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مزارعو األردن يلوحون بالعودة لإلضراب
عمان ــ زيد الدبيسية

لوح مزارعو األردن بالعودة إلى 
الحكومة  تنفذ  لــم  إذا  اإلضــــراب، 
تــعــهــداتــهــا بــالــعــمــل عــلــى خفض 
الزراعي، وبالتالي  كلف اإلنتاج في القطاع 

الحد من الخسائر التي يتعرضون لها.
الــخــدام، رئيس اتحاد مزارعي  وقــال عدنان 
»الــــعــــربــــي  ـــ لــ تــــصــــريــــح  فـــــي  األردن،  وادي 
الـــجـــديـــد« إن الــحــكــومــة وعـــــدت خــــال لــقــاء 
مــع ممثلي اتــحــاد املـــزارعـــن، يـــوم األربــعــاء 
املــــاضــــي، بـــاتـــخـــاذ قــــــــرارات عـــاجـــلـــة إلنـــقـــاذ 
الــقــطــاع ووقـــف حــالــة الــتــدهــور الــتــي يعاني 
منها منذ عدة سنوات، والتي بناء عليها تم 
تعليق اإلضـــراب الــذي أعلن عنه املــزارعــون 
في ذلك اليوم، عبر وقف توريد الخضروات 
والـــفـــواكـــه إلــــى األســــــواق املــحــلــيــة. وأضــــاف 
الخدام: »يفترض أن تصدر الحكومة قرارات 

خــــال األيـــــام الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة بــاالســتــجــابــة 
ملطالب الــقــطــاع الــزراعــي، والــتــي مــن أههما 
العمالة  استقدام  رســوم تصاريح  تخفيض 
ــة، والــتــي تبلغ  الـــزراعـ األجــنــبــيــة للعمل فــي 
حاليا حوايل 735 دوالرًا لتبلغ حسب طلب 

اتحاد املزارعن 452 دوالرا«.
ــعـــن قـــطـــامـــن،  ــمـــل مـ ــعـ وتــــابــــع أن »وزيــــــــر الـ
وعــد االتــحــاد بسرعة تنفيذ مــا تــم االتــفــاق 
ــرارات بـــذلـــك، وهـــو مـــا كــان  ــ عــلــيــه واتـــخـــاذ قــ
لتوريد  والــعــودة  اإلضــــراب  لتعليق  مــدعــاة 
إلى  مشيرا  لألسواق،  والفواكه  الخضروات 
أن املــزارعــن ســيــعــودون لــإضــراب فــي حال 

عدم االلتزام بتنفيذ ما تم االتفاق عليه.
واعتبر الخدام أن منطقة وادي األردن باتت 
منطقة منكوبة، إذ إن كلفة إنتاج وتسويق 
ــراوح بـــن 6 و10  ــتــ املـــحـــصـــول أعـــلـــى بــمــا يــ
أضــعــاف ســعــر الــبــيــع، فــي حــن أن األســعــار 
ــــل مــــن كـــلـــف الـــتـــســـويـــق بــمــعــدل  الـــحـــالـــيـــة أقـ

يــتــراوح بــن نــصــف ديــنــار وديــنــار ونصف 
ــار لـــلـــصـــنـــدوق، حـــســـب نـــــوع املــنــتــج  ــنــ الــــديــ

)الدينار يساوي 1.41 دوالر(.
ــد أيـــــــام مــن  ــعـ ــــي إضـــــــــراب املــــــزارعــــــن بـ ــأتـ ــ ويـ
ــة  ــ ــة مــحــمــد داوديـ ــزراعــ ــر الــ ــ تــصــريــحــات وزيـ
الــــزراعــــي فـــي األردن  الـــقـــطـــاع  الـــــذي قــــال إن 
يــعــانــي مـــن تــحــديــات ومــشــاكــل أدخــلــتــه في 
ــهــــددًا بـــاالنـــهـــيـــار،  ــة اإلنــــعــــاش وبــــــات مــ ــرفـ غـ
الوطني  االقــتــصــاد  عــلــى  يــنــذر بمخاطر  مــا 
واألمــن الغذائي بشكل عــام. وأوضــح الوزير 
ارتــفــاع كلف  الــزراعــي يعاني مــن  أن القطاع 
اإلنتاج وانخفاض أسعار منتجاته إلى أقل 
مــن الــنــصــف وتــوقــف الـــصـــادرات إلـــى بعض 
البلدان، وتراجع الطلب املحلي بسبب ضعف 
ــقـــدرات الــشــرائــيــة وقــلــة املـــيـــاه، مــحــذرا من  الـ
عــزوف املــزارعــن عــن العمل فــي هــذا القطاع 
خال الفترة املقبلة، بسبب الخسائر الكبيرة 
التي يتعرضون لها، األمر الذي يتطلب خطة 

عاجلة إلنقاذ القطاع باملشاركة بن الجهات 
املعنية من القطاعن العام والخاص. ووفقا 
عــلــيــهــا  اطـــلـــعـــت  ــة،  ــ ــزراعــ ــ الــ وزارة  لـــبـــيـــانـــات 
الــجــديــد«، بلغ إجــمــالــي املساحات  »الــعــربــي 
املــــزروعــــة حـــوالـــي 2.4 مــلــيــون دونــــم تشكل 
)الدونم  الباد  ما نسبته 2.7% من مساحة 

يعادل ألف متر مربع(.
ــة املــــــزروعــــــة بـــاملـــحـــاصـــيـــل  ــاحــ وبـــلـــغـــت املــــســ
دونـــم،  ألـــف   525.2 نــحــو  والــحــبــوب  الحقلية 
دونـــــــم،  ألـــــــف   581 حـــــوالـــــي  والــــــخــــــضــــــروات 
واألشجار املثمرة والحمضيات حوالي 371 
البالغة مساحته  الزيتون  بــدون  دونـــم،  ألــف 
حوالي 908 آالف دونم، إضافة إلى مساحات 
وتعتبر  بمزروعات مختلفة.  مزروعة  أخــرى 
منطقة األغوار، خاصة وادي األردن، سلة غذاء 
املــمــلــكــة، بــاعــتــبــارهــا الــجــزء األكــثــر خصوبة 
املبكر  الــزراعــي  الــبــاد، وتتميز باإلنتاج  في 
للخضروات والفواكه مقارنة بباقي املناطق.

واشنطن ــ العربي الجديد

توقع مركز أبحاث دولــي، أن تتجاوز الصن الواليات 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة، لتصبح أكــبــر اقــتــصــاد فــي العالم 
بحلول عــام 2028، وذلــك قبل خمس سنوات مما كان 
مــتــوقــعــا، بــســبــب تــبــايــن تــعــافــي الــبــلــديــن مـــن جائحة 
فيروس كورونا الجديد. وقال مركز أبحاث االقتصاد 
شر، أمس السبت »لبعض 

ُ
واألعمال في تقرير سنوي ن

ــراع االقـــتـــصـــاد والــــقــــوة الــنــاعــمــة بن  ــ ــان صـ الــــوقــــت، كــ
الرئيسية  املوضوعات  من  والصن  املتحدة  الــواليــات 
الـــتـــي تــهــيــمــن عــلــى االقـــتـــصـــاد الـــعـــاملـــي«، مــضــيــفــا أن 

»جائحة كوفيد-19 وتداعياتها االقتصادية تجعل هذا 
التنافس يميل بالتأكيد لصالح الصن«. وتابع املركز، 
وفق وكالة رويترز، أن »مهارة الصن في إدارة )ملف( 
الجائحة« ومــا فرضته من إجـــراءات عــزل عــام صارمة 
في بدايات األزمــة وتأثر النمو على األمــد الطويل في 
ــدول الــغــربــيــة يعني أن أداء الــصــن االقــتــصــادي قد  الــ
تــحــســن. وتــتــوقــع الــصــن نــمــوا اقــتــصــاديــا متوسطه 
إلــى  يتباطأ  أن  قــبــل  و2025،   2021 بــن  ســنــويــا   %5.7
4.5% سنويا من 2026 إلى 2030. في املقابل من املتوقع 
أن تسجل الواليات املتحدة نموا سنويا بنسبة %1.9 
بن 2022 و2024 ثم إلى 1.6%  بعد ذلك. وتوقع املركز 

أن تــظــل الــيــابــان ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم حتى 
بدايات العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين قبل 
أن تتخطاها الهند، األمر الذي يهوي بأملانيا من املركز 
الــخــامــس. وســتــتــراجــع بريطانيا، بحسب  إلــى  الــرابــع 
املــركــز، إلــى املــركــز الــســادس اعــتــبــارا مــن 2024. وسبق 
أن قال الرئيس الصيني شي جن بينغ، في نوفمبر/ 
تشرين الثاني املاضي، وفق وكالة بلومبيرغ األميركية 
»من املمكن تمامًا« أن يتضاعف حجم اقتصاد الصن 
بحلول العام 2035 بدعم من الخطة الحكومية للخمس 
ســـنـــوات املــقــبــلــة. كــانــت الـــصـــن، حــيــث بـــدأ الـــوبـــاء في 
ديسمبر/ كانون األول املاضي، أول اقتصاد يتعرض 

لإغاق، لكنها أعلنت االنتصار على الوباء في مارس/ 
آذار، حيث أعيد فتح املصانع وأبراج الشركات ومراكز 
الـــتـــســـوق، وأصــبــحــت أول اقــتــصــاد يــعــود إلــــى الــنــمــو 
بنحو 3.2% في الربع الثاني من العام، مقابل انكماش 
أكثر قوة  الصن  األول. وبــدت  الربع  بنسبة 6.8% في 
مــن الـــواليـــات املــتــحــدة مــن حــيــث الــخــروج الــســريــع من 
اقتصادها مؤشرات نمو  الجائحة وتحقيق  تداعيات 
أن  الرسمية  البيانات  أظــهــرت  فقد  األعــلــى عامليًا.  هــي 
الفائض التجاري الصيني في نوفمبر/ تشرين الثاني 
املاضي بلغ رقمًا قياسيًا قدره 74.4 مليار دوالر، وأن 

نحو 46% من هذا الفائض مع الواليات املتحدة.

الصين تتجاوز أميركا كأكبر اقتصاد في العالم بحلول 2028

العقارات تتصدر اإلنفاق في 
قطر خالل 2021

توقع تقرير متخصص، أن 
يتصدر قطاع العقارات في قطر، 
املركز األول في معدالت اإلنفاق 

بني كل القطاعات خالل العام املقبل 
2021، وأن يحقق نموًا ملحوظا مع 

إنهاء عدد من املشاريع الكبرى، 
خاصة في مدينة لوسيل التي تبلغ 

مساحتها نحو 1.8 مليون متر 
مربع. وذكر التقرير الصادر عن 

شركة األصمخ للمشاريع العقارية، 
أمس السبت، أن املؤشرات تدل 

إلى نمو حجم صفقات بيع الفلل 
بنسبة 3% على أساس سنوي 

خالل الربع األخير من العام 
الحالي. وشهد حجم الصفقات 

العقارية، أداء مرتفعا في األسبوع 
املاضي، من حيث القيم في 

التعامالت العقارية، وفق أحدث 
بيانات صادرة عن إدارة التسجيل 

العقاري في وزارة العدل، إذ 
سجلت 95 صفقة عقارية، لتصل 
قيم عمليات البيع والرهن إلى نحو 
460.4 مليون ريال )126.4 مليون 

دوالر(.

تراجع مبيعات 
»بوكسينغ داي«

غابت مظاهر االزدحام املعهودة 
في األسواق بمناسبة »بوكسينغ 
داي« عن شوارع لندن وسيدني، 

أمس السبت، بسبب تفشي 
فيروس كورونا ودعوات التزام 

املنازل لوقف انتشاره. و»بوكسينغ 
داي« هو اليوم الذي يلي عيد امليالد 
ويشهد تنزيالت، في عدد من دول 

الكومنولث الناطقة باإلنكليزية. 
ومن املتوقع أن يتراجع إنفاق 

املتسوقني البريطانيني بنحو %27 
مقارنة بالعام املاضي، حيث ال 

تزال العديد من الشوارع الرئيسية 
في جميع أنحاء البالد مغلقة. 

وستنضم عدة أجزاء من إنكلترا 
إلى لندن في تطبيق قيود املستوى 

»بوكسينغ داي«،  الرابع خالل الـ
مما يعني أن تجار التجزئة »غير 

األساسيني« الذين يبيعون املالبس 
واأللعاب سيتم إغالق األثاث 

والسلع الكهربائية. كما سيتم 
ا إغالق الشوارع الرئيسية في 

ً
أيض

اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، 
وستنضم محالت شهيرة للمحال 
التي اتخذت قرار اإلغالق في لندن 
خالل »بوكسينغ داي« هذا العام. 

االحتالل يدمر اقتصاد غزة 
بشكل ممنهج

استنكرت جمعية رجال األعمال 
الفلسطينيني في قطاع غزة، 

استهداف االحتالل االسرائيلي 
منشآت اقتصادية ومرافق 

مدنية، مشيرة إلى تعرض شركة 
مجموعة اليازجي للمشروبات 
الخفيفة، ألضرار جسيمة  في 

املخازن واملكاتب جراء القصف 
اإلسرائيلي، ليلة السبت. وأضافت 

الجمعية في بيان لها، أن تعمد 
االحتالل إلحاق خسائر باملصانع 

والشركات، يأتي ضمن سياق 
تشديد الحصار وتدمير ما تبقى 

من اقتصاد غزة، عبر إلحاق 
خسائر إضافية بالقطاع الخاص. 

أخبار

انحسار أزمة 
الشاحنات العالقة 

في بريطانيا

واصلت الشاحنات العالقة قرب ميناء دوفر البريطاني، أمس السبت، مغادرة اململكة املتحدة صوب فرنسا، بفضل عملية فحص واسعة للسائقن 
للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، شارك فيها أكثر من ألف عسكري. وبعد إغاق الحدود إثر اكتشاف سالة جديدة من الفيروس، 
إصابتهم  عــدم  يثبت  لفحص  تقديمهم  بشرط  البريطاني،  الجانب  فــي  العالقن  السائقن  بــدخــول  املــاضــي،  األربــعــاء  منذ صباح  فرنسا  سمحت 
بكوفيد-19. وظل اآلالف من السائقن ينتظرون لعدة أيام قبل املغادرة، وقد أوقف بعضهم شاحناتهم في مدرج مطار قديم، في حن أوقفها  آخرون 
على الطريق السريع. وتمكنت حتى مساء، الجمعة 4500 شاحنة من العبور إلى فرنسا، وفق ما قال وزير النقل البريطاني جرانت شابس على 

تويتر. ويعبر في العادة ما يصل إلى 10 آالف شاحنة عبر دوفر، امليناء البريطاني الرئيسي لقطع املانش.

اقتصاد
Sunday 27 December 2020
األحد 27 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  12  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2309  السنة السابعة

)فرانس برس(
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اقتصاد

تونس ــ إيمان الحامدي

عـــــاد مـــلـــف مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد فــي 
تـــــونـــــس لـــيـــخـــيـــم عــــلــــى األجــــــــــواء 
الـــرســـمـــيـــة مــــن جــــديــــد، بـــعـــد فــتــح 
ــي شـــبـــهـــات طـــاولـــت  ــ ــاء تـــحـــقـــيـــقـــات فـ ــقــــضــ الــ
مـــســـؤولـــن فـــي قـــطـــاعـــات عـــــدة، بــيــنــهــا سلك 
ذاتــه، بينما تسود شكوك في جدية  القضاء 
السلطات في الحد من حاالت التربح وإهدار 
ــتـــشـــرت فــــي الـــســـنـــوات  ــام الـــتـــي اسـ ــعــ املــــــال الــ
ــام صخبا  ــرة. وشـــهـــدت الـــدولـــة قــبــل أيــ ــيـ األخـ
واسعا، بعد قرار توقيف وزير البيئة مصطفى 
الــــعــــروي، فـــي أعـــقـــاب إقـــالـــتـــه، حــيــث طــاولــتــه 
اتــهــامــات بتسهيل دخــــول شــحــنــات نــفــايــات 
خطرة من إيطاليا إلى تونس، وكذلك رئيس 
للرئاسة  السابق  واملرشح  قلب تونس  حزب 
نبيل القروى املدان في قضية تبييض أموال. 
وعــرفــت جــولــة الــحــرب عــلــى الــفــســاد األخــيــرة 
أحداثًا متسارعة، تزامنا مع الذكرى العاشرة 
زين  نظام  كــان فساد  التي  التونسية  للثورة 
العابدين بن علي أحد أسباب اندالعها. غير 
التونسين باتوا يشككون في  الكثير من  أن 
الفساد،  فــي مكافحة  بــادهــم  جــديــة سلطات 
ــي الـــتـــعـــامـــل مــع  بــســبــب غـــيـــاب الـــشـــفـــافـــيـــة فــ
توفير  األحــزاب  ومحاولة  الفاسدين،  قضايا 

القاهرة ــ عبداهلل عبده

ــم تـــعـــد زراعــــــــة املـــحـــاصـــيـــل االســتــراتــيــجــيــة  لــ
ــة( فــــي مـــصـــر مـــربـــحـــة، بــــل بــاتــت  ــ ــيـ ــ ــــاسـ )األسـ
تسجل  خسائر فادحة يتحّملها املزارع  وحده، 
ــي أســعــارهــا مــقــابــل ارتــفــاع  تكاليف 

ّ
بــعــد تــدن

اإلنتاج، في ظل  غياب دعم الدولة، األمر الذي 
ــزارعــــن، الســيــمــا أصـــحـــاب الــرقــعــات  يــدفــع املــ
الصغيرة، إلــى العزوف عن الــزراعــة، ما يهدد 
الدولة على  الغذائي ويزيد من اعتماد  األمــن 
االستيراد. أكدت جمعية منتجي  قصب  السكر 

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــادر عـــن إدارة االقــتــصــاد  كــشــف تــقــريــر صــ
الكلي التابعة ملجلس الوزراء الكويتي، أن 
عدد الشركات املتورطة في قضايا النصب 
الــعــقــاري خـــال الـــعـــام الـــجـــاري 2020 بلغ 
الناجمة  الخسائر  أن  إلــى  65 شركة، الفتا 
عن ممارسات تلك الشركات قاربت نصف 
اطلعت  الــذي  التقرير،  وذكــر  املليار دوالر. 
ــد«، أن الــتــحــريــات  ــديـ ــجـ عــلــيــه »الـــعـــربـــي الـ
ــورط مـــواطـــنـــن ومـــقـــيـــمـــن مــن  ــ ــ أظــــهــــرت تـ
جـــنـــســـيـــات عـــربـــيـــة فــــي عـــمـــلـــيـــات الــنــصــب 
ملشروعات  بيع  عمليات  فــي  تمثلت  الــتــي 
وعقارات وهمية داخل الكويت وخارجها، 
مــشــيــرا إلــــى أن مــجــلــس الــــــــوزراء يــواصــل 
استقبال شكاوى املواطنن الذين تعّرضوا 
لــلــنــصــب الـــعـــقـــاري خــــال الـــعـــام الـــجـــاري. 
وأكد أن إجمالي قيمة املبالغ املنهوبة من 
دوالر،  مليون   500 نحو  بلغت  املــواطــنــن 
تم  التي  الوهمية  العقارات  عــدد  بلغ  فيما 
بــيــعــهــا لــلــمــواطــنــن 7451 وحـــــدة، مـــا بن 
ســكــنــيــة  أراض  أو  فـــيـــا  أو  ســكــنــيــة  شـــقـــة 
أو اســتــثــمــاريــة أو تــجــاريــة، كــمــا بــلــغ عــدد 
الــعــقــارات الــتــي لــديــهــا مــشــكــات تعاقدية 
أكثر مــن 2500 وحـــدة. وأوضـــح أن غالبية 

بصورة  عليها  التعاقد  تم  التي  العقارات 
ــارج الــكــويــت، خصوصا  وهــمــيــة كــانــت خــ
فــي الــــدول األوروبـــيـــة )الــبــوســنــة وصربيا 
وإسبانيا واململكة املتحدة(، وأيضا هناك 
ــئـــات املـــواطـــنـــن تـــعـــّرضـــوا لــلــنــصــب مــن  مـ
خال التعاقد لشراء عقارات داخل الكويت 
فيها  يتواجد  التي  الجنوبية  املنطقة  فــي 

شاليهات سكنية.
ومع الكشف عن الكثير من قضايا الفساد 
ــرة املـــاضـــيـــة،  ــتـ ــفـ وغـــســـل األمــــــــوال خـــــال الـ
ــتـــمـــاعـــي  ــع الــــتــــواصــــل االجـ ــ ــواقـ ــ شــــهــــدت مـ
فـــي الــكــويــت حــالــة مـــن الــغــضــب والــســخــط 
من  النوعية  هــذه  لتفشي  رفــضــا  الشعبي 
الــتــواصــل  ــفـــســـاد. وطـــالـــب رواد مـــواقـــع  الـ
االجــــتــــمــــاعــــي، الـــحـــكـــومـــة ومـــجـــلـــس األمــــة 
غسل  مكافحة  قــانــون  بتعديل  )الــبــرملــان( 

األموال وتشديده لردع الفاسدين.
وقــــال الــخــبــيــر االقــتــصــادي الــكــويــتــي علي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــكــشــف  املـــوســـى لــــ
عن هذا الحجم الكبير من قضايا الفساد، 
يزعزع الثقة في االقتصاد وقدرة األجهزة 
الرقابية على توفير تعامات نزيهة، فضا 
ــوال  عـــن ضــعــف ثــقــة أصـــحـــاب رؤوس األمــ
في االقتصاد بصورة عامة. وكانت وزارة 
الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة قـــد الحـــقـــت عــشــرات 

املاضية،  الفترة  خــال  العقارية  الشركات 
ــر بـــحـــق بـــعـــضـــهـــا، مــثــل  ــيــ واتـــــخـــــذت تــــدابــ
إيــقــاف الــتــراخــيــص الـــصـــادرة لــهــا وإغـــاق 
بــه،  املــرخــص  الــنــشــاط  مــقــارهــا ملخالفتها 
مكافحة غسل  قانون  أحكام  مخالفتها  أو 
األمـــــــــوال، أو الـــــقـــــرارات املــنــظــمــة ألنــشــطــة 
العقار، وكذلك باإلحالة إلى النيابة العامة.
ــاريــــن فــي  ــقــ ــعــ ــاد الــ ــ ــحـ ــ ــر اتـ ــ وقــــــــال أمــــــن سـ
الكويت، قيس الغانم، لـ »العربي الجديد«، 
إن املواطن غالبا ما يستثمر مدخراته في 
شــــراء الــعــقــارات داخــــل أو خــــارج الــكــويــت، 
ومع تنامي هذا االهتمام ظهرت الشركات 
املواطنن  أمـــوال  استنزفت  التي  الوهمية 

من خال عمليات بيع عشوائية.
الفترة  فــي  االحتيال  عمليات  تقتصر  ولــم 
األخيرة على قطاع العقارات، وإنما كشفت 
بـــيـــانـــات حــكــومــيــة عــــن عــمــلــيــات احــتــيــال 
ــتــــداول اإللــكــتــرونــي،  واســـعـــة فـــي مـــجـــال الــ
تــعــّرض لها نحو 48 ألــف مــواطــن خــال 5 
ســـنـــوات. وأوضـــحـــت الــبــيــانــات الـــصـــادرة 
»العربي  عليه  واطلعت  الــعــدل،  وزارة  عــن 
الـــجـــديـــد«، أن إجـــمـــالـــي املـــبـــالـــغ املــنــهــوبــة، 
الكلي  االقــتــصــاد  إدارة  تــقــديــرات  بــحــســب 
ــنــــن، بــلــغ  ــكــــاوى املــــواطــ اســـتـــنـــادا عـــلـــى شــ
العيسى،  عثمان  وقــال  دوالر.  مليون   840

املــســتــشــار الــقــانــونــي لــــدى املـــركـــز الــدولــي 
لــاســتــشــارات الــقــانــونــيــة فــي الــكــويــت، إن 
تعمل  اإللكتروني  التداول  غالبية شركات 
ــارج الــكــويــت وروجــــت ألعــمــالــهــا من  مــن خـ
خـــال شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي في 
تويتر وإنستغرام وفيسبوك في ظل غياب 
أن هــنــاك صعوبة  العيسى  الــرقــابــة. وأكـــد 
كــبــيــرة فـــي اســـتـــرداد املــبــالــغ املــنــهــوبــة من 
ــقـــار أو  ــود مـ ــ ــــدم وجــ املــــواطــــنــــن، بــســبــب عـ
تــراخــيــص لــلــشــركــات الــتــي نــفــذت عمليات 
مـــن تلك  أن %98  إلــــى  مــشــيــرا  االحـــتـــيـــال، 
ــيـــة، ولـــيـــســـت لــديــهــا  الـــشـــركـــات تـــعـــد وهـــمـ
الكويتية،  الحكومة  لــدى  رسمية  بــيــانــات 
ــات مــــؤخــــرا بــحــظــر  ــطـ ــلـ ــامــــت الـــسـ ــكــــن قــ ولــ
ــابـــات الـــتـــي روجــــــت لــتــلــك  ــرات الـــحـــسـ ــشــ عــ
ــرة،  ــيــ الـــعـــمـــلـــيـــات. وخــــــال الــــســــنــــوات األخــ
ــتــــداول اإللــكــتــرونــي،  انــتــشــرت مــنــصــات الــ
خاصة في مجال العمات الرقمية املشفرة 
الخبير  وقـــال  النفيسة.  واملــعــادن  والــســلــع 
ــتــــي مــــــــــروان ســـامـــة  االقـــــتـــــصـــــادي الــــكــــويــ
»العربي الجديد« إنه ينبغي وضع آليات  لـ
وقواعد واضحة من قبل هيئة أسواق املال 
الكويتية ملراقبة أنشطة وعمليات شركات 
ومنصات التداول اإللكتروني على غرار ما 

يحدث في جميع دول العالم.

الغطاء السياسي والقانوني للمتهمن، األمر 
البيانات  تظهر  حيث  للفساد،  يــكــرس  الـــذي 
ــاالت شــبــهــات الــفــســاد  ــ ــاوز حـ الــرســمــيــة، تـــجـ
39 ألـــف حــالــة، أحــيــلــت مــلــفــاتــهــا إلـــى الهيئة 
الــوطــنــيــة ملــكــافــحــة الــفــســاد )هــيــئــة حكومية 
ــدار الــقــطــب الــقــضــائــي  ــ مــســتــلــقــة(. وعــقــب إصـ
واملالي قرارًا بسجن رئيس حزب قلب تونس 
البرملانية  الكتلة  قالت  مؤخرا،  القروي  نبيل 
لــحــزبــه إن أطـــرافـــا )لـــم يــســمــهــا( تــحــاول عــزل 
»فساد  في قضية  رئيسه  عبر حبس  الحزب 
ــــك عـــلـــى لـــســـان رئـــيـــس كــتــلــة  ــاء ذلـ ــ ــي«. جـ ــالــ مــ
)30 مقعدا  الخليفي  أسامة  بالبرملان  الحزب 
مــن أصــل 217(، خــال مؤتمر صــحــافــي، يوم 
ــــى وجــــــود مــا  الــخــمــيــس املــــاضــــي، مـــشـــيـــرا إلـ
الغدر،  وسكاكن  سياسية  »سهاما  أسماها 
الـــتـــي لـــم تــــدع أي فـــرصـــة ملــحــاولــة عــــزل قلب 
تونس والتنكيل برئيس الحزب ونوابه«، من 

دون تسمية طرف بعينه.
غــيــر أن املــتــحــدث بــاســم املحكمة االبــتــدائــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  محسن الـــدالـــي، قـــال لـــ
قرار  بناء على  السجن  »القروي موجود في 
القضائي واملالي  القطب  قضائي صــادر عن 
في قضية تتعلق بتبييض األموال«. ويعتبر 

»العربي الجديد«،  في األقصر )جنوب مصر( لـ
تــكــبــد املــــزارعــــن خــســائــر كــبــيــرة هــــذا الـــعـــام، 
للمصانع  القصب  تــوريــد  سعر  ثبات  نتيجة 
 46.1( للطن  720 جنيًها   منذ   3  ســنــوات عند 
دوالرًا(،  إذ إن تكلفة  اإلنتاج للفدان تصل إلى 
  30 ألــف جنيه، فــي حــن  تــراجــع إنــتــاج الفدان 
في  الوقت الحالي إلى 33  طنًا، وهو  ما يعني 
تحقيق خسارة في كل  فدان تقدر بنحو 7 آالف 
جنيه.  كما سجلت أسعار البطاطس الجديدة، 
وأقــل  الــتــجــزئــة،  فــي  أســــواق  للكيلو  جنيهن 
مــن جنيه واحـــد فــي أرض املــــزارع، فــي  الوقت 
الذي  تتراوح كلفة زراعة الكيلو بن 2.6 و3.2 
جنيهات حسب طبيعة األرض الزراعية، األمر 
الــذي عــّرض املــزارعــن لخسائر فادحة دفعت 
كعلف  املحصول  استخدام  إلــى  منهم  الكثير 
في  عضوي  كسماد  استخدامها  أو  للماشية 
زراعـــة األرض. وقـــّدر حسن أبــوصــدام، نقيب 
بأكثر  مــزارعــي  البطاطس  خسائر  الفاحن، 
مــن 5 آالف جنيه لــلــفــدان على أقــل تــقــديــر، إذ 
 يصل سعر  الطن في األرض في الوقت الحالي 

إلى أقل من 900 جنيه. 
كذلك تراجعت أسعار األرز هذا املوسم بمعدل 
ألــــف جــنــيــه فـــي الـــطـــن،  وهـــبـــط  ســعــر الــكــيــلــو 
للمستهلك إلى ما بن 6 إلى 7 جنيهات، بعد 
9 جنيهات  فــي شــهــور ســابــقــة،  نتيجة زيــادة 

املــحــامــي وكــاتــب الــدولــة الــســابــق لـــدى وزيــر 
الداخلية عبد الرزاق بن خليفة، أن »الحديث 
عــن الــفــســاد بــات الــخــطــاب األكــثــر رواجـــا في 
تونس، في وقت بات فيه التازم بن الفساد 
وقال  ثابتا«.  أمــرا  السياسي  والفساد  املالي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــخــلــل  بـــن خــلــيــفــة لــــ
اإلداري فــي مــؤســســات الــدولــة ســاعــد بشكل 
االجتماعية  الــفــئــات  بــعــض  تــأثــيــر  فــي  كبير 
ــفـــوذ واملـــــــال عـــلـــى بـــعـــض أجـــهـــزة  ــنـ الـ وذوي 
لتحقيق  مختلفة  بــطــرق  وتوظيفها  الــدولــة 
ــــروات كــبــيــرة عــبــر االنـــخـــراط في  مــكــاســب وثـ
أنشطة وممارسات غير مشروعة والحصول 
على بعض التسهيات االئتمانية والقروض 
الــبــنــكــيــة مـــن دون وجــــه حـــق أو ضــمــانــات، 

وإهـــدار املــال العام أو االخــتــاس. واعتبر أن 
تشعب اإلجراءات وكثرتها وتعقدها يدفعان 
باملتعاملن مع اإلدارة من فاعلن اقتصادين 
إلــــى الــبــحــث عـــن املــســالــك األقـــــرب واألســـهـــل، 
أن املنظومة اإلداريــة والقانونية  إلى  مشيرا 
فــي تــونــس تضيع املــبــادرة االقــتــصــاديــة في 
يفتح  مما  واإلجـــــراءات،  الشكليات  مــتــاهــات 
ــام مـــحـــاولـــة االلـــتـــفـــاف عــلــى تلك  ــ الــشــهــيــة أمـ
الفساد،  عنوانها  ملتوية،  بطرق  اإلجـــراءات 
ــن طــــريــــق تـــدابـــيـــر  ــ ــا يـــتـــم ذلــــــك عـ ــ ــا مـ ــبــ ــالــ وغــ
ــال بــــن خــلــيــفــة إن مــكــافــحــة  ــ »قـــانـــونـــيـــة«. وقــ
 ألداء اإلدارة، 

ً
الفساد تتطلب إصاحًا شاما

معتبرا أن »شخصنة خطاب مكافحة الفساد 
والتركيز على أسماء أو فئات ال يمكن إال أن 
الفساد  بارونات  الصراعات ويشحذ  يؤجج 

ضد كل إصاح«.
ــا الـــتـــجـــهـــيـــز  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــس حـ ــونــ ــ ويـــــــجـــــــري فـــــــي تــ
ــة وطـــنـــيـــة بــــشــــأن الـــحـــوكـــمـــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ السـ
الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف 
فــي املــال الــعــام. وأكـــدت عضو هيئة مكافحة 
من  أكثر  الهيئة  تلقي  الشهبى،  ألفة  الفساد 
السنوات الخمس  ألــف ملف فساد خــال   39
األخــــيــــرة، أحــيــل مــنــهــا أكــثــر مـــن 1800 ملف 

إلى القضاء. بدوره، رأى الخبير االقتصادي 
قامت  التونسية  السلطات  أن  تريمش،  فهد 
بـــمـــحـــاوالت ملــأســســة مــكــافــحــة الـــفـــســـاد عبر 
ــيـــس الـــهـــيـــئـــة وإصــــــــــدار مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــأسـ تـ
كــافــة مصالح  فــي  الــفــســاد  الــقــوانــن لتعقب 
ــة املـــبـــلـــغـــن، غـــيـــر أن هـــذه  ــايــ ــمــ الـــــدولـــــة وحــ
املـــجـــهـــودات لـــم تـــعـــِط أكــلــهــا بــســبــب ضعف 
اإلمكانيات التي تم وضعها على ذمة الدوائر 
القضائية املتخصصة في النظر في قضايا 
»العربي الجديد« إن  الفساد. وقال تريمش لـ
واللوجستية  الــبــشــريــة  اإلمــكــانــيــات  ضــعــف 
املــــوضــــوعــــة عـــلـــى ذمــــــة الـــقـــطـــب الـــقـــضـــائـــي 
املــتــخــصــص فـــي قــضــايــا الـــفـــســـاد تـــزيـــد من 
ــذه الـــقـــضـــايـــا وتــطــيــل  ــ ــبـــت فــــي هـ صـــعـــوبـــة الـ
إجراءات التقاضي وربما اإلفات من العقاب، 
ــاف أن هــيــئــات الــرقــابــة  ــ وفــــق تـــقـــديـــره. وأضــ
العامة تعمل في »جزر منقطعة« من دون أي 
تنسيق بينها وبن الحكومة، ما يفسر عدم 
األخذ بتوصياتها التي تصدرها في تقارير 
مجموع  أن  معتبرا  عنها،  الــصــادرة  الرقابة 
للمستثمرين.  ــرة 

ّ
مــنــف بــاتــت  الـــعـــوامـــل  هــــذه 

ــاديـــن، وال  ــتـــصـ وتـــابـــع أن »املــتــعــامــلــن االقـ
ــانــــب مـــنـــهـــم، بــــاتــــوا حــــذريــــن مــن  ســيــمــا األجــ

ــه نـــحـــو الــــســــوق الـــتـــونـــســـيـــة، بــســبــب  ــتـــوجـ الـ
الــفــســاد اإلداري والــقــضــائــي وعــــدم قــدرتــهــم 
ــال الــتــحــكــيــم،  عــلــى مــواجــهــة الــقــضــاء فـــي حــ
فاتورة  منذ ســنــوات  االقــتــصــاد  يدفع  بينما 
ــن مــفــاصــل  بــاهــظــة بــســبــب تــمــكــن الـــفـــســـاد مـ
توفير  والبرملان  األحــزاب  الدولة ومحاوالت 
الغطاء السياسي للوبيات الفساد املتنفذة«.

ــال تــريــمــش إن »مــكــافــحــة الــفــســاد ليست  وقــ
حــمــات انــتــقــائــيــة تــســتــهــدف أشــخــاصــا من 
على  يتعّن  بل مجهود وطني  دون غيرهم، 
ــراط فـــيـــه بــهــدف  ــ ــخـ ــ مــخــتــلــف الـــســـلـــطـــات االنـ
تحسن صورة تونس في األسواق الخارجية 

والحفاظ على جاذبيتها االستثمارية«.
وحــلــت تــونــس فــي املــرتــبــة 74 مــن أصـــل 180 
ا في مؤشر مدركات الفساد للعام 

ً
بلًدا مصنف

2019 الصادر عن منظمة الشفافية العاملية، 
لــتــتــأخــر بــذلــك بــمــرتــبــة واحــــدة عــن تصنيف 
الــشــفــافــيــة  مــنــظــمــة  ــت  ــعــ وأرجــ الــــعــــام 2018. 
الـــدولـــيـــة تــأخــر تــونــس فـــي مــؤشــر مــدركــات 
التي  الــســيــاســيــة  إلـــى غــيــاب اإلرادة  الــفــســاد 
تجلت في تواصل ظاهرة اإلفات من العقاب، 
وتـــواصـــل ظـــاهـــرة انــتــقــائــيــة تــحــريــك ملفات 
الفساد، وعدم تطبيق قانون حماية املبلغن.

وتمثل املناقصات العمومية األرض الخصبة 
لــتــرعــرع الــفــســاد فـــي تـــونـــس، وفــــق مــحــلــلــن، 
حيث يستفيد املتنفذون من املناقصات التي 
الدولة محتمن باألحزاب والسلطة  تطرحها 
السياسية، ما يجعل سهام النقد توجه نحو 
الـــبـــرملـــان الـــــذي أوكـــــل لـــه الـــقـــانـــون الــســلــطــات 
الفساد  الرقابية. وقــال رئيس لجنة مكافحة 
إن مجلس  القمودي،  الدين  بــدر  البرملان  في 
الرقابية  بالسلطة  يــنــفــرد  لــن  الــشــعــب  نـــواب 
خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس الـــقـــادمـــة، مــشــيــرا 
ــى أن  ــ ــي الـــجـــديـــد« إلـ ــربـ ــعـ »الـ ـــ فــــي تـــصـــريـــح لـ
املجلس ينوي إشــراك كل الفاعلن في وضع 
في  الفساد  ملكافحة  الوطنية  االستراتيجية 
السابق  الرئيس  القادمة. وكشف  الخماسية 
عن  الطبيب،  شوقي  الفساد  مكافحة  لهيئة 
خــســائــر ســنــويــة بــنــســبــة 25% مـــن مــجــمــوع 
آلــيــات  غــيــاب  نتيجة  الحكومية  املــنــاقــصــات 
الرقابة واملتابعة، أي ما يناهز ملياري دينار 

)714 مليون دوالر( من املال العام.
العليا  اللجنة  الـــصـــادرة عــن  األرقــــام  وتــقــدر 
ــراءات  ــ ــشــ ــ لـــلـــصـــفـــقـــات الـــعـــمـــومـــيـــة، حـــجـــم الــ
الداخلي  الناتج  بـ 18% من جملة  العمومية 
الــخــام، وعلى هــذا األســاس فــإن قيمة الشراء 
ــونــــس، خـــــال ســـنـــة 2016،  الـــعـــمـــومـــي فــــي تــ
نــاهــزت 19 مــلــيــار ديـــنـــار. فــي يــولــيــو/تــمــوز 
مناقصة  فــي  فــســاد  شبهة  تسببت  املــاضــي 
ــة بـــحـــكـــومـــة إلـــيـــاس  ــ ــاحــ ــ ــي اإلطــ ــ ــيـــة فـ عـــمـــومـ
الــفــخــفــاخ، بــعــد مــواجــهــة هـــذا األخــيــر شبهة 
تـــضـــارب املــصــالــح وحـــصـــول شـــركـــات يملك 
فيها أسهمًا على مناقصات بقيمة 43 مليون 
ديــنــار، مــا دفــع رئــيــس الــدولــة، قيس سعيد، 
الــبــرملــان  إلـــى مطالبته بــاالســتــقــالــة وســحــب 
سنويا  تــونــس  وتخسر  حكومته.  مــن  الثقة 
ــراء الــفــســاد نــحــو 8.4 مــلــيــارات ديـــنـــار )3  جــ
مليارات دوالر(، بحسب أرقام هيئة مكافحة 
فــي تونس  املعلنة  الــحــرب  الــفــســاد. وال تعد 
ــــى مـــن نــوعــهــا، حــيــث سبق  ــام األولـ ــ ــذه األيـ هـ
لحزب قلب تونس الذي يواجه رئيسه نبيل 
إلــى  أن دعـــا  األمــــوال  الــقــروي تهمة تبييض 
اإلطاحة بحكومة الفخفاخ. كذلك قاد رئيس 
الــحــكــومــة يــوســف الــشــاهــد عـــام 2017 حملة 
ملكافحة الفساد تم على إثرها توقيف رجال 
أعــمــال وشــخــصــيــات نــافــذة، غــيــر أن الحملة 
واجـــهـــت انـــتـــقـــادات عـــديـــدة بــعــدمــا اتــهــمــتــه 
ملفات  بتحريك  حينها  البرملانية  املعارضة 
ضد الفاسدين لتحقيق مآرب سياسية، فيما 
ال يــزال عــدد مــن املوقوفن فــي تلك القضايا 

قيد الحبس من دون محاكمة.

اإلنتاج هذا  العام، بعد ارتفاع الرقعة  املزروعة 
ــدان،  منها  ــاألرز إلـــى أكــثــر مــن 1.5 مــلــيــون فــ  بــ

نصف مليون  فدان  زراعة مخالفة.
وأشار مزارعون إلى أن حصيلتهم هذا العام 
من زراعــة األرز »صفر«، إذ إن سعر طن األرز 
الشعير يبلغ 3 آالف  جنيه للطن، بينما كلفة 
إنــتــاج الــفــدان خــاصــة املــســتــأجــر تــصــل إلـــى 9 
آالف جنيه، وهي نفس قيمة املحصول، حيث 

ينتج الفدان نحو 3 أطنان.
القطن، حيث  زراعــة  أيضا  الخسائر  وطاولت 
أســـفـــرت مــــــزادات بــيــع الــقــطــن فـــي وجــــه قبلي 
)جــنــوب مصر( هــذا املــوســم 2020، عــن تقدير 
 ســعــر الــقــنــطــار بـــحـــوالـــي 1800 جــنــيــه، وفــي 
وجه بحري )شمال( 2070  جنيًها.  وبحساب 
متوسط إنتاج فدان  القطن 6 قناطير للفدان، 
 يكون  اإلجمالي  املتحصل عليه 10800 جنيه، 
فــي حــن أن تكلفة  اإلنــتــاج تصل  إلــى 8  آالف 
جنيه، بخاف 6 آالف أخرى كإيجار لألرض، 
 فتكون الخسارة أكثر من   3  آالف جنيه ملزارعي 
البحري،  للوجه  جنيه  و2000  القبلي  الــوجــه 
وفق املزارع حسن السيد من محافظة أسيوط 

جنوب الباد.
وشــمــلــت الــخــســائــر أيـــضـــا مــحــاصــيــل الــــذرة 
نتيجة تــراجــع أســعــارهــا مــقــابــل زيــــادة كلف 
ــــى حــصــاد  ــــن إلـ ــزارعـ ــ ــا اضـــطـــر املـ ــاج، مــ ــ ــتـ ــ اإلنـ

الـــــذرة قــبــل إتـــمـــام نــضــجــه ) عـــيـــدان خـــضـــراء( 
ا  للمواشي. 

ً
ا مخزن

ً
الستخدامها علف

 وقــــال حــســن عــبــد الــرحــمــن أبـــوصـــدام، نقيب 
عــــام الـــفـــاحـــن، إن  تــدنــي أســـعـــار املــحــاصــيــل 
واملــنــتــجــات الــزراعــيــة مــقــارنــة بــكــلــف اإلنــتــاج 
املتزايدة  يؤدي إلى خسائر كبيرة تساهم في 
خروج  الكثير من صغار املزارعن  من السوق 

وتقليص املساحات  املــزروعــة، وهــو ما يهدد 
األمن الغذائي  في املستقبل. 

وأشـــار أبــو صـــدام إلــى ضـــرورة تفعيل املــادة 
29 مـــن الـــدســـتـــور، الـــتـــي تـــلـــزم  الــــدولــــة بــدعــم 
 املــحــاصــيــل  االســتــراتــيــجــيــة، عــن طــريــق وضــع 
ســعــر ضــمــان يــتــيــح  لــلــفــاح هــامــش  ربــــح، مع 

ضرورة إنشاء صندوق  للتكافل الزراعي.

أرقام الفساد في تونس: تربّح تحت غطاء سياسي
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وزير البيئة مصطفى العروي المتهم بإدخال شحنات نفايات إيطالية )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

بين الحين واآلخر تظهر 
قضية فساد كبرى في 
تونس، لتخطف األنظار 

أليام وربما أسابيع، قبل أن 
تخفت وتتالشى من دون 

أن تنتهي إلى أحكام 
رادعة تحد من حاالت 

الفساد التي استشرت في 
السنوات األخيرة تحت 

غطاء سياسي وبرلماني

تخرج العديد من الزراعات 
األساسية في مصر من 

عام 2020 محملة بخسائر 
باهظة، في ظل تدني 

أسعارها مقارنة بكلف 
متزايدة لإلنتاج، بينما 

غابت الدولة عن دعم 
المزارعين

صادرات تركيا 
تتخطى 

المستهدف
تخطت قيمة الصادرات التركية 166 
مليار دوالر منذ مطلع العام وحتى 
25 ديسمبر/ كانون األول الجاري، 
متجاوزة املستهدف السنوي، وفق 

وزارة التجارة. وقالت وزيرة التجارة، 
روهصار بيكجان، في تغريدة عبر 

»تويتر«، أمس السبت، وفق وكالة 
األناضول إن » قيمة صادراتنا لعام 

2020 تخطت 166 مليار دوالر لغاية 
25 كانون األول/ ديسمبر، متجاوزة 

املستهدف السنوي البالغ 165.9 
مليار دوالر«. ويوم الجمعة املاضي، 

قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، إن اقتصاد بالده، حقق 
نموا بنسبة 6.7% في الربع الثالث 

ما يجعل تركيا أسرع دولة نموا في 
العالم خالل تلك الفترة.

العراق يريد زيادة 
تصدير النفط

قال كريم حطاب وكيل وزارة النفط 
العراقية لشؤون التوزيع، إن العراق 
يهدف لزيادة قدرة تصدير النفط 
الخام من مرافئه الجنوبية إلى 6 

ماليني برميل يوميا من 3.5 ماليني 
حاليا. وأضاف حطاب في بيان، 

أمس السبت، أن زيادة قدرة التصدير 
ستكون بعد عام 2023 وأن الخطة 

تشمل بناء 24 صهريج تخزين.

روسيا تعتزم تعديل 
عالقاتها التجارية 

مع بريطانيا
أعلن فالديمير تشيجوف مندوب 

روسيا الدائم لدى االتحاد األوروبي، 
أن بالده ستعدل العالقات التجارية 
واالقتصادية مع بريطانيا واالتحاد 

األوروبي، مع مراعاة االتفاق 
التجاري بني لندن وبروكسل 

بشأن خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي.

وقال تشيجوف، لقناة »روسيا 24«، 
»سنحتاج إلى تصحيح عالقاتنا 

التجارية واالقتصادية مع بقية 
دول االتحاد األوروبي وبريطانيا، 

مع األخذ في االعتبار هذا العامل«. 
وأضاف: »سوف نتعامل تجاريًا مع 
بريطانيا على أساس قواعد منظمة 
التجارة العاملية، كما تتعامل معظم 

دول العالم مع بعضها بعضًا«. 
وعن اتفاقية الشراكة مع االتحاد 

األوروبي بشأن التجارة، قال 
مندوب روسيا الدائم لدى االتحاد 

األوروبي، وفق ما نقلت وكالة 
األنباء القطرية »قنا« أمس السبت، 

إن موسكو وبروكسل ستعدالنها 
»بالقدر املطلوب«. وقد وقعت 

بريطانيا واالتحاد األوروبي، يوم 
الخميس املاضي، اتفاقية التجارة 
بعد »بريكست«، والتي جاءت في 

نحو ألفي صفحة، ويجب أن تدخل 
حيز النفاذ في األول من يناير/

كانون الثاني 2021، حيث تتضمن 
االتفاقية إنهاء دور محكمة العدل 

األوروبية في أي نزاع ينشأ بني 
الجانبني مستقبال واالحتكام إلى 
نظام لحل املنازعات وفقا للقانون 
الدولي بدال من القانون األوروبي. 

كما تشمل االتفاقية اتباع نظام 
متدرج على مدار خمس سنوات 

ونصف للصيد البحري في املياه 
اإلقليمية البريطانية، على أن تتمكن 

بريطانيا من صيد ثلثي حجم 
األسماك في مياهها بانتهاء هذه 

الفترة االنتقالية.

ارتفاع تداوالت 
بورصة مسقط

ارتفعت قيمة التداوالت في سوق 
مسقط لألوراق املالية، األسبوع 

املاضي، إلى 8.3 ماليني ريال عماني 
)21.6 مليون دوالر( مقابل 6.4 

ماليني ريال في األسبوع الذي سبقه، 
مسجلة نموا بنسبة 29.1%. وزاد 

عدد الصفقات املنفذة من 1773 
صفقة إلى 2028 صفقة، وسط 

ارتفاع في قيمة املشتريات املحلية 
التي استحوذت على 91.6%، وقق 
بيانات السوق التي أوردتها وكالة 

األنباء العمانية، أمس السبت.

أخبار مال وسياسة

ماليةموارد

بروفايل

ميشيل بارنييه
مصطفى قماس

دخــل أخــيــرًا بــؤرة الــضــوء، على الــرغــم مــن أنــه كــان في 
قلب األحــداث وصانع مسارها على مدار أربعة أعوام 
ــام، هـــي زمــــن املـــفـــاوضـــات الـــتـــي جــــرت بن  ــ ونـــصـــف عـ
االتحاد األوروبــي وبريطانيا لاتفاق على مرحلة ما 

بعد خروج اململكة املتحدة من االتحاد.
وبــيــنــمــا كــــان كـــل طــــرف يــســعــى إلــــى تــســويــق االتــفــاق 
الـــتـــجـــاري الــــذي جــــرى الــتــوصــل إلـــيـــه، يــــوم الخميس 
املاضي، بن لندن وبروكسل  على أنه نوع من النصر 
املحقق، صرح ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي االتحاد 
األوروبــــي، بــأنــه »ال يــوجــد منتصر فــي بريكست، إنه 
خــاســر - خـــاســـر«، مـــشـــددًا عــلــى أن »الـــفـــراق ُيــضــعــف، 
خــاصــة فــي الــعــالــم كــمــا هــو الـــيـــوم، عــالــم خــطــر وغير 
مستقر، حيث يجب أن نكون مجتمعن، كي يكون لنا 

وزن في مواجهة الواليات املتحدة والصن«.
أن  اخــتــارت  املتحدة  أن »اململكة  إلــى  ويــذهــب بارنييه 
أنــا آســف،  تــكــون متضامنة.  أن  تــكــون منعزلة عــوض 
نـــا بأكبر سرعة  لكن مهمتي كــان جعل بريكست وراء

ممكنة. وقد قمنا بذلك ضمن الوحدة والحزم«.
كــــان كــبــيــر مــفــاوضــي االتـــحـــاد األوروبـــــــي يــتــطــلــع في 
صيف 2016 إلى أن يصبح رئيسًا للجهة التي ينحدر 
ُعــنِّ  أنــه  األوروبــيــة، غير  للمفوضية  أو رئيسًا  منها، 
كان  األوروبــــي، حيث  االتــحــاد  عــن  للمفاوضن  كبيرًا 
عــلــيــه الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق مــع الــبــريــطــانــيــن لترتيب 

الخروج من االتحاد األوروبي.
بارنييه  تجربة ميشيل  األوروبـــي  االتحاد  استحضر 
ومعرفته بتفاصيل القضايا املطروحة في مفاوضات 
بريكست، حيث كان بن 1999 و2004 مفوضًا أوروبيًا 
مــفــوضــًا  و2014،   2010 ــــن  وبـ الـــجـــهـــويـــة  لــلــســيــاســة 

أوروبيًا للسوق الداخلية والخدمات املالية.
ويشهد له العديد من املعلقن بأنه يتمتع بخصال ال 
بد أن تكون في أي مفاوض مكلف الخوض في ملف 
شائك مثل ذلك الــذي يتعلق ببريكست، فهو أوروبــي 
الـــهـــوى، يــحــرص عــلــى إحــاطــة نــفــســه بــمــعــاونــن، ولــه 

معرفة عميقة بامللفات التي ينكّب عليها.
يحسب لــه أنــه كــان حريصًا على إخــبــار دول االتحاد 
الوقت نفسه  املفاوضات مع بريطانيا، في  بتفاصيل 
كـــان يـــصـــّرح بـــأن عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق سيجعل 

بريطانيا املتضرر األكبر، فلم يتردد في التأكيد أن %7 
فقط من صادرات االتحاد األوروبي تذهب إلى اململكة 
املتحدة، فيما تنتهي 47% من الصادرات البريطانية 

في سوق االتحاد األوروبي.
ــروح الــريــاضــيــة« الــتــي  ــ ــارة إلـــى »الــ ــ  عـــن اإلشــ

ّ
لـــم يــكــف

اشتهر بها البريطانيون، حيث جاء ذلك ضمن مسعاه 
يــتــردد في  لــم  كــذلــك  قــواعــد منافسة سليمة.  لتكريس 
الــتــذكــيــر بــشــعــار »لــنــحــافــظ عــلــى هـــدوئـــنـــا ونــتــقــدم« 
الــذي رفــع خــال الــحــرب العاملية الثانية مــن أجــل رفع 

معنويات الساكنة في بريطانيا.
دخل بارنييه هذه األيام في بؤرة اهتمام الفرنسين، 
الــســيــاســي السبعيني  الـــذيـــن اســـتـــعـــادوا مــســار هــــذا 
يناهز  الفرنسي  البرملان  فــي  نائب  أصغر  وكــان  اآلن، 
27 عامًا، وُعــنِّ وزيــرًا عــدة مــرات في البيئة والشؤون 
الخارجية، باإلضافة إلى مهامه مفوضًا أوروبيًا، لكنه 
مهما تقلب في املناصب، ظل وفّيًا لعائلته الديغولية 

في فترة املراهقة.
مــبــاشــرة بــعــد إعــــان االتــــفــــاق، صــــّرح بــارنــيــيــه لــقــنــاة 
»فــرانــس 2« بــأنــه يفتقد بــلــده فــرنــســا، الـــذي يـــرى أنــه 
العدالة واالحترام.  يوجد في وضعية متسمة بغياب 
النجاح الذي حققه الوزير السابق في عهد الرئيسن 
جاك شيراك ونيكوال ساركوزي، في قيادة املفاوضات 
مع بريطانيا، دفع مراقبن إلى الذهاب إلى أنه يوجد 
بن خيارين: االنضمام إلى الرئيس الفرنسي الحالي 
إيمانويل ماكرون، وتحّمل إحدى املسؤوليات الرفيعة، 
أو التطلع إلى قيادة الجمهورين في أفق االنتخابات 

الرئاسية لعام 2022.
مــا تحقق  بــأن  الفرنسية،  لــومــونــد«   « علقت صحيفة 
الــذي  لــهــذا الديغولي االجــتــمــاعــي،  نــوع مــن التكريس 
لم يؤمن به حتى املنتمون إلى عائلته السياسية. فقد 
أثــبــت كفاءته أكــثــر فــي مؤسسات االتــحــاد األوروبـــي، 
الــذي يضع صورة  قبل أن يصبح »السيد بريكست«، 
كــونــراد  الــجــنــرال ديــغــول واملستشار  فــي مكتبه تضم 
ــة -  ــيـ ــانـ ــة األملـ ــداقـ إديــــنــــاور تــخــلــد تــوقــيــع اتـــفـــاق الـــصـ
الفرنسية فــي عـــام 1963، بــل إن هــنــاك مــن اعــتــبــر أنــه 
أضحى من رمــوز االتــحــاد، كما الفرنسي جــاك دولــور 
الــذي تولي أمر املفوضية األوروبــيــة على مدى عشرة 
االتــحــاد  بــن 1985 و1995، والـــذي شهد والدة  أعـــوام 

االقتصادي والنقدي في عام 1992.

خسائر تونس من 
الفساد تصل إلى 3 
مليارات دوالر سنويًا

حمل الشعار ذاته الذي رُفع خالل الحرب 
رفع معنويات  أجل  الثانية من  العالمية 
سكان بريطانيا، رغم أنه كان في الطرف 
المقابل الذي يمثل االتحاد األوروبي في 
مفاوضات خروج لندن من االتحاد... إنه 
يتردد  لم  الذي  بارنييه،  ميشيل  الفرنسي 

في وصف االتفاق بأنه خسارة للجميع

الفساد  مكافحة  هيئة  عضو  أكدت 
تلقي  الشهبي،  ألــفــة  تــونــس،  فــي 
فساد  ملف  ألف   39 من  أكثر  الهيئة 
أحيل  األخيرة،  الخمس  السنوات  خالل 
منها أكثر من 1800 ملف إلى القضاء. 
من   74 المرتبة  فــي  تونس  وحلت 
مؤشر  فــي  مصنًفا  بــلــًدا   180 ــل  أص
الصادر   2019 للعام  الفساد  مدركات 
العالمية،  الشفافية  منظمة  عــن 
المؤشر  في  تونس  تأخر  أرجعت  التي 
لمواجهة  السياسية  اإلرادة  غياب  إلى 
تــواصــل ظاهرة  الــفــســاد فــي ظــل 
اإلفالت من العقاب، واستمرار ظاهرة 
وعــدم  الملفات  تحريك  انتقائية 

تطبيق قانون حماية المبلغين.
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