اإلغالق الكامل 
للشرق واستئناف العمل بخط األنابيب.

وأكـــــد وزيـــــر الـــطـــاقـــة والـــنـــفـــط فـــي الــحــكــومــة 
املـــوجـــود ال يكفي  االنــتــقــالــيــة أن »املــــخــــزون 
حـــاجـــة الـــبـــالد ســــوى نــحــو 10 أيـــــام فــقــط«، 
النفط أدى إلى  إلــى أن وقــف تصدير  مشيرا 
بميناء  الرئيسية  املستودعات  فــي  تخزينه 
بـــشـــائـــر، وهـــــذا لـــن يــســتــمــر أكـــثـــر مـــن عــشــرة 
بالخام  املــســتــودعــات  ستمتلئ  بعدها  أيـــام، 
الــنــاقــل، مــا يجعله عرضه  الــخــط  وبــالــتــالــي 

اإلنتاج  إيقاف  إلــى  إضافة  والتلف،  للتجمد 
فـــي حــقــول دولــــة جــنــوب الــــســــودان، وفــقــدان 
الـــســـودان عــائــدات الــنــقــل الــســنــوي مــن الخط 
وقـــدرهـــا 300 مــلــيــون دوالر ســنــويــًا، وكــذلــك 
غرامات تأخير بواخر الشحن التي تفوق 25 

ألف دوالر في اليوم.
وأعرب عن أمله في أن يتم الوصول إلى رفع 
ــدة أقــصــاهــا  ــــالق الــــراهــــن خــــالل مــ حـــالـــة اإلغــ
اليوم، لتفادي كل هذه الخسائر  أسبوع من 

واألضرار.

وقف اإلمدادات 
يُعطل مصفاة النفط 
الرئيسية في السودان 
)فرانس برس(

Sunday 26 September 2021 Sunday 26 September 2021
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نطاق االستيالء 

على العقارات


