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اإلمارات وإسرائيل نحو صفقة غاز »مريبة«
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

اإلمــاراتــي شراء  السيادي  الــثــروة  يعتزم صندوق 
حصة في حقل تمار للغاز الطبيعي الواقع تحت 
سيطرة دولة االحتالل اإلسرائيلي في شرق البحر 
املتوسط بمبلغ يصل إلى 1.1 مليار دوالر، فيما قد يصبح 
أول صفقة تجارية كبيرة بني اإلمارات وإسرائيل منذ تطبيع 

العالقات بينهما العام املاضي.
وتثير الخطوة اإلماراتية العديد من عالمات االستفهام حول 
توجه أبوظبي نحو الحصول على موطئ قدم في سوق الغاز 
باملنطقة، الســيــمــا أن هـــذا الــحــقــل يــصــدر كــمــيــات كــبــيــرة إلــى 
إليها قبل نحو ثالثة  التوصل  مصر بمقتضى صفقة جرى 
أعــــوام بــني شــركــة »ديــلــيــك« اإلســرائــيــلــيــة وشــركــة خــاصــة في 
مصر، مقابل تسوية قضية تحكيم جرى بمقتضاها تغريم 
الغاز  تصدير  تــوقــف  بسبب  دوالر  مليار   1.7 نحو  الــقــاهــرة 
أعــقــاب تفجيرات متكررة  فــي  اإلســرائــيــلــيــة  الــكــهــربــاء  لشركة 

طاولت خط تصدير الغاز املصري منذ 2011.
االثنني،  أمــس  اإلسرائيلية،  دريلينج«  »ديليك  شركة  وقالت 
إنها وقعت اتفاقًا غير ملزم لبيع حصتها في حقل تمار للغاز 
الطبيعي بشرق البحر املتوسط ملبادلة للبترول في أبوظبي 
مقابل 1.1 مليار دوالر. وحقل تمار للغاز يقع قبالة السواحل 
الفلسطينية املحتلة وأحد مصادر الطاقة الرئيسية لالحتالل 

ــادر عــلــى إنـــتـــاج 11 مــلــيــار قـــدم مكعبة  اإلســرائــيــلــي، وهـــو قــ
مــن الــغــاز كــل عــــام. ويــكــفــي ذلـــك لتغطية الــكــثــيــر مــن الــســوق 

اإلسرائيلية وكذلك الصادرات إلى مصر واألردن.
وتــحــوز »ديــلــيــك« حصة 22% فــي الحقل الـــذي تــديــره شركة 
شيفرون األميركية. وقال يوسي أبو، املدير التنفيذي لديليك 
دريلينج، إن من شأن الصفقة أن تمثل »تحالفا استراتيجيا 
الطبيعي مــصــدرا  الــغــاز  الــشــرق األوســــط بحيث يصبح  فــي 
الــهــدف هــو محاولة  إن  املنطقة«. وقــالــت ديليك  فــي  للتعاون 
إتـــمـــام الــصــفــقــة، الــتــي ســتــتــطــلــب مــوافــقــة مـــن وزارة الــطــاقــة 

اإلسرائيلية، بحلول نهاية مايو/ أيار املقبل.
بــدورهــا، قــالــت مــبــادلــة لــلــبــتــرول، وهــي وحـــدة تابعة لشركة 
مبادلة لالستثمار اململوكة لحكومة أبوظبي، وهي صندوق 
»الصفقة  إن  مــلــيــار دوالر،   232 أصــولــه  يبلغ حــجــم  ســيــادي 
ــي الـــبـــحـــث عــن  ــع اســتــراتــيــجــيــتــهــا فــ املـــقـــتـــرحـــة تـــتـــمـــاشـــى مــ
استثمارات عالية الجودة تعزز محفظتها التي تعتمد على 

الغاز بما يتوافق مع أهدافها للتحول في مجال الطاقة«.
ديليك بنسبة %22،  مــن  يتألف  تــمــار حــالــيــا،  وشــركــاء حقل 
ونوبل إنرجي األميركية 25%، و»إسرامكو« 28.75%، وشركة 
تمار 16.75%، و»دور غاز« 4% و»إيفرست لإلنشاءات« %3.5.

وبجانب حصتها في تمار، تحوز ديليك اإلسرائيلية، حصة 
كبيرة أيضا في حقل الغاز األكبر لوثيان والقريب من تمار 

قبالة السواحل الفلسطينية املحتلة.

وكــانــت ديــلــيــك وشــريــكــتــهــا نــوبــل إنـــرجـــي، قــد وقــعــتــا اتــفــاقــا 
في أوائــل 2018 لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دوالر 
إلــى شركة خاصة فــي مصر، األمــر  مــن حقلي تمار ولوثيان 
الـــذي وصــفــه مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون حــيــنــذاك بــأنــه »األكــثــر 
أهمية منذ إبــرام اتفاقية السالم مع مصر في 1979«، بينما 
تحكيم  قضية  تسوية  مقابل  ضغط  نتاج  أنــه  محللون  رأى 
ضد مصر بقيمة 1.7 مليار دوالر، لتوقف تصدير غازها إلى 
شركة الكهرباء اإلسرائيلية قبل عشر سنوات. ووفق صحيفة 
»كلكلست« االقتصادية اإلسرائيلية، أمس، فإن رغبة اإلمارات 
في شراء 22% من حقل تمار، يدل على »اتساع دائرة التعاون 
ويفسر  وإسرائيل  اإلمـــارات  بني  واالستراتيجي  االقتصادي 
تــوجــه اإلمــــارات إلــى املــشــاركــة بفاعلية فــي املــحــور اإلقليمي 

الذي يضم إسرائيل واليونان وقبرص«.
ويثير التوجه اإلماراتي لالستحواذ على حصة في غاز شرق 
املتوسط، عالمات استفهام حول الهدف من هذه االستثمارات، 
وال سيما أن التحركات اإلماراتية األخيرة بشأن عقد صفقات 
مع االحتالل، أضحت مصدر قلق كبير ملصر التي تتخوف من 
تضرر مصالحها االقتصادية في العديد من القطاعات بفعل 
إلى  اإلمـــارات  الــغــاز، تسعى  الصفقات. وبجانب صفقة  هــذه 
صفقات مع االحتالل من شأنها تقليص دور قناة السويس 
املصرية وهي من أهم املمرات املالحية في العالم، فضال عن 

قطاعات حيوية أخرى.

الكويت ـ أحمد الزعبي

الكويتي  الـــــوزراء  أن مجلس  كــشــف مــصــدر حــكــومــي، 
ــددًا مـــن الــجــهــات والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة من  خــاطــب عــ
املكافآت  العاملني فيها وإلــغــاء  أجــل تخفيض رواتــب 
واالمـــتـــيـــازات، تماشيا مــع تــوجــهــات تــرشــيــد اإلنــفــاق 
فـــي ظـــل الــصــعــوبــات املـــالـــيـــة، الــتــي تــواجــهــهــا الــدولــة 
بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد. وقال 
»العربي الجديد« إن مجلس الوزراء الكويتي  املصدر لـ
دعا إلى تخفيض الرواتب بنسب تصل إلى 15%، الفتا 
الــتــي جــرت مخاطبتها بذلك  إلــى أن مــن بــني الجهات 

»وحدة تنظيم التأمني« وجهاز حماية املستهلك، حيث 
أجور  على  الجهات  تلك  في  العاملني  غالبية  يحصل 

مرتفعة، فضال عن االمتيازات واملكافآت.
ــكـــومـــي، يـــتـــم تــخــفــيــض رواتـــــب  ــاب الـــحـ ــطـ ووفــــــق الـــخـ
دوالر،   3500 من  أكثر  على  الذين يحصلون  املوظفني 
مــن يحصلون  أجــــور  يــتــم خــفــض  فــيــمــا  بنسبة %15، 
على ما يتراوح بني 2500 و3500 دوالر بنسبة %10، 
أو بنسبة 5% ملن يحصلون على أقل من 2500 دوالر. 
وأكد املصدر أن مجلس الوزراء يسعى إلى تطبيق هذه 
الخطوة بداية من مطلع يونيو/ حزيران املقبل، الفتا 
إلــى أن الحكومة عــازمــة على ترشيد اإلنــفــاق وإنــهــاء 

كافة مظاهر الهدر املالي في كافة القطاعات الحكومية. 
وكانت الحكومة قد قدرت املصروفات في موازنة العام 
املــالــي الحالي الـــذي بــدأ فــي األول مــن إبــريــل/ نيسان 
الجاري بنحو 76 مليار دوالر، بعجز متوقع يبلغ 40 
من   %71.6 واإلعــانــات  الــرواتــب  وتشكل  دوالر.  مليار 

إجمالي املصروفات في املوازنة الجديدة.
وقـــــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الـــكـــويـــتـــي، عــلــي املــوســى 
»العربي الجديد« إن »تقليص رواتب املوظفني يأتي  لـ
في وقت غير مناسب، حيث تتزايد معاناة املواطنني 
جــراء تداعيات جائحة كــورونــا، التي انعكست بشكل 
ســلــبــي عــلــى األوضـــــاع املــعــيــشــيــة«، مــشــيــرا إلـــى أنـــه ال 

يعارض إصالح بند األجور في املؤسسات الحكومية، 
ولــكــن ينبغي اتــخــاذ هـــذه الــخــطــوة بــعــد االنــتــهــاء من 

الجائحة. 
وأضاف املوسى أن »هناك العديد من اإلجــراءات التي 
كـــان يمكن اتــخــاذهــا بـــداًل مــن خــفــض الـــرواتـــب، منها 
وقف الهدر املالي في املؤسسات الحكومية ومحاربة 
الفساد الذي يستنزف املال العام«. وكانت الحكومة قد 
سعت إلى تمرير مشروع قانون إلصالح سلم الرواتب 
أنها  إال  »البديل االستراتيجي«،  أو ما يعرف بقانون 
واجهت معارضة حادة من جانب أعضاء مجلس األمة 

)البرملان( واألوساط الشعبية. 

الكويت: خفض رواتب موظفي الهيئات الحكومية

»التوك توك« 
يغـزو 

شوارع لبنان
أيـــنـــمـــا تــلــتــفــت فــــي بـــيـــروت 
ــا هـــــذه األيــــــام،  ــهـ ــيـ وضـــواحـ
عـــربـــة  تـــــصـــــادف  أن  بـــــد  ال 
»تــوك تــوك« أمــامــك، املشهد 
الـــذي لــم يــكــن مــألــوفــًا حتى 
األمس القريب، إال أن ظروفًا 
اقــتــصــاديــة فــرضــتــه بــقــوة، 
فــــتــــحــــول إلــــــــى خــــــط دفــــــاع 

»معيشي«، ومصدر رزق.
و»التوك توك« عربة بثالث 
عجالت، ويعد وسيلة النقل 
الــبــلــدان املكتظة  فـــي  األهــــم 
بـــالـــســـكـــان، خـــصـــوصـــًا تــلــك 
الــتــي تــقــع تــحــت خــط الفقر 
أفريقيا،  أو  ســواء في آسيا 
إال أن لتلك العربة الصغيرة 
في لبنان دورًا أبعد من ذلك 
في ظل التحديات املعيشية.

 
ً
فإلى جانب اعتماده وسيلة

ــقـــل الــــــركــــــاب فـــــي بــعــض  ــنـ لـ
البقاعية والشمالية،  القرى 
ُيستخدم في معظم األحيان 
متنقلة،  تجارية  كمؤسسة 
كـــمـــطـــعـــم صـــغـــيـــر مـــتـــنـــقـــل، 
الـــقـــهـــوة،  لــبــيــع  أو »كــــشــــك« 
الــــضــــواحــــي  فـــــي  ــا  ــمـ ــيـ ال سـ
الــفــقــيــرة فـــي بــــيــــروت، وفــق 

وكالة األناضول.
ومنذ أكثر مــن عــام، يعاني 
ــان أزمـــــــــة اقــــتــــصــــاديــــة  ــنــ ــبــ لــ
ــــي األســـــــــــوأ مــنــذ  حـــــــــــادة، هــ
ــرب األهـــلـــيـــة  ــ ــحــ ــ ــاء الــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ انـ
إلـــى  أدت   )1990 ـ   1975(
انهيار مالي، وزيــادة نسبة 

الفقر والبطالة.

ارتفاع التضخم في العراق
مؤشر  ارتفاع  عن  العراقية،  التخطيط  وزارة  أعلنت 
على   %0.7 بنسبة  الماضي  آذار  مارس/  في  التضخم 
أساس شهري، وبنحو 4% على أساس سنوي. وقال عبد 
تصريح  في  الوزارة  باسم  المتحدث  الهنداوي،  الزهرة 
زيادة  إلى  يرجع  التضخم  ارتفاع  إن  أمس،  صحافي، 
األول  الدوالر منذ منتصف ديسمبر/ كانون  سعر صرف 
السلع  أسعار  ارتفاع  في  ذلك  تسبب  حيث  الماضي، 
والخدمات كون أغلبها يأتي من الخارج، مشيرا إلى أن 
نوفمبر/  منذ   %5.6 بنحو  ارتفع  قد  التضخم  معدل 

تشرين الثاني 2020 حتى مارس/ آذار.

انتهاء أزمة ميناء نفطي في ليبيا
ليبيا، أمس االثنين،  قالت المؤسسة الوطنية للنفط في 

بعد  الحريقة  بميناء  القاهرة  القوة  حالة  رفعت  إنها 
الوحدة  حكومة  مع  ميزانيتها  بشأن  خالف  تسوية 

الوطنية الجديدة. 
الوطنية  الوحدة  حكومة  أن  المؤسسة،  وأوضحت 
إطار  في  دوالر(  مليون   225( دينار  مليار  ستخصص 
على  القاهرة  القوة  حالة  إلنهاء  إليه  توصال  اتفاق 
الخليج  شركة  وكانت  الحريقة.  ميناء  عبر  الصادرات 
ميناء  تدير  والتي  للمؤسسة،  التابعة  للنفط  العربي 
نيسان  إبريل/  الحريقة، قد علقت في وقت سابق من 
منذ  حكوميا  تمويال  تتلق  لم  ألنها  اإلنتاج  الجاري، 

سبتمبر/ أيلول الماضي.

مصر تقترض 975 مليون دوالر
اعتزامه  أمس،  بيان  في  المصري  المركزي  البنك  أعلن 

بقيمة 975 مليون  بالدوالر  أذون خزانة مقومة  طرح 
أذون  طرح  آخر  حصيلة  وبلغت  عام.  ألجل  دوالر 
وفقا  المركزي،  البنك  به  قام  بالدوالر  مقومة  خزانة 
فبراير/  8 في  دوالر  مليار   1.08 نحو  األناضول،  لوكالة 
ويطرح   .%3.39 سجل  عائد  بمتوسط  الماضي،  شباط 
المالية أذون وسندات خزانة  نيابة عن وزارة  »المركزي« 

على المؤسسات المالية المحلية واألجنبية. 
األجل،  قصيرة  الدين  أدوات  من  أداة  الخزانة،  وأذون 
بمثابة  وتعد  االقتراض،  لغرض  الحكومة  تصدرها 
تاريخ  في  معين  مبلغ  بدفع  الحكومة  من  تعهد 
سيولة  على  الحصول  الطرح  ويستهدف  االستحقاق. 
وسداد  الحكومة  احتياجات  لتلبية  األجنبي  بالنقد 
على  وللحفاظ  األجنبي،  النقد  من  الخارجية  التزاماتها 

احتياطي النقد.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ال جديد في مشروع موازنة 
الدولة املصرية للعام املالي الجديد 
)2021-2022( الذي يبدأ تطبيقه 

 عام، 
ّ

في يوليو/ تموز من كل
فالحكومة تراهن كالعادة على 
 ،

ً
جيب املواطن، املخروم أصال

لتمويل احتياجات الدولة، وتغطية 
عجز املوازنة.

والجباية ما زالت املصدر الرئيسي 
لإليرادات، مع استمرار تطبيق 

سياسة زيادة الرسوم والضرائب 
لتكون املمول األول للموازنة، 
وخطط تخفيض دعم الوقود 

مستمرة، وهو ما ينبئ بزيادات 
مرتقبة في أسعار البنزين 

والسوالر والغاز، فيما أعباء الدين 
العام تضغط بشدة على إيرادات 
الدولة وتستنزفها لدرجة أّن هذه 
األعباء باتت تمثل نحو %85.86 

من اإليرادات، وما زالت فاتورة 
األغذية والوقود تضغط أيضًا 

على موارد الدولة، وهو ما يطرح 
الحديث مجددًا عن قضية األمن 

الغذائي املصري وضرورة توسيع 
الرقعة الزراعية واالهتمام بزراعة 

محاصيل استراتيجية مثل القمح 
والذرة والتي تعد مصر من أكبر 

مستورديها.
الحكومة تقدمت للبرملان، األحد، 

بمشروع املوازنة الجديد الذي 
كشفت أرقامه عن عدم حدوث أّي 
تغير جوهري في تفكير راسمي 

السياسة املالية واالقتصادية، 
فالحكومة رفعت تقديرات 

اإليرادات الضريبية كما يحدث 
 عام لتصل خالل العام الجديد 

ّ
كل

لنحو 983.1 مليار جنيه )الدوالر 
بـ15.68 جنيهًا(، وهو ما يزيد 

عن أرقام العام الجاري والبالغة 
964.777 مليار جنيه، من دون 
أن تلجأ لوسائل أخرى لزيادة 

املوارد غير زيادة الضرائب على 
الشريحة األكبر من املواطنني، أو 

رفع الرسوم على الخدمات املقدمة 
في املصالح الرسمية، وما زالت 
الحكومة تتجاهل مطلب زيادة 

الضرائب على الطبقات األكثر ثراًء 
في البالد.

وتتبنى الحكومة هدف تخفيض 
دعم الوقود بنسبة تصل إلى 

35% في مشروع املوازنة الجديدة، 
فقد خصصت 18.4 مليار جنيه 

مقابل 28.193 مليار جنيه في 
موازنة العام الجاري، وهذا التراجع 

الحاد يأتي في ظل توقعات 
قوية بزيادة أسعار النفط في 

األسواق العاملية مع وجود توقعات 
بانتعاش االقتصاد العاملي وزيادة 

الطلب على الطاقة عقب تراجع 
خطر كورونا. وفي حال حدوث 

ذلك فإن أسعار املواد البترولية قد 
ترتفع في مصر في العام املالي 

الجديد.
أيضًا، من الالفت في املوازنة 

الجديدة زيادة فاتورة الدين العام، 
إذ يقدر إجمالي أقساط وفوائد 
الديون املستحقة بنحو 1.172 
تريليون جنيه من بني إجمالي 

إيرادات مقدرة بنحو 1.365 
تريليون جنيه، وهو ما يعني أّن 
املتبقي من إيرادات الدولة 193 
مليار جنيه فقط، وهو مبلغ ال 

يكفي لتغطية بند واحد هو األجور 
البالغ تكلفته 361.05 مليار جنيه.

المواطن 
في موازنة مصر 

الجديدة

Tuesday 27 April 2021
الثالثاء 27 إبريل/ نيسان 2021 م  15  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2430  السنة السابعة

)حسين بيضون(
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اقتصاد

القاهرة ـ العربي الجديد

شـــهـــدت أدويــــــة بـــروتـــوكـــول عــاج 
ــيـــروس كـــورونـــا« الــــذي حــددتــه  »فـ
بــن  ــا  مــ املـــصـــريـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
والفيتامينات وخــفــض درجــة  املــنــاعــة  أدويـــة 
الــحــرارة، ارتفاعًا كبيرًا بأسعارها ما بن 20 
إلى 25% بمحافظات الصعيد )جنوب مصر( 
ــفـــزات املــتــتــالــيــة ملــنــحــنــى ارتـــفـــاع  ــقـ نــتــيــجــة الـ
وتزايد  بالفيروس،  املواطنن  بن  اإلصــابــات 
حاالت العزل للمرضى باملنازل واملستشفيات. 
ــة  ــ ــدلـــي يــــاســــر مــــحــــمــــود، إن أدويــ ــيـ ــال الـــصـ ــ قــ
ــــروس مــــتــــوفــــرة  ــ ــيـ ــ ــ ــفـ ــ ــ بـــــــروتـــــــوكـــــــول عــــــــــاج الـ
الـــكـــبـــيـــرة هــي  األزمـــــــة  أن  إال  بـــالـــصـــيـــدلـــيـــات، 
املواطنن  قبل  من  الصيدليات  على  التهافت 
لــشــرائــهــا بــهــدف تــخــزيــنــهــا، انـــتـــظـــاًرا لساعة 
ــادة الطلب  ــ االحــتــيــاج إلــيــهــا، مـــا أدى إلـــى زيـ
ارتــفــاع  وبــالــتــالــي  مبيعاتها،  وزيــــادة  عليها 
أســعــارهــا. وأوضـــح محمود أن ارتــفــاع نسبة 
بمحافظات  املصابن  املواطنن  بن  الوفيات 
الصعيد خال األيام املاضية، أدى إلى وجود 
ــنـــن، مـــحـــذرًا من  حـــالـــة مـــن الــهــلــع بـــن املـــواطـ
نــقــص عـــدد مــن أدويــــة بــروتــوكــول الــفــيــروس 
ــام الــقــادمــة، فــي ظــل شـــدة التهافت  خـــال األيــ
على الشراء. ومن األدوية املستخدمة في عاج 
في  ارتفاعًا  والتي شهدت  كورونا«  »فيروس 
أســعــارهــا بــصــيــدلــيــات مــحــافــظــات الــصــعــيــد، 
الــذي بلغ 90 جنيهًا بداًل  عقار »الباكونيل« 
من 70 جنيهًا )الدوالر = نحو 15.63 جنيهًا(، 
بــداًل  بــن 155 و165 جنيهًا  و»الكــتــوفــيــريــن« 
أســعــار عشرات  ارتفعت  مــن 150 جنيهًا، كما 
ــبــــاء في  األدويـــــــة األخــــــرى الـــتـــي يــصــفــهــا األطــ
»الروشتة« ما بن املتوسطة واملرتفعة حسب 

حالة كل مصاب. 
وكــشــف صــيــدلــي، فــضــل عــــدم ذكــــر اســـمـــه، أن 

تــكــلــفــة عــــاج املـــصـــاب بـــكـــورونـــا بــمــحــافــظــات 
الصعيد تصل إلى ما بن 800 إلى 1000 جنيه 
ــبـــوع الـــواحـــد، بــخــاف اإلشـــاعـــات  خـــال األسـ
والــتــحــالــيــل واملــســحــة وتــكــالــيــف »أســطــوانــة 
الـــــعـــــشـــــرات مــن  أن  األكــــــســــــجــــــن«. وأوضـــــــــــح 
مستشفيات  يفضلون  ال  أصبحوا  املصابن 
قلة  بينها  أسباب من  لعدة  بالصعيد،  العزل 
األطباء  وهــروب  االهتمام،  وعــدم  اإلمكانيات 
ــدم وجــــــــود وســـائـــل  ــعــ ــتــــمــــريــــض، لــ ــم الــ ــ ــقـ ــ وأطـ
مضيفًا  املهني،  بواجبهم  القيام  من  تمكنهم 
الـــعـــزل  ــابــــن ملـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــرة املــــصــ ــ ــظـ ــ أن »نـ
الــداخــل إليه »مفقود«  إلــى أن  أصبحت تشير 
وبــالــتــالــي فــضــل الــبــعــض الــحــجــر املـــنـــزلـــي«.  
وأكد الصيدلي أن أعــداد مصابي كورونا في 
تزايد مستمر بمحافظات الصعيد، وبالتالي 
أصبح الوضع خطيرا في مستشفيات العزل 
وأيــضــا داخـــل الــبــيــوت، مطالبًا بــاإلســراع في 
توفير املستلزمات الطبية من كمامات وأدوية 
الجائحة،  تلك  ملــواجــهــة  الــعــزل  بمستشفيات 
ــى نــقــص فـــي أدويــــــة فــيــتــامــن سي  مــشــيــرًا إلــ
ومــعــززات املــنــاعــة وعـــدد مــن أنـــواع املــضــادات 
الحيوية بمستشفيات الصعيد، مما أدى إلى 

زيادة حاالت الوفاة خاصة أهالي القرى. 
وانتقد عدد من املواطنن بمحافظات صعيد 
ــة عـــاج كـــورونـــا،  ــ مــصــر، ارتـــفـــاع أســـعـــار أدويـ

إذ  وتعجيزي،  غير محتمل  أمــر  أنــه  مؤكدين 
فــي حديثه  شـــّدد محمد محمود »مــحــاســب« 
»العربي الجديد« على رفضه الرتفاع أسعار  لـ
أدويــة كورونا، مشيرا إلى أن هناك مواطنن 
ويموتون  يومهم،  قــوت  ال يجدون  بالصعيد 

من شدة املرض رغم صغر سنهم.
وعــبــرت أمــانــي لطفي )مــوظــفــة( عــن غضبها 
ــار األدويــــــــة بــالــصــيــدلــيــات  ــعــ مــــن ارتــــفــــاع أســ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  بصفة عــامــة، مــؤكــدة لـــ
مــوجــات ارتــفــاع األســعــار لــم تــتــرك شيئا من 
سلع غذائية إلى املابس والعاج، في حن أن 
يتم تخصيصها ألي  التي  الشهرية  امليزانية 
طــارئ تاشت مع الغاء. ويشير مكي السيد 
)مــحــاٍم( إلــى أن ارتــفــاع أسعار أدويــة كورونا 
يمكن  ال  فالعاج  محتمل،  غير  بالصيدليات 
االستغناء عنه.  وبدوره شّدد الطبيب إبراهيم 
الزيات، على ضرورة توفير مستلزمات العاج 
ومــكــافــحــة الــــعــــدوى بــاملــســتــشــفــيــات، خــاصــة 
بفيروس  اإلصــابــات  ذروة  دخـــول مصر  بعد 
ــبــــاء حسن  كــــورونــــا، مــضــيــفــًا أن نــقــيــب األطــ
الـــوزراء  خــيــري، خاطب أخــيــرًا رئيس مجلس 
مصطفى مدبولي، من أجل إتاحة املستلزمات 
الواقية للفرق الطبية في املستشفيات، خاصة 
وأن وفـــيـــات األطـــبـــاء واألطـــقـــم املــســاعــدة لهم 

أصبحت في ازدياد يومي.
وفي رد فعل رسمي على تزايد انتشار الوباء 
للحكومة  املوجهة  واالنــتــقــادات  الصعيد  فــي 
من حيث ضعف االستعدات والبنية الصحية 
وتهالك املستشفيات، أوضح مستشار وزيرة 
الــصــحــة املـــصـــريـــة، خـــالـــد مــجــاهــد، فـــي بــيــان 
نــهــايــة األســـبـــوع املـــاضـــي، أن وزيــــرة الصحة 
هـــالـــة زايــــــد، تــابــعــت مـــعـــدل انـــتـــشـــار فــيــروس 
ــا فــــي مـــحـــافـــظـــة ســــوهــــاج )جــــنــــوب(،  ــ ــورونـ ــ كـ
ونسب اإلصابات والوفيات ومعدالت الشفاء، 
املستشفيات.  عــلــى  االشــتــبــاه  وتــــردد حــــاالت 
وأضــــاف مــجــاهــد، »أنـــه يــتــم اســتــقــبــال حــاالت 
فيروس كورونا بـ 17 مستشفى على مستوى 
املحافظة بطاقة سريرية 1551 سريرا داخليا 
مــركــزة، و53 جــهــاز تنفس صناعي،  وعــنــايــة 
وذلك بعد أن تم التوسع في املستشفيات التي 
تستقبل مرضى فيروس كورونا باملحافظة«.

ولــفــت إلـــى تــوافــر األكــســجــن الــطــبــى بجميع 
بإجمالى  سوهاج  محافظة  في  املستشفيات 
ا و890 لترا من األكسجن بتنكات 

ً
سعة 47 ألف

أكــســجــن،  أســـطـــوانـــة  و1347  املــســتــشــفــيــات 
بالتنسيق  باستمرار  العاجل  التوريد  ويتم 
مــع غــرفــة اإلمـــداد املــركــزيــة بـــالـــوزارة، كما أكد 
الطبية  املستلزمات  مــن  كــاف  مــخــزون  تــوافــر 

والوقائية بجميع املستشفيات.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يشكل بــحــر قــطــاع غـــزة وســيــلــة ضــغــٍط يلجأ إلــيــهــا االحــتــال 
أوقات  في  الفلسطينية،  املقاومة  فصائل  البتزاز  اإلسرائيلي 
الحروب وجــوالت التصعيد من أجل وقف إطــاق الصواريخ 
والــقــذائــف تــجــاه املـــدن والــبــلــدات املحتلة عــام 1948 واملــواقــع 

العسكرية املحاذية للقطاع.
وينعكس السلوك اإلسرائيلي الذي تكرر عشرات املرات خال 
ــوام الــثــاثــة املــاضــيــة، سلبًا عــلــى أكــثــر مــن 4 آالف صياد  األعــ
فلسطيني، باإلضافة إلى 1500 عامل آخرين في قطاع الصيد 
الذي يشكل مصدر رزقهم الوحيد، ويعيلون من خال عملهم 
فيه قرابة 50 ألف أســرة. وقــرر االحتال، أمس االثنن، إغاق 
بحر غزة كليًا بعد ساعات قليلة من إعانه تقليص مساحة 
الــصــيــد بــشــكــل مـــحـــدود، بــزعــم اســـتـــمـــرار إطــــاق الــصــواريــخ 
والــقــذائــف تــجــاه مستوطنات غــاف غـــزة، وهــو مــا حــرم آالف 

الصيادين من ممارسة عملهم بشكل اعتيادي.
وشـــهـــد مـــــــارس/ آذار املــــاضــــي زيـــــــادة مــلــحــوظــة فــــي مــعــدل 
االنتهاكات اإلسرائيلية بحق الصيادين والتي تنوعت ما بن 
 3 استشهد  إذ  املباشرة،  وغير  املباشرة  االستهداف  عمليات 
صيادين بفعل طائرة مفخخة إسرائيلية وقعت في شباكهم 
فــيــمــا ألــحــق االحـــتـــال أضـــــرارًا بــمــراكــب وصــــادر مـــعـــدات. في 
عياش،  نــزار  الفلسطينين،  الصيادين  نقيب  يعتبر  األثــنــاء، 
ــه يأتي 

ّ
الــقــرار اإلســرائــيــلــي بــإغــاق مــســاحــة الــصــيــد كليًا بــأن

للفصائل  املتكررة  اإلسرائيلي  االبــتــزاز  مــحــاوالت  فــي سياق 
الفلسطينية والصيادين، والتي تكررت مرات عدة خصوصًا 
منذ عام 2018 وحتى العام الجاري. ويؤكد عياش لـ »العربي 
 القرار اإلسرائيلي »املجحف« سينعكس بالسلب 

ّ
الجديد« أن

على واقع الصيادين املعيشي املتدهور من األساس، ال سيما 
 غالبية العاملن في مهنة الصيد يعتمدون على عمليات 

ّ
أن

البيع اليومي من أجل توفير مصدر دخل لعائاتهم. ويشير 
قـــرار إغــاق   

ّ
أن إلـــى  الفلسطينين فــي غـــزة  الــصــيــاديــن  نقيب 

البحر هو األول هذا العام، إذ أغلق االحتال بحر غزة وقلص 
مساحة الصيد فيها في أغسطس/ آب املاضي، بحجة إطاق 
ــي الــقــريــبــة من  ــ الــبــالــونــات الــحــارقــة واملــتــفــجــرة تــجــاه األراضـ
غاف غزة. وفي أعقاب انطاق مسيرات العودة الكبرى وكسر 
االحتال  لجأ   ،2018 آذار  مــارس/  في  انطلقت  التي  الحصار 
التجارية  واملعابر  البحر  وإغــاق  الصيد  مساحة  الستخدام 
ومنع إدخال الوقود كأدوات ضغط على الفصائل الفلسطينية 
 
ّ
لــوقــف التصعيد وإعــــادة حــالــة الـــهـــدوء. ووفــقــًا لــعــيــاش، فــإن

الصيد  عــام 2020 قلص مساحة  االحــتــال اإلسرائيلي خــال 
لــفــتــرات زمنية متفاوتة  وأغــلــق شــاطــئ البحر قــرابــة 6 مـــرات 
وصل بعضها إلى ثاثة أسابيع، فيما كان عام 2019 األكثر 

ابتزازًا، إذ تاعب االحتال بمساحة الصيد قرابة 20 مرة.
ويقسم االحتال مساحة الصيد في بحر غزة إلى قسمن إذ 
الشمالية  املناطق  في  فيها  بالعمل  املسوح  املساحة  تزيد  ال 
للقطاع عن 6 أميال بحرية فيما يسمح للصيادين في وسط 

 بحريًا.
ً
القطاع وجنوبه بمساحة تتراوح بن 12 و15 ميا

بدوره، يقول مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل 
 هناك حالة تخبط إسرائيلي واضحة 

ّ
الزراعي، زكريا بكر، إن

تقليص  خــال  من  الفلسطينين  الصيادين  مع  التعامل  في 
مــســاحــة الــصــيــد فــي الــبــدايــة ثــم الــتــراجــع عــن الــقــرار وإغـــاق 
 القرار 

ّ
البحر بشكٍل كامل. ويؤكد بكر لـ »العربي الجديد« أن

يحاول فرض العقاب الجماعي على الصيادين الفلسطينين 
 
ّ
بشكل يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة، إذ بات واضحًا أن
أحد أهداف القرار الرئيسية هي االبتزاز السياسي والضغط 
 
ّ
ــواء. ويــبــن بــكــر أن عــلــى الــفــصــائــل والــصــيــاديــن عــلــى حـــٍد ســ

عمليات االستهداف اإلسرائيلي تتركز على تدمير املحركات 
الــخــاصــة بــالــقــوارب، إذ يمنع االحــتــال دخــولــهــا فيما يلجأ 
إلــى بدائل أخــرى، إذ تقدر نسبة  العاملون في قطاع الصيد 
املحركات البحرية التي ال تصلح للعمل بنحو 95 في املائة، 
أّي  إلــى 300 محرك جديد ال يتوفر  القطاع  فــي حــن يحتاج 

منها في السوق املحلية.

غالء األدوية يفاقم الوباء 
في صعيد مصر

)Getty( مستشفيات تعاني من ضعف اإلمكانيات في مواجهة الجائحة الصحية)قوارب الصيد في بحر غزة معّطلة بسبب التعسف اإلسرائيلي )عبد الحكيم أبو رياش

االحتالل يبتز المقاومة بوقف الصيد

حذر عاملون في 
القطاع الطبي من 

نقص أدوية »بروتوكول 
فيروس كورونا« في 

ظل شدة التهافت على 
الشراء وشح المخزون، 

وسط تفاقم الوباء في 
صعيد مصر

قطر: مناقشة قانون 
الوساطة في المنازعات

ناقش مجلس الشورى القطري مشروع 
قانون الوساطة في تسوية املنازعات 

املدنية والتجارية. ويتكون القانون من 
32 مادة، ويحدد اتفاقات الوساطة التي 

تسري أحكامه فيها، وإجراءات الوساطة 
وكيفيتها، والشروط الواجب توفرها في 

الوسيط، سواء كان شخصا طبيعيا 
أو معنويا، وإجراءات وقف الدعوى في 
املحكمة إذا اتفق األطراف على تسوية 

النزاع عن طريق الوساطة، وإجراءات اتفاق 
التسوية. وقرر املجلس إحالة مشروع 

القانون إلى لجنة الشؤون القانونية 
والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه 

إلى املجلس. وأصدرت قطر القانون رقم 
2 لسنة 2017 بشأن التحكيم في املواد 
املدنية والتجارية، وأنشأت غرفة تجارة 

وصناعة قطر عام 2006 مركز قطر الدولي 
للتوفيق والتحكيم. وقد نجح املركز في 

نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم 
مؤسسي قائم على الضوابط واإلجراءات، 

كما استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية 
فعالة وسريعة لتسوية الخالفات التجارية 

أو املالية بني الشركات القطرية أو بينها 
وبني الشركات األجنبية.

نمو االستثمارات األجنبية 
لألردن 

صعدت قيمة االستثمارات األجنبية 
املباشرة املتدفقة إلى السوق األردنية، 

بنسبة 1.9 باملائة خالل 2020، مقارنة 
مع 2019، على الرغم من قيود فيروس 

كورونا، وتراجع حجم االستثمارات عامليا. 
وجاء في أرقام صادرة عن البنك املركزي 

األردني، أمس اإلثنني، أن قيمة االستثمارات 
األجنبية املباشرة الوافدة، بلغت 496.7 

مليون دينار )700.3 مليون دوالر(. وكانت 
قيمة االستثمار األجنبي املباشر بلغت 

487.3 مليون دينار )687 مليون دوالر( 
عام 2019. ولم يتطرق تقرير املركزي 

األردني إلى القطاعات التي توزعت عليها 
االستثمارات األجنبية املباشرة الوافدة 

إلى اململكة. واالستثمار األجنبي هو أحد 
املعطيات املهمة الداخلة في الحساب الجاري 
مليزان املدفوعات بالنقد األجنبي، إلى جانب 
كل من السياحة وامليزان التجاري وحواالت 
املغتربني. وكان االستثمار األجنبي، حقق 

أعلى مقدار في 2008 ببلوغه مستوى 
ملياري دينار )2.82 مليار دوالر(، إال أنه 

تراجع مع تداعيات األزمة املالية العاملية.

األميركيون المحّصنون ضّد 
كورونا يسافرون إلى أوروبا

أعلنت رئيسة املفوضية األوروبية، أورسوال 
فون دير الين، في مقابلة مع صحيفة 
»نيويورك تايمز«، أّن االتحاد األوروبي 

سيسمح في األشهر املقبلة للسياح اآلتني 
من الواليات املتحدة بالسفر إلى دوله، 

وا لقاحًا مضاّدًا 
ّ
بشرط أن يكونوا قد تلق

لكوفيد-19. وقالت فون دير الين إّن 
»األميركيني، كما أرى، يستخدمون لقاحات 
معتمدة من قبل وكالة األدوية األوروبية، هذا 

األمر سيسمح بحرية الحركة والسفر إلى 
االتحاد األوروبي«. وأضافت أّن السبب في 
ذلك هو »أّن هناك أمرًا واحدًا واضحًا: الدول 
األعضاء الـ27 ستقبل، بدون قيد أو شرط، 

 الذين تّم تطعيمهم بلقاحات معتمدة من 
ّ

كل
وكالة األدوية األوروبية«. ولم تحّدد رئيسة 

ن 
ّ
املفوضية األوروبية متى بالتحديد سيتمك
السّياح األميركيون املحّصنون من زيارة 

االتحاد األوروبي.

ازدياد طلبات براءات االختراع 
في تركيا

كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا 
التركي، مصطفى ورانك، ازدياد طلبات 

براءات االختراع املحلية والعالمات التجارية 
والتصميم في بالده خالل الربع األول من 
2021، رغم جائحة فيروس كورونا. جاء 

ذلك في كلمة له أمس اإلثنني، في ندوة دولية 
عبر الوسط االفتراضي، بمناسبة اليوم 

العاملي للملكية الفكرية، املوافق لـ 26 إبريل/
نيسان من كل عام. وأوضح ورانك أن طلبات 

براءات االختراع املحلية والعالمات التجارية 
والتصميم في تركيا خالل الربع األول من 
2021، زادت بنسبة 28 باملائة، و47 باملائة، 

و15 باملائة على التوالي. وأشار إلى أن امللكية 
الفكرية هي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر 
على النمو واالستدامة في االقتصاد العاملي 

القائم على املعرفة املتنامية باستمرار. ولفت 
إلى أن الشركات الصغيرة واملتوسطة هي 

القوة الدافعة وراء االبتكار.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

16
ــات  ــرك ــن ش ــدد مـ ــ ــرر ع ــ ق
مصر،  في  ــة  األدوي توزيع 
صنفًا   16 ــار  ــع أس تــعــديــل 
ــدواء، خـــالل شهر  ــ الـ ــن  م
بعد  الماضي،  آذار  مــارس/ 
رسميًا،  أســعــارهــا  ــاع  ــف ارت
ويأتي ذلك وسط اتهامات 
الشركات  من  عدد  بتالعب 

والصيدليات باألسعار.

تقارير عربية

غزةصحة

أحــدًا،  لــم تستثن جائحة كــورونــا 
ــًا نــتــيــجــة  ــبـ ــلـ وتـــــأثـــــر الـــجـــمـــيـــع سـ
ــتـــي  اإلجــــــــــــــــراءات االحــــــتــــــرازيــــــة الـ
اتخذتها الحكومة األردنية ملواجهة 
الــفــيــروس والــقــضــاء عــلــيــه، إال أن 
بني  ما  تتباين  السلبية  تأثيراتها 
الذكور واإلناث، فالنساء والفتيات 
يــتــحــمــلــن بــشــكــل غـــيـــر مــتــكــافــئ 
أعــبــاء الــرعــايــة والــعــنــايــة وانــقــطــاع 
بعد،  عــن  التعليم  الــدخــل وضعف 
هذا ما أكدت عليه دراســة جمعية 
مــعــهــد تــضــامــن الــنــســاء األردنــــي 
»تـــضـــامـــن«. وقـــالـــت الــجــمــعــيــة في 
الجائحة  إن  االثـــنـــني،  أمـــس  بــيــان، 
االقــتــصــادي  الــضــعــف  مـــن  زادت 
من   

ً
أصـــال يعانني  الــالتــي  للنساء 

ــوة الــعــمــل  ــ الـــبـــطـــالـــة وانـــخـــفـــاض قـ
بــيــنــهــن، وتــعــمــل الــكــثــيــرات منهن 
وأضافت  منظمة.  غير  أعمال  في 
الــجــمــعــيــة أن الــعــنــف االقــتــصــادي 
ضــد الــنــســاء يــــؤدي إلـــى تهميش 
دورهـــــن والـــحـــد مـــن مــشــاركــتــهــن 
االقــتــصــاديــة، ويــــؤدي إلـــى العديد 
من االنتهاكات لحقوقهن العمالية.

التمييز ضد 
عامالت 

األردن
بيروت ـ ريتا الجّمال

ــرار الــســلــطــات الــســعــوديــة  ــ ــــدأت تـــداعـــيـــات قـ بـ
الذي دخل حّيز التنفيذ، أمس، بحظر دخول 
شــحــنــات الــخــضــار والــفــاكــهــة الــلــبــنــانــيــة إلــى 
أراضي اململكة أو العبور من خالها إلى بلدان 
أخــــرى تــتــرجــم لــبــنــانــيــًا مـــع تــســجــيــل تــراجــٍع 
طفيٍف في أسعار الحمضيات والبطاطا، وفق 
اللبنانين  املـــزارعـــن  رئــيــس جمعية  أكـــد  مــا 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. مـــرّد  أنـــطـــوان الــحــويــك لـــ
 »هناك بضائع 

ّ
أن إلــى  الحويك،  ذلــك بحسب 

كان من املفترض تصديرها بقيت في السوق 
املحلي، األمر الذي سيؤدي حتمًا إلى حصول 
 تدني 

ّ
فائض في اإلنتاج واملزروعات في ظل

ــقـــدرة االســتــهــاكــيــة وكـــذلـــك الــطــلــب عليها  الـ
الحمضيات  أســعــار  بــانــخــفــاض  ينعكس  مــا 

والبطاطا البلدية«.

المزارع المتضرر األكبر
ــيــــس جـــمـــعـــيـــة املــــــزارعــــــن إلــــــى أن  يـــلـــفـــت رئــ

»املـــســـتـــهـــلـــك ســـيـــجـــد نـــفـــســـه مـــســـتـــفـــيـــدًا فــي 
بــاعــتــبــاره سيشتري منتجًا  الــراهــن  الــوقــت 
ــزارع ســيــكــون املــتــضــّرر  ــ  ولــكــن املـ

ّ
بــســعــٍر أقــــل

ــــوزع ويـــبـــيـــع الـــبـــضـــاعـــة  ــيـ ــ ــه سـ ــونــ ــر كــ ــ ــبـ ــ األكـ
 لن تكفيه للزراعة من جديد وال 

ّ
بأسعار أقل

 ارتــفــاع ســعــر صـــرف الـــدوالر 
ّ

سيما فــي ظـــل
ــتـــي ســبــق  ــــاء املـــســـتـــلـــزمـــات الــــزراعــــيــــة الـ وغــ
أن طــالــبــنــا بــدعــمــهــا، وهـــي وقـــائـــع سيكون 
لــهــا انــعــكــاســاتــهــا الــعــام املــقــبــل، بــوقــف هــذه 
اللبنانين،  املـــزارعـــن  املــنــتــجــات مــن جــانــب 
وبــالــتــالــي ســتــكــون الـــخـــضـــروات والـــفـــواكـــه 
ها من الخارج ما يعني ارتفاع 

ّ
مستوردة كل

أمــام مشهد سيف  األســعــار، وبالتالي نحن 
ذو حدين«. ويوضح الحويك أن »الصادرات 

السعودي  بالقرار  حكمًا  ستتأثر  اللبنانية 
باعتبار أن دول الخليج تستقبل ما نسبته 
55 في املائة من الصادرات الزراعية اللبنانية 
والتي تبلغ قيمتها 92 مليون دوالر سنويًا 
إلى  وتصل  دوالر،  مليون   145 إجمالي  مــن 
حوالي 170 ألــف طن من أصــل 312 ألــف طن 
 »هذه 

ّ
إن الحويك  تصدير«. وبالتالي، يقول 

إلــى الخارج،  األطــنــان وعند عــدم تصديرها 
ــيـــة وتــنــعــكــس  ــلـ ســـتـــبـــقـــى فـــــي الـــــســـــوق املـــحـ
ــًا فــي  ــيـ ــًا فــــي اإلنــــتــــاج وتـــدنـ ــائـــضـ ــادًا وفـ كــــســ
 »الــســعــوديــة تريد 

ّ
األســعــار«، مشيرًا إلــى أن

بالطبع ضــمــانــات وخــصــوصــًا على صعيد 
الـــرقـــابـــة، وهـــنـــا دور الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
التهريب  وقـــف  فــي  نــوايــاهــا  ومــــدى حقيقة 
وضــبــط الـــحـــدود واملــعــابــر الــشــرعــيــة وغــيــر 
الشرعية، وكلنا يعلم أن هناك قوى أمر واقع 
تسيطر عليها«. وقد تكون من الحلول تبعًا 
لــقــول الــحــويــك، »االتــفــاق مــع شــركــات دولية 
على  والــكــشــف  املــراقــبــة  عملية  تتولى  حتى 
 
ّ
 فـــإن

ّ
املــنــتــجــات والــشــحــنــات املــــصــــدرة، وإال

الــحــظــر مـــن جــانــب دول خليجية  اســتــمــرار 
سيكون كارثيًا على لبنان واملزارع اللبناني 
بأزمات  املواطنن محاصرًا  ككل  بــات  الــذي 
الصمود  مقومات  أبسط  عن  يفتش  جعلته 

واالستمرارية وبات الربح مسألة ثانوية«.

بحث مالبسات القرار
فـــــي اإلطــــــــــار نــــفــــســــه، عــــقــــد أمـــــــس اإلثــــنــــن، 
اجــتــمــاع فــي قــصــر بــعــبــدا الــجــمــهــوري دعــا 
لبحث  عــون  ميشال  اللبناني  الرئيس  إليه 
ــرار الـــســـعـــودي بــمــنــع دخـــول  ــقـ مــابــســات الـ
ــفـــواكـــه والـــخـــضـــار الــلــبــنــانــيــة ومــعــالــجــة  الـ
تـــداعـــيـــاتـــه. وطـــلـــب الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي من 
ــّدد فــــي مــكــافــحــة  ــتــــشــ ــزة األمـــنـــيـــة الــ ــ ــهـ ــ األجـ
عمليات التهريب ومن يقف وراءها، مؤكدًا 
حرص لبنان على عدم تعريض سامة أي 
ــــدول الــعــربــيــة وأبــنــائــهــا  ــة وبــخــاصــة الـ دولــ
إلى أي خطر. وقال رئيس حكومة تصريف 
ــاب، إنــنــا »عــلــى ثــقــة أن  ــ األعـــمـــال حــســان ديـ
السعودية وكل دول الخليج تعرف جيدًا أن 
اللبنانية ال  الزراعات  التوقف عن استيراد 

يعتمد طرقًا  الــذي  املــخــدرات  تهريب  يمنع 
على  يساعد  بيننا  الــتــعــاون  وأن  مختلفة، 

ضبط هذه الشبكات«.

ابتزاز سياسي
من جهته، طالب اتحاد نقابات املزارعن في 
بيان أمس، رئيسي الجمهورية ميشال عون، 
ــاب،  وحــكــومــة تــصــريــف األعـــمـــال حـــســـان ديــ
الزراعية  والهيئات  السياسية  والفاعليات 
واملعنين بتصريف اإلنتاج الزراعي ال سيما 
التجار، باإلسراع في فتح أسواق جديدة مع 
الدول الشقيقة والصديقة، و»أال نكون عرضة 
لابتزاز من أي طرف كان، خصوصًا أن كثيرًا 
مـــن الـــــدول أبــــدت اســتــعــدادهــا لــلــوقــوف إلــى 
والجدية  السريعة  املــبــادرة  وعلينا  جانبنا 
ببلدنا   

ً
املتوافرة رحمة الفرص  الغتنام هذه 

ــا، وعـــــدم وضــــع مــواســمــنــا الــتــي  ــنـ ــيـ ــزارعـ ومـ
ال تــحــتــمــل الــتــأخــيــر تــحــت مــقــصــلــة االبـــتـــزاز 
الــســيــاســي اإلقــلــيــمــي والـــــدولـــــي«، عــلــى حــّد 
قــول االتــحــاد. وأعــلــنــت الــجــمــارك السعودية 
يوم الجمعة املاضي عن إحباط تهريب 5.3 
ماين حبة كبتاغون مخّبأة في فاكهة رمان 
واردة من لبنان، وتبعًا لذلك، اتخذت اململكة 
ــرارًا بــمــنــع دخــــول إرســـالـــيـــات الــخــضــروات  ــ قـ
والـــفـــواكـــه الــلــبــنــانــيــة إلــيــهــا أو الـــعـــبـــور من 
ابــتــداًء من 25 إبريل/نيسان  خــال أراضيها 
اللبنانية  السلطات  تقديم  إلى حن  الجاري 
التخاذها  وموثوقة  كافية  ضمانات  املعنية 
الــازمــة إليــقــاف عمليات تهريب  ــراءات  ــ اإلجـ
ــدرات املــمــنــهــجــة ضــــّدهــــا. فــــي املـــقـــابـــل،  ــ ــخـ ــ املـ
الفاكهة  نــقــابــة مــصــدري ومــســتــوردي  تنفي 
ــنـــان أن تــــكــــون الــشــحــنــة  ــبـ ــار فــــي لـ والــــخــــضــ
املــضــبــوطــة فــي الــســعــوديــة لــبــنــانــيــة، وتــقــول 
إنــهــا عــبــرت مــن ســوريــة إلــى الــســعــوديــة، في 
حن يشدد مزارعون على أنه ال موسم رمان 
اقتصاديون  لبنان حاليًا. ويضع خبراء  في 
مقربون من حزب الله القرار السعودي ضمن 
ــتـــزاز الــســيــاســي اســتــكــمــااًل لخطة  دائــــرة االبـ
ــًا والــضــغــط  ــيـ عــــزل الـــحـــزب داخـــلـــيـــًا وخـــارجـ
واألزمــة  الخسائر  مسؤولية  بتحميله  عليه 

االقتصادية واملعيشية بهدف إقصائه.

تفاقم أزمة الغاز المنزليحظر السعودية يهّدد بكساد خضار لبنان وفاكهته

المزارعون هم األكثر تضررًا من القرار السعودي )جوزيف عيد/فرانس برس(

ريان محمد

يــطــول انــتــظــار الـــســـوريـــن هــــذه األيــــام 
الغاز  من  مستحقاتهم  على  للحصول 
الذكية«، في ظل  »البطاقة  املنزلي عبر 
تخبط الذرائع غير املقنعة من النظام، 
حيث يجَبر املواطنون على اللجوء إلى 
السوق السوداء ليقعوا ضحية االبتزاز 

والحاجة. 
يتفحص أبو عابد الخطيب )57 عاما(، 
مــوظــف فــي إحـــدى الـــدوائـــر الــعــامــة في 
ــق، الــــرســــائــــل الـــتـــي تــصــلــه عــلــى  ــشــ دمــ
»الـــعـــربـــي  ــا لــــ ــائــ هـــاتـــفـــه املــــحــــمــــول، قــ
الجديد«: »منذ 10 أيــام وأنــا أنتظر أن 
تصلني رسالة استام أسطوانة الغاز 
املنزلي، وإلى اليوم ال حياة ملن تنادي، 
الـــدور عبر التطبيق  فــي حــن يبدو أن 
الخاص بالبطاقة الذكية منذ 15 يوما 
لـــم يــتــغــيــر، مـــا يــعــنــي أنـــنـــي ســأنــتــظــر 
ــــي بــيــتــي ال  ــتـــرة أطـــــــول. وأضــــــــاف: »فـ فـ
يــوجــد غـــاز لــلــطــهــي، كـــل مـــا استطعت 
فعله هو استعارة طباخ كهربائي من 
أحـــد األصـــدقـــاء لــكــن ســـوء واقـــع التيار 
الــكــهــربــائــي ال يسمح لــنــا بــاالســتــفــادة 

منه«. 
وتــابــع: »الشهر املــاضــي، تــم رفــع سعر 
أســـطـــوانـــة الـــغـــاز مـــن 2700 لـــيـــرة إلــى 
3850 ليرة )الدوالر = نحو 2890 ليرة(، 
للمواطن  يبيعونها  معتمدون  وهناك 
بـــــــــ4300 لـــيـــرة بــحــجــة أنـــهـــم يــشــتــرون 
ــوق  ــســ ــل مــــــن الــ ــقــ ــنــ ــارة الــ ــ ــيـ ــ ــــسـ وقـــــــــود لـ
الــســوداء، ولم يعد الراتب يكفي لشراء 
أين  فمن  األساسية،  االحتياجات  هــذه 

سيجلب املواطن قوت عائلته إذًا؟«.
مـــن جـــانـــبـــه، اعــتــبــر مـــؤيـــد عــــوض )37 
عـــامـــا(، مــوظــف فـــي شــركــة خــاصــة في 
دمشق، في حديث مع »العربي الجديد«، 
أن مسألة التوزيع عبر البطاقة الذكية 
هــي عملية شــل لــلــمــواطــنــن، فــكــل منا 
الغاز  اســتــام  أن تصله رســالــة  ينتظر 
أو املواد التموينية أو مازوت التدفئة، 

وبالتالي لن تجد الناس تتجمهر أمام 
املــســؤولــن،  أمـــام  الــتــوزيــع وال  معتمد 
بذريعة أن عليك انتظار الرسالة، ولكن 
ال أحــد يعلم كم يعاني املواطن عندما 
أو  الــغــاز  يتم تأخير اســتــام أسطوانة 
التموينية«.  وأضــاف أن »سعر  املــواد 
أســطــوانــة الـــغـــاز فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
يتراوح ما بن 20 و30 ألف ليرة، أي أن 
ي 

َ
راتب املوظف ال يكفي لشراء أسطوانت

غاز، في حن أن النظام يعطي العائلة 
كـــل 60 يــومــا أســطــوانــة بــــوزن 10 كــغ، 
وهـــي غــالــبــا تــكــون أقـــل مــن ذلـــك، إن لم 
ــاز فــي  ــغــ يـــكـــن بـــهـــا تـــســـريـــب فــيــطــيــر الــ
بــاســتــبــدالــهــا،  ــق  حــ أي  دون  الـــــهـــــواء، 
وبالتالي إن كان تسليم الغاز بالوقت 
املحدد تكون حصة العائلة اليومية من 
الــغــاز نــحــو 166 غــرامــا مــن الــغــاز، هي 
وغيرها  املشروبات  وتحضير  للطهي 
مـــن املـــســـائـــل وهـــــذا مـــن املــســتــحــيــل أن 

يكون كافيا«. 
من جهته، علق معتمد غاز في دمشق، 
طلب عــدم ذكــر اســمــه ألســبــاب خاصة، 
عــلــى مــســألــة الـــتـــأخـــر بـــتـــوزيـــع الـــغـــاز، 
قـــائـــا: »املــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة هـــي عــدم 
ــود املــــــــادة، وغـــالـــبـــا نــنــتــظــر أيـــامـــًا  ــ وجــ
واألسطوانات في السيارة بسبب عدم 
وجـــود غـــاز ســائــل، طبعا هــنــاك ذرائـــع 
أخــــرى مــثــل عــطــل فــنــي هــنــا أو هــنــاك، 
املــادة،  لكن باألصل املشكلة هي نقص 
إضافة إلى أنهم ال يسمحون للمعتمد 
كـــان جميع  بــأخــذ مــخــصــصــاتــه إال إن 
الــذيــن وصلتهم رســائــل قد  املــواطــنــن 
ــأي تــأخــيــر  اســتــلــمــوا أســـطـــوانـــاتـــهـــم، فــ
أيــضــا يــســبــب تــأخــيــر اســـتـــام الــدفــعــة 

ولكن ليوم أو اثنن ليس أكثر«. 
ولـــفـــت إلــــى أن »ســـبـــب ارتــــفــــاع الــســعــر 
ــن عـــلـــيـــه نــقــل  ــ ــو مـ ــ ــتـــمـــد هـ ــو أن املـــعـ ــ هـ
األســـطـــوانـــات وغــالــبــا ال يــوجــد وقـــود 
للسيارات، ما يضطره إلى شراء وقود 
مرتفعة،  بأسعار  الــســوداء  السوق  من 
مــا يجبر بعضهم عــلــى رفـــع األســعــار 

وهــم يعلمون لكن دون وضــع حلول«. 
بدوره، قال مدير جمعية معتمدي غاز 
دمـــشـــق، صــبــري الــشــيــخ، فـــي تــصــريــح 
لصحيفة »الوطن« املحلية املوالية، إنه 
بـــدأ تنفيذ وجــبــة الــغــاز مــنــذ األســبــوع 
الــعــاصــمــة وإن جميع من  املــاضــي فــي 
ــدور مـــن املــعــتــمــديــن  ــ يــنــتــظــرون عــلــى الـ
الـــحـــصـــول عــلــى  ــعــــودون مــــن دون  يــ ال 

مستحقاتهم. 
ويعيد الشيخ السبب في عدم حصول 
لعدم  التعبئة  فــي  دوره  عــلــى  املــعــتــمــد 
انتهاء الكمية املخصصة له لتوزيعها 
وبالتالي عدم تصفير الجهاز ما يؤثر 
حكمًا على دوره في التعبئة. ولفت إلى 
أن عدد األسطوانات املخصصة حاليًا 
لدمشق وريفها يتراوح يوميًا بن 20 
ــود أي  و25 ألـــف أســـطـــوانـــة، نــافــيــًا وجــ
نقص في املادة. وأوضح أن االستهاك 
اليومي في الشتاء للعاصمة وريفها ال 
الرقم بأكثر من 4 آالف  يزيد على هــذا 

أسطوانة. 
إال أن الصحيفة نقلت عن مديرين في 
ــاز قــولــهــم إن االســـتـــهـــاك الــيــومــي  ــغـ الـ
ــراوح بــــن 40  ــ ــتـ ــ لــلــعــاصــمــة وريـــفـــهـــا يـ
و45 ألــف أســطــوانــة غـــاز، كما أن مدير 
عــمــلــيــات الـــغـــاز فـــي املـــحـــروقـــات أحــمــد 
ــبــــوع  ــا بــــدايــــة األســ ــهـ حــــســــون صــــــرح لـ
املـــاضـــي بــــأن حــجــم الــنــقــص فـــي الــغــاز 
يـــتـــراوح بـــن 15 و20 بــاملــائــة  املــنــزلــي 
الــتــوريــدات،  لضعف  يــعــود  سببه  وأن 
مبينًا أن حاجة املحافظات كافة تبلغ 3 
الواحدة،  الوجبة  في  أسطوانة  ماين 
ــو 2.2  ــي حــــن أن املـــتـــوفـــر حـــالـــيـــًا هــ فــ
املستهلكن  ــدًا  ــ واعـ أســـطـــوانـــة،  مــلــيــون 
بــــعــــودة األمــــــــور إلــــــى طــبــيــعــتــهــا عــنــد 

انتظام التوريدات. 
ــنـــن فـــي مــنــاطــق  يـــشـــار إلــــى أن املـــواطـ
النظام يعانون من العديد من األزمات 
الــوقــود والخبز،  جــراء نقص كبير فــي 
في ظل ارتفاع كبير باألسعار في حن 

يزداد الفقر والعوز.

سوريةأسواق

تراجع طفيف
 في أسعار الحمضيات 

والبطاطا
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ربـــمـــا ســـتـــكـــون ســـرعـــة الــتــطــعــيــم 
باللقاحات املضادة لوباء كورونا، 
ــل الــحــاســمــة في  ــعـــوامـ مـــن بـــن الـ
ــام الــــجــــاري.  ــعــ ــــال الــ ــتــــصــــادي خـ الـــنـــمـــو االقــ
وحتى اآلن، ياحظ أن الدول التي تمكنت من 
محاصرة الجائحة أو السيطرة عليها تحقق 
مــعــدالت أكــبــر مــن تــلــك الــتــي ال تــــزال تعاني 
النشاط  وإغـــاق  والتنقل  الحركة  تقييد  مــن 

االقتصادي. 
ويرصد خبراء ثاث عقبات رئيسية تواجه 
ــتــــرة مــــا بــعــد  ــة فــــي فــ ــيـ ــربـ ــغـ ــادات الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
املتفائلة  التوقعات  مــن  الــرغــم  كــورونــا، على 
بــالــنــمــو الــســريــع. وهــــذه الــعــقــبــات هـــي أزمـــة 
الشرائح وتداعياتها على التصنيع، وارتفاع 
معدل التضخم، وقــدرة املــصــارف األوروبــيــة 

على تمويل دورة االنتعاش. ويدعم توقعات 
النمو االقــتــصــادي ارتــفــاُع حجم االدخــــارات 
الــعــاملــيــة حــتــى نــهــايــة الــربــع األول مــن الــعــام 

الجاري والتي قدرتها وكالة موديز للخدمات 
املالية بنحو 5.4 تريليونات دوالر. 

في ذات الصدد، توقع صندوق النقد الدولي 
فــي تــقــريــره الــصــادر هـــذا الــشــهــر، أن تتمكن 
ــتـــصـــادات الــغــربــيــة مـــن الــنــمــو بــمــعــدالت  االقـ
ــرع خـــال الـــعـــام الـــجـــاري مــقــارنــة  ــ أعــلــى وأسـ
بــالــتــوقــعــات الــســابــقــة الــتــي وضــعــت لــهــا من 
قبل خبراء االقتصاد. وبعد انكماش بنسبة 
تــوقــع   ،2020 املــــاضــــي  الــــعــــام  خـــــال   %3.3
الغربية خال  االقــتــصــادات  نمو  الــصــنــدوق 
الواليات  تقودها  بنسبة %6،  الجاري  العام 

املتحدة وبريطانيا. 
فـــالـــواليـــات املــتــحــدة ومــنــذ تــســلــم الــرئــيــس 
ــايــــدن دفـــــة الـــحـــكـــم نــجــحــت فــي  جــــوزيــــف بــ
ــا عــبــر اإلنـــفـــاق  مـــحـــاصـــرة جــائــحــة كــــورونــ
بـــســـخـــاء عـــلـــى شــــــراء الـــلـــقـــاحـــات وحـــمـــات 
الــتــطــعــيــم. وتــمــكــنــت الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
األميركية من تسريع عمليات التطعيم بن 
يوميًا  جــرعــة  مليون   2.9 بمعدل  البالغن 
ــــال األســــبــــوع املــــاضــــي، حـــســـب بــيــانــات  خـ
ــذا املـــعـــدل  ــ ــ ــنـــز«. وهـ ــكـ ــون هـــوبـ ــ ــ جـــامـــعـــة »جـ
التجارية،  األعمال  فتح  في  يساهم  املرتفع 
املعروضة.  الوظائف  عــدد  زيــادة  وبالتالي 
أن  إلى  الوظائف األميركية  وتشير بيانات 
البطالة تراجع بنحو  إعــانــات  عــدد طلبات 
املــقــبــل.  إبـــريـــل/نـــيـــســـان  ــًا حـــتـــى 17  ــفـ ألـ  50
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رغــــم املـــتـــاعـــب الــضــخــمــة الـــتـــي عـــانـــت منها 
بــســبــب   ،2020 ــام  ــ عـ الـــعـــاملـــيـــة  االقــــتــــصــــادات 
 ذلـــــك لــم 

ّ
اإلغـــــاقـــــات وتـــقـــيـــيـــد الــــحــــركــــة، فــــــإن

ــادة مشترياتها من  الــحــكــومــات عــن زيــ يــثــِن 
األســلــحــة واملـــعـــدات الــدفــاعــيــة، وفــقــًا لتقرير 
العاصمة  فــي  الــدفــاعــيــة صــدر  عــن الصناعة 

السويدية استوكهولم. 
وبــحــســب الــتــقــريــر، ارتـــفـــع إجــمــالــي اإلنــفــاق 
العسكري العاملي إلى 1.981 تريليون دوالر 
خال العام املاضي، وبزيادة 2.6 في املائة عن 
2019، على الرغم من الظروف الصحية التي 

شهدها عام 2020 بسبب جائحة كورونا. 
ــال مــعــهــد اســتــوكــهــولــم الـــدولـــي ألبــحــاث  ــ وقـ
املــتــحــدة  الـــــواليـــــات   

ّ
ــيــــبــــري« إن ــســــام »ســ الــ

كانت  وبريطانيا،  وروسيا  والهند  والصن 
الـــســـاح، وبنسبة  عــلــى  إنــفــاقــًا  أكــبــر 5 دول 
62 فــي املــائــة مــن إجمالي اإلنــفــاق العسكري 
البالغة  الـــزيـــادة  الــعــاملــي فــي 2020. وجــــاءت 
العاملي،  العسكري  اإلنفاق  في  املائة  في   2.6
الناتج املحلي اإلجمالي  في عام تقلص فيه 
العاملي بنسبة 4.4 في املائة، بحسب صندوق 

النقد الدولي.
الناتج  مــن  العسكري كحصة  اإلنــفــاق  وبــلــغ 
املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي الـــعـــاملـــي، مــتــوســطــًا قـــدره 
2.4 فــي املــائــة فــي 2020، ارتفاعًا مــن 2.2 في 
مــثــل تشيلي  بـــلـــدانـــًا   

ّ
لـــكـــن فـــي 2019.  املـــائـــة 

لندن ـ العربي الجديد

رفع مصرف »غولدمان ساكس« االستثماري 
املــمــلــكــة  اقـــتـــصـــاد  تــوقــعــاتــه ألداء  ــركـــي  ــيـ األمـ
املتحدة في العام الجاري، متوقعًا أن يتجاوز 
االقتصادين  كبير  وذكـــر  املــتــحــدة.  الــواليــات 
ــيــــن لـــدى املـــصـــرف، ســفــن غـــــاري، أن  األوروبــ
معدالت نمو إصــابــات كــورونــا في بريطانيا 
ــزال مــنــخــفــضــة، فـــيـــمـــا تـــتـــســـارع عــمــلــيــة  ــ ــ ال تـ
السكان،  تطعيم نصف  تــم  إذ  اللقاح؛  إصـــدار 
التدريجي  اإللــغــاء  تنفيذ خطط  مواصلة  مــع 
ا لشبكة »سي إن بي 

ً
لقيود اإلغاق، وذلك وفق

سي«. وأضاف غاري أنه »نتيجة لذلك، نتوقع 
نموًا قويًا للناتج املحلي اإلجمالي البريطاني 
وقــال   .»%5.5 بنحو  الثاني  الــربــع  مـــدار  على 
املــصــرف األمــيــركــي فــي مــذكــرة لــعــمــائــه، يــوم 
الــنــاتــج املحلي اإلجــمــالــي للمملكة  إن  ــد،  األحـ
فـــي 2021،  بــنــحــو %7.8  يــرتــفــع  قـــد  املــتــحــدة 
اقتصاد  ألداء  توقعاته  تتجاوز  وتــيــرة  وهــي 
ــان مــجــلــس االحــتــيــاط  الـــواليـــات املــتــحــدة. وكــ

الفيدرالي »البنك املركزي األميركي« قد توقع 
نــمــو االقــتــصــاد األمــيــركــي بــنــســبــة 6.5% في 
العام الجاري، بينما توقع مصرف »مورغان 
ستانلي« نمو اقتصاد الواليات املتحدة بأكثر 
الــقــراءة األولــيــة  مــن 8.0%. وأوضـــح البنك أن 
املتحدة  اململكة  في  املشتريات  ملؤشر مديري 
كانت أقوى من املتوقع، إذ يتجه مؤشر مديري 
املـــشـــتـــريـــات الـــخـــدمـــي بـــقـــوة تـــجـــاه الــتــوســع.
وكشفت بــيــانــات رســمــيــة، فــي نهاية مــارس/

آذار املاضي، أن اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة 
أسرع مما كان ُيعتقد في السابق، في األشهر 

الثاثة األخيرة من العام املاضي، لكنه سجل 
أكبر انكماش فيما سيزيد عن ثاثة عقود في 
الوطنية  2020 ككل. وقــال مكتب اإلحصاءات 
املــحــلــي اإلجــمــالــي زاد بنسبة 1.3  الــنــاتــج  إن 
األول  أكتوبر/تشرين  بــن  الفترة  فــي  باملائة 
وديــســمــبــر/كــانــون األول مـــن الـــعـــام املــاضــي، 
مــقــارنــة مـــع األشـــهـــر الــثــاثــة الــســابــقــة. وذلـــك 
أقوى من تقدير سابق لنمو واحد باملائة؛ إذ 
املــزيــد من  الوطنية  اإلحــصــاءات  ى مكتب 

ّ
تلق

البيانات في األسابيع األخــيــرة. وكــان خبراء 
توقعوا  ــم  آراءهــ رويــتــرز  استطلعت  اقــتــصــاد 
أن يـــظـــل مـــعـــدل الـــنـــمـــو عـــنـــد واحــــــد بـــاملـــائـــة. 
ومــنــي اقــتــصــاد بــريــطــانــيــا بــأكــبــر هــبــوط بن 
جميع الدول في منظمة التعاون االقتصادي 
ــقـــا ملــــا تــظــهــره  ــي، وفـ ــاضــ والــتــنــمــيــة الــــعــــام املــ

بيانات املنظمة.
فــي تجاوز  املتحدة  اململكة  ذلــك، نجحت  إلــى 
ــــي  فــرنــســا، لــتــصــبــح ثـــانـــي أكـــبـــر ســــوق أوروبـ
للسيارات الكهربائية في الربع األول من هذا 
ا ملا ذكرته 

ً
العام، مع ارتفاع الطلب، وذلك وفق

الــســيــارات  غـــارديـــان« عــن محلل  صحيفة »ذا 
املــســتــقــل، مــاتــهــيــاس شــمــيــدت، أمـــس االثــنــن. 
ألف   31.8 بيع  تــم  الصحيفة،  تقرير  وحــســب 
ســيــارة كــهــربــائــيــة فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة خــال 
األشــهــر الثاثة األولـــى مــن الــعــام، مقارنة مع 
30.5 ألف وحدة في فرنسا. والجدير بالذكر، 
الــكــهــربــائــيــة شكلت  الـــســـيـــارات  مــبــيــعــات  أن 
حوالي 7.5% من مبيعات اململكة املتحدة في 
الــربــع األول، وهــو مــا يــزيــد بحوالي الضعف 
عـــن حــصــتــهــا الــســوقــيــة فـــي نــفــس الــفــتــرة من 
السيارات شميدت  ويتوقع محلل   .2020 عام 
الثانية  املرتبة  فــي  املتحدة  اململكة  تظل  »أن 
الكهربائية  للسيارات  األوروبــيــة  الــســوق  فــي 
هذا العام«. وتعد أملانيا أكبر سوق للسيارات 
أوروبــا،  في  بالبطاريات  العاملة  الكهربائية 
إذ باعت 64.7 ألــف وحــدة خــال الــربــع األول، 
الــتــي ضاعفتها  بــدعــم مــن اإلعــانــات السخية 

الحكومة األملانية في يونيو/حزيران.

ــامـــت بــتــحــويــل جـــزء  وكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، قـ
فــــي 2020،  الـــعـــســـكـــريـــة  مــــن مــخــصــصــاتــهــا 
لاستجابة لوباء كورونا، وجهودها املحلية 
ملكافحة الفيروس وتعزيز الرعاية الصحية. 
وخال العام املاضي، بلغ اإلنفاق العسكري 
األمــيــركــي 778 مــلــيــار دوالر، وهـــو مــا يمثل 
 .2019 ــــن  عـ ــة  ــ ــائـ ــ املـ ــــي  فـ  4.4 بـــنـــســـبـــة  زيـــــــــادة 
وباعتبارها صاحبة أكبر إنفاق عسكري في 
العالم، استحوذت الواليات املتحدة على 39 
العسكري في  اإلنــفــاق  املائة من إجمالي  في 
عــام 2020. وحـــدث النمو فــي مــعــدل اإلنــفــاق 
ــيــــركــــي لـــلـــعـــام الـــثـــالـــث عــلــى  الـــعـــســـكـــري األمــ
التوالي، بعد سبع سنوات من التخفيضات. 
وجاءت الصن في املركز الثاني كأكبر منفق 
2020؛  فــي  دوالر  مليار   252 بقيمة  عسكري 
ويمثل ذلــك زيـــادة بنسبة 1.9 فــي املــائــة عن 
ارتــفــع  إذ  2011؛  عـــن  املـــائـــة  فـــي  و76   2019

إنفاقها للعام 26 على التوالي.
كـــذلـــك، شــهــد جــمــيــع أعـــضـــاء مــنــظــمــة حلف 
شمال األطلسي )الناتو املؤلف من 30 عضوًا( 
ارتفاع إنفاقهم العسكري في 2020؛ إذ أنفق 
12 عــضــوًا 2 فــي املــائــة أو أكــثــر مــن ناتجهم 

املحلي اإلجمالي على جيوشهم.
وارتــفــع اإلنــفــاق الــعــســكــري الــروســي بنسبة 
2.5 في املائة في 2020 ليصل إلى 61.7 مليار 
دوالر؛ وكان هذا العام الثاني على التوالي من 
نمو اإلنفاق العسكري في روسيا. وبإجمالي 
املتحدة  اململكة  أصبحت  دوالر،  مليار   59.2
اإلنفاق  وكــان  2020؛  فــي  منفق  أكبر  خامس 

الــعــســكــري لــلــمــمــلــكــة املــتــحــدة أعـــلـــى بنسبة 
2.9 فــي املــائــة عــن 2019. وتشير دراســـة إلى 
ــى في  ــ ــات املـــتـــحـــدة بــاملــرتــبــة األولــ ــواليــ  الــ

ّ
أن

مبيعات األسلحة عامليًا، لكن ياحظ خبراء 
يــتــزايــد نشاطها في  الــروســيــة  الــشــركــات   

ّ
أن

األوســط  الــشــرق  بمنطقة  األســلــحــة  مبيعات 
الــدفــاع الصاروخية  وأفــريــقــيــا، خــاصــة نظم 
الــعــديــد  عــلــيــهــا  تـــتـــعـــاقـــد  الـــتـــي   »400 »أس 
بــيــنــهــا دول صــديــقــة  الـــعـــالـــم ومــــن  مـــن دول 
املتحدة  الــواليــات  وتعمل  املتحدة.  للواليات 
ــــدول  ــدام ســـــاح الـــحـــظـــر ضــــد الـ ــتـــخـ عـــلـــى اسـ
الــتــي تــشــتــري األنــظــمــة الــدفــاعــيــة الــروســيــة، 
 الــعــقــوبــات لـــم تنجح 

ّ
ــــرون أن  خـــبـــراء يـ

ّ
لـــكـــن

األميركية  الشركات  تلجأ  وربما  اآلن،  حتى 
لعرض أسلحة متطورة على زبائنها مقارنة 

باألسلحة الروسية.  
ــال مـــديـــر مـــركـــز تــحــلــيــل  ــ ــدد، قـ ــذا الــــصــ ــ فــــي هـ
االستراتيجيات والتقنيات، رسان بوخوف، 
لجأت  »إذا  الروسية:  رو«  »غازيتا  لصحيفة 
التقليدية،  إلـــى أســواقــنــا  املــتــحــدة  الـــواليـــات 
فيمكنها أن تقضي على املنافسن بسهولة، 
ــا«.  ــيـ ــانـ بــمــا فـــي ذلــــك فــرنــســا وإيـــطـــالـــيـــا وأملـ
ــات  ــركـ الـــشـ  

ّ
بـــبـــســـاطـــة ألن ويــــضــــيــــف: »ذلـــــــك 

األمــيــركــيــة لــديــهــا تــقــنــيــات مــثــيــرة لاهتمام 
لــلــغــايــة يــمــكــن أن تــعــرضــهــا عــلــى الــزبــائــن«. 
وفـــي إشـــــارة إلـــى اســتــمــرار أمــيــركــا فـــي بيع 
ــه لن  ــ

ّ
األســلــحــة، أضــــاف بـــوخـــوف: »أعــتــقــد أن

ي إلى الزجاجة، 
ّ
يكون من املمكن إعادة الجن

وإدارة جو بايدن في مجال إمدادات األسلحة 
إلــــى الـــخـــارج ســــوف تــنــتــهــج أيـــضـــًا ســيــاســة 
بــراغــمــاتــيــة وتــزيــد مــن صــــادرات األســلــحــة«. 
ــات املــتــحــدة الـــدولـــة الــوحــيــدة  ــّد الــــواليــ وتـــعـ
األسلحة  مبيعات  تستخدم  التي  العالم  في 
شطرنج  فــي  أســاســيــة  كقطعة  لها  بالنسبة 
لــعــبــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة، ولــيــســت مجرد 
مـــصـــدر لـــلـــربـــح فـــقـــط كـــمـــا تـــزعـــم الــصــحــيــفــة 

الروسية. 
)العربي الجديد، األناضول(

بريطانيا نحو التفوق على أميركاالعالم ينفق 1.9 تريليون دوالر على األسلحة

ويــتــوقــع اقـــتـــصـــاديـــون أن يـــكـــون االقــتــصــاد 
قــد تمكن مــن خلق مليون وظيفة  األمــيــركــي 
خال الشهر الجاري، حينما تظهر البيانات 
الرسمية ملصلحة العمل يوم الخميس املقبل. 
ــال كــبــيــر االقـــتـــصـــاديـــن  ــ ــدد، قـ ــذا الــــصــ ــ فــــي هـ
البريطانية،  ماركتس«  ويست  »نــات  بشركة 
كيفن كومنس: »أعتقد أن رقم مليون وظيفة 
بالنمو  التفاؤل  هــذا  رغــم  لكن  رقــم معقول«. 

األمــيــركــي، إن النقص فــي الــرقــائــق ال يعرقل 
فــقــط ســرعــة وصـــول األجـــهـــزة إلـــى الــشــركــات 

واملصانع، ولكنه يرفع كذلك من أسعارها. 
وحسب ما نقلته قناة »سي أن بي سي«، من 
تــوقــعــات عــن خــبــراء بــاملــصــرف االستثماري 
بــشــأن الــتــداعــيــات الــســالــبــة لنقص الــشــرائــح 
عــلــى االقــتــصــاد األمــيــركــي، فــإنــهــم يتوقعون 
أن يــؤدي نقص الشرائح إلــى ارتــفــاع أسعار 

السريع، يرى خبراء أن االنتعاش االقتصادي 
األميركي يواجه تحدين كبيرين في الوقت 
الراهن، وهما احتمال ارتفاع معدل التضخم 
والــنــقــص الـــحـــاد فـــي الـــرقـــائـــق الـــتـــي يعتمد 
عليها العديد من الصناعات مثل السيارات 
والثاجات واملعدات اإللكترونية املستخدمة 
بــكــثــافــة فــي املــســاكــن. فــي هـــذا الـــشـــأن، يقول 
اقــتــصــاديــون بــمــصــرف »غــولــدمــان ســاكــس« 

الــتــي تــدخــل فــي تصنيعها بنسبة  األجــهــزة 
ــرفـــع ذلـــك  يـ ــاري، وأن  ــ ــجـ ــ الـ الــــعــــام  ــــال  3% خـ
العام  خــال   %0.4 بنسبة  التضخم  تلقائيًا 
الجاري.  على الصعيد األوروبي، تواجه دول 
التحديات  االتــحــاد األوروبــــي، مجموعة مــن 
اتخاذ  سرعة  في  البيروقراطية  رأسها  على 
ــقــــرار بــســبــب تـــرهـــل الــهــيــئــات الــتــنــفــيــذيــة،  الــ
وتباين معدالت النمو االقتصادي بن شمال 

أوروبــــا وجــنــوبــهــا. وربــمــا تــواجــه شركاتها 
الفترة  الصيني خــال  السوق  في  صعوبات 
الخاصة  السياسات  تــضــارب  بسبب  املقبلة 
امللكية  واحترام  اإلنسان  بالحريات وحقوق 
ــــن. ويـــاحـــظ  ــكـ ــ ــــن بــــروكــــســــل وبـ ــة بـ ــريـ ــكـ ــفـ الـ
اقتصاديون أن أوروبا خال السنوات املقبلة 
ــر تـــوافـــقـــًا فــــي ســيــاســاتــهــا مــع  ــثـ ســـتـــكـــون أكـ
املشتركة  املصالح  بسبب  املتحدة  الــواليــات 
وربما سيقود ذلك تدريجيًا إلى تباعد بينها 

وبن الصن. 
عــلــى صــعــيــد مــحــاصــرة الــفــيــروس الــتــاجــي، 
األوروبية تطعيم 70% من  الكتلة  تستهدف 
وبعد  املقبل.  تموز  يوليو/  بحلول  سكانها 
عرقلة عمليات التطعيم خال شهر مارس/ 
آذار املاضي، بدت دول االتحاد أكثر حزمًا في 

التعامل مع املوجة الثالثة لجائحة كورونا.
وهـــنـــالـــك أربــــعــــة تـــحـــديـــات تـــواجـــهـــهـــا دول 
االتــحــاد األوروبـــي فــي فترة مــا بعد كورونا 
السالبة  الــفــائــدة  أولــهــا نسبة  وفــق محللن، 
الــذي  االستثمار  على  العائد  تحقق  ال  التي 
يــطــمــح لـــه كـــبـــار املــســتــثــمــريــن مـــن املـــصـــارف 
ــًا، هــــروب  ــيــ ــانــ ــق. وثــ ــاديــ ــنــ الـــتـــجـــاريـــة والــــصــ
االتــــحــــاد  دول  ســـــنـــــدات  مـــــن  ــريـــن  ــمـ ــثـ ــتـ املـــسـ
الضعيفة إلى السوقن األميركي واآلسيوي. 
وثالثا، معاناة دول الجنوب في أوروبــا من 
اليونان  إذ تعاني  الــســيــادي،  الــديــن  ارتــفــاع 
والــبــرتــغــال وإســبــانــيــا وفــرنــســا مـــن ارتــفــاع 
معدل الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج 
ــرفـــع مــــن مـــخـــاوف  ــــذا الـــعـــامـــل يـ املـــحـــلـــي. وهــ

املستثمرين في السوق األوروبي. 
البنوك  أن  الــرابــع واألخــيــر، فهو  العامل  أمــا 
السيولة  لها  تتوفر  ال  األوروبـــيـــة  الــتــجــاريــة 
الــكــافــيــة لــدعــم الــنــمــو االقــتــصــادي عــبــر منح 
الــتــمــويــات املــطــلــوبــة لــلــتــوســع االقــتــصــادي 
واالنــــتــــعــــاش مــثــلــمــا هــــو الــــحــــال بــالــنــســبــة 
لــأعــمــال الــتــجــاريــة فــي أمــيــركــا الــتــي تتوفر 
بــأكــثــر مــن 3.4  تــقــدر  فيها ســيــولــة مصرفية 

تريليونات دوالر. 
عــلــى الــصــعــيــد الـــبـــريـــطـــانـــي، فــــإن اقــتــصــاد 
اململكة املتحدة ال يزال يواجه تحديات بناء 
»بريكست«  بعد  الجديد  التجاري  الفضاء 
الــواليــات  مــع  الشراكة  والــتــي أهمها ترتيب 
ــتـــحـــدة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن املـــحـــادثـــات  املـ
الخاصة باتفاقية الشراكة التجارية قطعت 
شــوطــًا كــبــيــرًا بـــن لــنــدن وواشـــنـــطـــن، إال أن 
الدفء في العاقات بات مفقودًا بعد خسارة 
الديمقراطي.  الــحــزب  تــرامــب وفـــوز  دونــالــد 
ولكن رغم ذلك، توقع مسح نشرته صحيفة 
بريطانيا  تــمــكــن  جـــورنـــال«  ســتــريــت  »وول 
مــن تحقيق نــمــو اقــتــصــادي أعــلــى مــن دول 

االتحاد األوروبي.

وسط  اإلثنين،  أمس  تعامالت  مستهل  في  األميركية  األسهم  ارتفعت 
بالبنك  المفتوحة  للسوق  الفيدرالية  اللجنة  اجتماع  انعقاد  ترقِب 
االحتياطي الفيدرالي هذا األسبوع، 
الشركات.  أعمال  نتائج  ــدور  وص
شركات  تعلن  أن  الــمــقــرر  ومــن 
و»آبل«  »تسال«  بينها  من  أميركية 
ــازون«  ــ ــوف« و»أمـ ــروس ــك ــاي و»م
الربع  عن  الفصلية  أعمالها  نتائج 
وقت  الجاري في  العام  من  األول 
ــوع.  وعــلــى  ــ ــب ــ ــــق مـــن األس الح
التداوالت، ارتفعت جميع  صعيد 

المؤشرات بالبورصات األميركية.

ارتفاع األسهم األميركية

تقرير

تعّد الواليات المتحدة 
أكبر مصدر للسالح 

في العالم وتستخدم 
واشنطن صفقات 

األسلحة كأداة ضغط في 
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رؤية

علي نور

اقتحم مصطلح  الحالّية،  املالّية  األزمــة  نفق  لبنان  أن دخــل  منذ 
املركزي  )البنك  لبنان  مصرف  ميزانيات  في  الجنائي  التدقيق 
ــد مـــحـــاور الــســجــال  ــات أحــ ــ الــلــبــنــانــي( يــومــيــات الــلــبــنــانــيــن، وبـ

السياسي في البالد. 
التدقيق الجنائي يختلف عن التدقيق املحاسبي العادي، لكونه 
املعتمدة،  أبعد من تقييم اإلجــراءات واملعايير املحاسبّية  يذهب 
ــنــفــوذ، أو عن  ال ليبحث عــن حــــاالت غــش أو إســــاءة اســتــعــمــال 
لكنها  املحاسبّية،  للمعايير  في ظاهرها مطابقة  تبدو  عمليات 

تخفي حاالت كسب غير مشروع. 
في مصرف  الجنائي  التدقيق  من  تجعل  التي  األسباب  تتعدد 
لبنان مسألة ملّحة اليوم. فاالنطالق في مسار املعالجات عملّيًا 
مستحيل من دون فهم طبيعة الخسائر املتراكمة داخل ميزانيات 
القطاع املصرفي واملالي، وخصوصًا ميزانيات مصرف لبنان، 
ودون تحديد حجم هذه الخسائر بالضبط، وحجم املوجودات 
أن  العلم  مع  املــوجــودات.  هــذه  الصعبة وطبيعة  بالعملة  املتبقية 
ولم  الغموض،  مــن  قــدر كبير  املسائل يسودها حالّيًا  هــذه  كــل 
التدقيق املحاسبي العادّية في تشريح هذه  ى أساليب 

ّ
تنفع حت

الخسائر واملوجودات كما يجب، فيما يصر مصرف لبنان على 
ظ مع أي محاوالت للدخول في هذه التفاصيل.

ّ
التعامل بتحف

لغز الهندسات الماليّة
ة مالّية متكاملة 

ّ
من ناحية أخرى، ال يمكن الشروع بوضع خط

لــتــوزيــع هـــذه الــخــســائــر والــتــعــامــل مــعــهــا، مــن دون فــهــم أســبــاب 
استفادت  التي  والــجــهــات  عنها،  املــســؤولــة  واألطــــراف  الخسائر 
تراكم  إلــى  أدت  التي  اإلجـــراءات  املاضية من  الفترة  مالّيًا طــوال 

الخسائر. 
فمبدأ توزيع الخسائر ال يجب أن ينطلق من فكرة حماية الفئات 
أيــضــًا مــن مــبــدأ تحميل  االجتماعّية األكــثــر هشاشة فــقــط، بــل 
كلفة التصحيح للفئات التي تسببت باالنهيار املالي، وتلك التي 
استفادت من النموذج االقتصادي الذي أدى إلى األزمة الحالية.

مع العلم أن قدرا كبيرا من الخسائر املوجودة حاليًا في مصرف 
تحت  جــرت  الكلفة،  باهظة  استثنائّية  بعمليات  ترتبط  لبنان 
املحلّية  املصارف  بموجبها  املالّية، حصلت  الهندسات  مسّمى 
على نسب خيالّية من األرباح في مقابل نقل أموال املودعن من 

املصارف املراسلة إلى مصرف لبنان. 
التدقيق الجنائي باتت ضرورّية أيضًا  وعلى أي حال، فمسألة 
للتأكد من أنماط اإلنفاق التي أّدت إلى تبديد أموال مودعن في 
أي مساعدات مستقبلّية،  تبديد  إلــى  تــؤّدي مجددًا  لن  املاضي 
خصوصًا أن الــجــزء األكــبــر مــن فــجــوة الــعــمــالت األجــنــبــّيــة، أي 
الصعبة،  بالعملة  املالي وموجوداته  النظام  التزامات  بن  الفارق 
لــلــخــارج وفقًا  الــتــحــويــالت  نجمت بشكل أســاســي عــن تــمــويــل 
لنموذج تثبيت سعر الصرف، بالتوازي مع اإلصرار على جمع 

سيولة النظام املصرفي عبر الهندسات املالّية املكلفة.
لكل هذه األسباب، تحّول تشريح ميزانيات مصرف لبنان إلى 
الدولي  النقد  الخارجّية. صندوق  املساعدات  شرط من شــروط 
مثال أصـــّر على مــبــدأ »الــتــدقــيــق الــشــامــل واملــفــّصــل« فــي أرقــام 
ت املبادرة الفرنسّية الحقًا هذا الشرط. 

ّ
مصرف لبنان، فيما تبن

أما االتحاد األوروبي وبريطانيا، فذهبا أبعد من ذلك عبر تحديد 
التدقيق الجنائي باالسم كشرط ال تراجع عنه. 

وهكذا بات أقطاب الحكم في لبنان أمــام تحدٍّ جديد: فالضغط 
الدولي يدفع باتجاه إجــراء هذا التدقيق، وصار من الواضح أن 
بهذا  املضي  مــن دون  االنهيار غير ممكن  مــن  الــخــروج  مسار 
املــلــف. وفـــي املــقــابــل، يـــدرك الــجــمــيــع أن مــن شـــأن هـــذا التدقيق 
في  النافذين  كبار  تطاول  التي  املسائل  من  الكثير  يكشف  أن 
النظامن املالي والسياسي، وهو ما ال تجرؤ السلطة السياسّية 

على فعله.
لهذه األسباب انطلق مسار التدقيق الجنائي تحت وطأة الضغط 
ــذا الــتــدقــيــق كــانــت مـــزروعـــة بــعــدد ال  الـــخـــارجـــي، لــكــّن طــريــق هـ

ُيحصى من األلغام في كل مرحلة من مراحله.

مصرف لبنان يراوغ
ع مصرف لبنان عن تسليم الغالبّية الساحقة من 

ّ
في البداية تمن

املستندات املطلوبة من قبل الشركة املكلفة بإجراء التدقيق وهي 
 AlvArez & »شركة التدقيق الجنائي »ألفاريز أند مارسال
السرّية  قانون  مع  الشركة  تناقض طلبات  MArsAl، بحجة 
املصرفّية، رغم أن هيئة التشريع واالستشارات ونقابة املحامن 
قبل  مــن  املطلوبة  املعلومات  بعدم شمول  أفــتــوا  الــعــدل  ــرة  ووزيـ
الشركة  قــررت  السبب،  ولهذا  املصرفّية.  السرّية  بمبدأ  الشركة 
تدقيق  من  على مصداقيتها  املسار خوفًا  هــذا  من  االنسحاب 
ال يملك أبسط مقومات الــجــدّيــة. ثــم عــاد املــصــرف بــدايــة شهر 
إبريل 2021 ليعلن أنه مستعد لتسهيل عمليات تدقيق الشركة 

ومساعدتها بكل ما أمكن.
املفتعلة،  القانونّية  العقبات  لتذليل  قانونا  النيابي  املجلس  أقــّر 
عبر رفع السرّية املصرفّية لغايات التدقيق الجنائي، لكّن املجلس 
ــرار على تــوازي  حــرص على إبــقــاء ألــغــام عــديــدة أبــرزهــا اإلصــ
مؤسسات  سائر  فــي  التدقيق  مــع  لبنان  فــي مصرف  التدقيق 
اللبنانّية. علمًا أن هذه الخطوة ستعني فتح باب سجال  الدولة 
سياسي ال ينتهي حول املؤسسات التي يفترض أن يبدأ منها 
التدقيق، خصوصًا أن جميع أقطاب الحكم يخفون صفقات ال 
تحصى في كل من مؤسسات الدولة األخــرى. كما من املعلوم 
أن تلك الخطوة ستعني عرقلة التدقيق في الوقت الراهن وإحالته 
لــكــون حــكــومــة تــصــريــف األعـــمـــال ال تملك  الــقــادمــة،  للحكومة 

صالحية توقيع عقد جديد بنطاق أوسع.
فــي كــل الــحــاالت، آخــر املــنــاورات كــان عــودة الحديث عــن إرجــاء 
وربطه  الجديدة،  الحكومة  تشكيل  يتم  ريثما  الجنائي  التدقيق 
التي  األلغام  باستعمال  الــدولــة،  مؤسسات  في سائر  بالتدقيق 

انطوى عليها القانون الذي أقّره املجلس النيابي. 
ويبدو أن مصرف لبنان تلقف هذه املناورات، فترك مسألة تقديم 
إلــى أجــل غير مسّمى بعد  جــزء من املستندات املطلوبة معلقة 
باختصار، سيظل ملف  الــجــاري.  نيسان   / إبريل  نهاية شهر 
الــراهــن، بــن الضغط  الــوقــت  يـــراوح مكانه فــي  التدقيق الجنائي 
الدولي املصر على انجازه، وخشية األقطاب املحلين مما يمكن 

أن يكشفه هذا التدقيق.

من يخشى التدقيق 
الجنائي في لبنان؟


