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لندن ـ العربي الجديد

السياحية  التأشيرات  الستئناف  السعودية  تستعد 
»قريبًا جدًا«، بعد تعليقها قبل أشهر بسبب فيروس 
ــا، وفــــق حـــديـــث ملـــســـؤول ســـعـــودي مـــع وكــالــة  كــــورونــ

»بلومبيرغ« األميركية الخميس.
وقـــال املــســؤول الـــذي تــحــدث، شــرط عــدم الكشف عن 
 املــمــلــكــة تــعــمــل أيــضــًا مــع دول أخــــرى في 

ّ
هــويــتــه، إن

ــــط وأوروبـــــــا عــلــى بـــروتـــوكـــول مــوحــد  الـــشـــرق األوســ
لــتــســهــيــل الــســفــر. وكــــان الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للهيئة 
السعودية للسياحة، فهد حميد الدين، أعلن في وقت 

 اململكة تعتزم استئناف 
ّ
سابق من الشهر الحالي، أن

السماح بدخول السياح األجانب قريبًا.
رئيسيًا   

ً
عامال الخارجية  السياحة  تشجيع  ويعتبر 

في جهود اململكة لتقليل اعتمادها على النفط، حيث 
تستهدف السعودية أن يساهم قطاع السياحة بنسبة 
10 في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي بحلول عام 

2030، لكن الفيروس عرقل تلك الخطط. 
املواطنني  سفر  تعليق  السعودية  السلطات  ورفعت 
إلـــى الـــخـــارج، وأعــلــنــت فــتــح املــنــافــذ الــبــريــة والــجــويــة 

والبحرية اعتبارًا من 17 مايو/ أيار.
وقالت وزارة الداخلية إنها ستسمح بسفر املواطنني 

الذين تلقوا جرعتني من التطعيم الواقي من فيروس 
كورونا أو جرعة واحدة على األقل قبل أسبوعني من 
السفر، وأولئك الذين تعافوا من اإلصابة بالفيروس 
خالل أقل من ستة أشهر ومن هم دون الثامنة عشرة.

كــانــت الــســعــوديــة قــد قـــررت فــي مــــارس/ آذار املــاضــي 
تــمــديــد حــظــر الــســفــر إلـــى الـــخـــارج ملــواطــنــيــهــا مــن 31 
مارس/ آذار إلى 17 مايو/ أيار، ويعني القرار الجديد 
الـــيـــوم عــــدم تــمــديــد الــحــظــر، لــكــن ملـــن تــنــطــبــق عليهم 
 وزارة الــحــج والــعــمــرة في 

ّ
الــشــروط املــعــلــنــة. يــذكــر أن

السعودية، أعلنت في 9 مايو/ أيار الحالي، عزم اململكة 
عــلــى إقــامــة شــعــيــرة الــحــج لــلــعــام الــحــالــي، بــمــا يكفل 

الحفاظ على صحة الحجيج وسالمتهم، بعد أكثر من 
عام من فرض قيود مشددة على دخول املسجد الحرام 
املصلني  عــدد  املقدسة، وتخفيض  األماكن  وغيره من 

واملعتمرين بسبب تفشي فيروس كورونا.
ــبـــاء  ــيـــان نـــشـــرتـــه وكــــالــــة األنـ ــدت الــــــــــوزارة، فــــي بـ ــ ــ وأكـ
الصحية  »الجهات   

ّ
أن »واس«،  الرسمية  السعودية 

فــي املــمــلــكــة مــســتــمــرة فــي تقييم األوضـــــاع، واتــخــاذ 
جــمــيــع اإلجـــــــــراءات الــكــفــيــلــة بــالــحــفــاظ عــلــى صحة 
ــوابــــط واملـــعـــايـــيـــر الــصــحــيــة،  اإلنــــــســــــان، وفــــــق الــــضــ
الــحــفــاظ على  تــضــمــن  الــتــي  والتنظيمية  واألمــنــيــة، 

صحتهم، وتأدية مناسكهم في بيئة آمنة.

السعودية تعمل على بروتوكول سفر موحد مع دول أخرى

انتعاش سيارات بريطانيا
ارتــفــع إنــتــاج الــســيــارات فــي بريطانيا 34573 فــي املــائــة في 
إبريل/ نيسان مقارنة بالشهر املقابل من العام املاضي، الذي 
شهد تصنيع 197 سيارة فقط، إذ كانت املصانع مغلقة بسبب 
إجراءات عزل بالبالد. وقالت جمعية صناع وتجار السيارات 

إن اإلنتاج بلغ 68306 سيارات خالل الشهر املاضي. وباشرت 
املصانع أنشطتها هذا العام في ظل تطبيق إجراءات للوقاية 
من كوفيد-19، غير أن بعضها تضرر بفعل نقص في أشباه 
املوصالت. وقال مايك هاوز، الرئيس التنفيذي للجمعية: »ما 

زلنا بحاجة إلى طلب محلي قوي، ونظرا ألن الصادرات هي 
املحرك األساسي لنا، فنحن على ثقة بأن األسواق الخارجية 
ستدعم التعافي، سواء بالنسبة لقطاع السيارات أو بالنسبة 

لالقتصاد األوسع نطاقا«.

للكمبيوتر  ُمصنع  أكبر  الصينية،  لينوفو  مجموعة 
فاقت  زيادة  الخميس  أعلنت  العالم،  في  الشخصي 
المائة،  في   512 بلغت  الفصلية  األرباح  في  التوقعات 
الذين  أولئك  من  قوي  طلب  من  بدعم  وذلك 
يعملون من المنازل في ظل استمرار القيود المرتبطة 
في  المنتهي  السنة  ربع  في  الربح  وقفز  بكوفيد-19. 
يتجاوز  ما  وهو  دوالر،  مليون   260 إلى  آذار  مارس/   31
متوسط تقديرات سبعة محللين كان يبلغ 204.7 ماليين 

دوالر.

إتش.إس.بي.سي، أكبر بنك في أوروبا، أكد أنه سيتخارج 
من  األميركية  بالسوق  لألفراد  المصرفية  الخدمات  من 
قطاعات  ووقف  أنشطته  قطاعات  بعض  بيع  خالل 

نطاق  تقليص  سنوات  منذ  البنك  ويحاول  أخرى. 
تواجده في بعض أسواق أوروبا وأميركا الشمالية في 
بنوك  مع  التنافس  في  صعوبة  فيه  يجد  الذي  الوقت 
محلية أكبر. وقال البنك في بيان إنه سيتخارج من أنشطة 
والشركات  األفراد  من  للعمالء  المصرفية  الخدمات 
في  صغير  مادي  بوجود  سيحتفظ  لكنه  الصغيرة، 

الواليات المتحدة لخدمة عمالئه الدوليين األثرياء.

الخميس  رفع  الجنوبية،  كوريا  في  المركزي  البنك 
إلى  حاد  بشكل   2021 الجاري  للعام  للنمو  توقعاته 
مع  المقبل  للعام  المائة  في   3 وإلى  المائة،  في   4
عند  تغيير  دون  القياسي  الفائدة  سعر  على  الحفاظ 
وسط  المائة،  في   0.5 بلغ  منخفض  قياسي  مستوى 

المركزي  كوريا  بنك  ورفع  الصادرات.  في  قوي  انتعاش 
المائة،  في   1.8 إلى  العام  لهذا  للتضخم  توقعاته  من 

مقارنة بتوقعاته السابقة عند 1.3في المائة.

من  بأقل  معنوياتهم  تحسنت  األلمان،  المستهلكون 
مسح  حسب  حزيران،  يونيو/  من  االقتراب  مع  المتوقع 
بالرغم  التسوق  نشاط  الحذر مخيما على  إذ ظل  أمس، 
من التراجع في وتيرة اإلصابات بكوفيد-19 وتحسن في 
معهد  وقال  أوروبا.  في  اقتصاد  أكبر  نمو  توقعات 
المستهلكين،  لمعنويات  مؤشره  إن  جي.إف.كيه 
المستند إلى مسح يشمل نحو ألفي ألماني، زاد إلى -7.0 
من قراءة معدلة عند -8.6 في الشهر السابق. وجاءت 

النتيجة دون توقعات رويترز لنمو أكبر إلى -5.2.

أسماء في األخبار

فاتورة الرواتب تهدد موازنة ليبيا
طرابلس ـ أحمد الخميسي

تتزايد التحركات االحتجاجية في ليبيا املطالبة 
واملوظفني  للعاملني  املعيشية  الــظــروف  بتحسني 
نقابة  وطــالــبــت  الحيوية.  القطاعات  مــن  عــدد  فــي 
األطباء واملعلمني والنفط في ليبيا بضرورة زيــادة الرواتب 
واألجور وفق قرارات الحكومات السابقة. وقالت النقابة إنها 
كــذا، نظمت  إلــى حني تنفيذ مطالبها.  ستتابع رفــع الصوت 
الــقــرار رقــم 885  نقابة األطــبــاء اعتصامات داعية إلــى تفعيل 
بــاإلضــراب  وهـــددت  الطبية،  العناصر  رواتـــب  بــرفــع  املتعلق 
الشامل والعام للقطاع الصحي. كما دعت نقابة عمال النفط 
إلى زيادة 20 ألف مستخدم وفق قرارات حكومية سابقة صادرة 
فــي الــعــام 2013، وإضــافــة 67 فــي املــائــة إلــى الــراتــب األصــلــي.

وأكــد مصدر مــن حكومة الــوحــدة الوطنية وآخــر مــن وزارة 
ــادرة على  »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــحــكــومــة غــيــر قــ املــالــيــة لـــ
تطبيق قرارات زيادة األجور، كون فاتورة الرواتب قد تصل 
55.4 مليار دينار وال توجد إيــرادات نفطية كافية لتغطية 
إال في  الحكومي،  القطاع  للعاملني في  مستحقات إضافية 

الــحــد األعلى  ص 
ّ
قــانــون مــوحــد للمرتبات يقل حــال صـــدور 

واألدنى في الدرجات الوظيفية.
برئاسة  لجنة  الليبية  الــوطــنــيــة  الــوحــدة  حــكــومــة  وشــكــلــت 
وزير الخدمة املدنية لتقديم مقترح زيادة املرتبات للعاملني 
في الوحدات اإلداريــة في غضون أسبوع. وقــال مدير مركز 
أويـــا لــلــدراســات االقــتــصــاديــة أحــمــد أبــولــســني، فــي تصريح 
»العربي الجديد«، إن زيادة املرتبات عديمة القيمة حاليًا  لـ
بسبب انــخــفــاض الــقــوة الــشــرائــيــة لــلــديــنــار مــن 1.25 ديــنــار 
الــدوالر إلــى 4.48 دنانير. ولفت إلــى أن الحكومة قد  مقابل 
تضطر إلى التركيز على زيادة املرتبات من الناحية االسمية 
فقط، أي اللجوء لخفض قيمة العملة حتى تتمكن من اإليفاء 

بالتزاماتها تجاه جيش العاملني.
من جانبه، قال أستاذ االقتصاد بجامعة عمر املختار صقر 
الــعــام  بشقيه  التعليم  قــطــاع  مــرتــبــات  ــادة  زيــ إن  الجيباني 
ــبـــارات االجــتــمــاعــيــة أصــبــحــت أولـــى  ــتـ والـــعـــالـــي بــســبــب االعـ
مــن االعــتــبــارات االقــتــصــاديــة. وشـــدد عــلــى ضــــرورة تحقيق 
املساواة في توزيع الدخل والتغلب على املخاوف من ارتفاع 
التضخم. ودعا إلى ضــرورة وضع تصور امليزانية على أن 

باب  فــي  الــزيــادة  وتحقيق  والتنمية،  الــدعــم  ملفات  يعالج 
املرتبات واألجور بما يحافظ على املستوى املعيشي املقبول 
ــه مــثــالــب  ــ لــجــمــيــع شـــرائـــح املــجــتــمــع ويــكــبــح فـــي الـــوقـــت ذاتـ

التضخم والضغوط التي ستطاول سعر الصرف.
وبنّي أستاذ املحاسبة في جامعة الجبل الغربي عبد الحكيم 
غــيــث، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــصــرف ليبيا 
املركزي خفض قيمة العملة وكان الحد األدنى للرواتب يقدر 
بــــ321 دوالرًا، أي مــإ يــعــادل 450 ديــنــارًا بسعر الــصــرف 1.4 
أن  يجب  الفقيرة،  الطبقة  مستوى  على  وللمحافظة  دينار، 
الصرف  اليوم بعد تغيير سعر  للراتب  األدنــى  الحد  يكون 
2000 دينار.  وبلغ عدد العاملني بالجهات العامة والشركات 
في   36 مــا يشكل  مليون موظف حكومي،   2.36 واملــصــارف 
املائة من إجمالي عدد السكان الكلي في نهاية العام املاضي 
وفــقــا لــبــيــانــات وزارة الــعــمــل، ارتــفــاعــًا مــن 900 ألـــف موظف 

خالل عام 2010.
وأكــــدت تــقــاريــر ديــــوان املــحــاســبــة تضخم الــكــادر الوظيفي 
الزيادة في املوظفني  العام 2019، حيث بلغت  للدولة خالل 

بالقطاع العام قرابة 259 ألف موظف.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يبدو أن العالم بدأ يتنفس أخيرا 
بعد فترة اختناق دامت نحو 
عام ونصف، صحيح أنه ال 

يزال يتنفس برئة واحدة في 
ظل استمرار خطر كورونا على 

الصحة العامة واالقتصاد، وفرض 
دول العديد من القيود وغلق 

الحدود، لكن مؤشرات إيجابية 
عدة دفعت دوال عدة إلى التفكير 
جديا في فتح أبوابها وحدودها 
وممارسة أنشطتها االقتصادية 

وإعادة فتح املحال التجارية 
واملواصالت والحدائق والشواطئ.

صاحبت ذلك صحوة في األسواق، 
سواء املالية أو أسواق السلع 

واملعادن، فقد واصل سعر النفط 
ارتفاعه وسط زيادة في الطلب 
على موارد الطاقة، كما أعادت 

بدول تنظيم املباريات واألنشطة 
الرياضية، واتفق االتحاد األوروبي 

واليابان في بيان مشترك، أمس، 
على املضي قدما في تنظيم 

األلعاب األوملبية في طوكيو هذا 
الصيف.

على مستوى دول املنطقة رفعت 
السعودية تعليق سفر املواطنني 
إلى الخارج، وأعلنت فتح املنافذ 
البرية والجوية والبحرية اعتبارًا 

من 17 مايو/ أيار، كما تعتزم 
استئناف التأشيرات السياحية 

والسماح بدخول السياح األجانب 
قريبًا جدًا، كما أعلنت وزارة الحج 

والعمرة عزم اململكة على إقامة 
شعيرة الحج للعام الحالي، بعد 

أكثر من عام من فرض قيود 
مشددة على دخول املسجد 

الحرام.
وقررت الجزائر إعادة الفتح 

الجزئي للحدود، واالستئناف 
املحدود للرحالت الجوية بدءا من 

األول من يونيو/ حزيران، بعد 
14 شهرًا من اإلغالق وتعليق 

الرحالت. 
وبدءا من اليوم، الجمعة، تخفف 

قطر بعض القيود التي فرضتها 
على بعض األنشطة االقتصادية، 
وتعيد الحياة إلى املحال التجارية 

واملطاعم. وخففت الكويت قيود 
الحجر الصحي على املسافرين 

الذين تلقوا لقاح كورونا أو تعافوا 
منه. كما خففت دبي من قيود 

كورونا على الفعاليات واألنشطة 
شرط التطعيم. ويستعد املغرب 

لفتح حدوده البحرية والجوية أمام 
السياح واملغاربة تزامنا مع قرب 

العطلة الصيفية.
وعامليا خففت أوروبا القيود 

وسط عودة تدريجية إلى الحياة 
الطبيعية، وتم رفع قيود السفر 
أمام املسافرين الحاصلني على 

اللقاحات بشكل كامل أو جزئي 
في أكثر من 20 دولة حول العالم. 

وتخطط تركيا لتخفيف تدابير 
كورونا وعودة الحياة االقتصادية 

خالل أيام، وفي اليونان، تقرر 
فتح الشواطئ الخاصة واملتاحف، 

واملوسم السياحي. لكن في املقابل، 
فإن دوال أخرى شددت القيود.

العالم ال يزال مترددا في فتح الباب 
على مصراعيه، خوفا من التعرض 

النتكاسة صحية جديدة، لكن 
بشكل عام بدأ العالم يتنفس مع 

زيادة اللقاحات وتراجع اإلصابات 
والوفيات، لكن هذا التنفس ما زال 

هشا، فالخطر ال يزال قائما.

العالم بدأ 
يتنفس بحذر

Friday 28 May 2021
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غزة ـ عالء الحلو

يتخوف الفلسطينيون في قطاع 
من  املــحــاصــر،  الفلسطيني  ــزة  غـ
تـــكـــرار ســيــنــاريــوهــات الـــبـــطء في 
لعدوان  الــذي تعرض  القطاع،  إعمار  إعــادة 
ـــف عــلــى مــــدار 11 يــومــا من 

ّ
ـــل

َ
إســرائــيــلــي، خ

السكنية  الـــوحـــدات  الــعــنــيــف، آالف  الــقــصــف 
واألبراج السكنية واملرافق العامة املدمرة. 

ــي، وفــــق  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وتــــســــبــــب الــــــــعــــــــدوان اإلســ
اإلحصائية األخيرة لوزارة األشغال العامة 
ي لنحو 1800 

ّ
واإلسكان في غزة بتدمير كل

ألف   16.8 وحــدة سكنية، فيما تضرر نحو 
ــدة ســكــنــيــة بــشــكــل جــــزئــــي، مــــع تــدمــيــر  ــ وحــ
خــمــســة أبــــــــراج مـــدنـــيـــة، وتـــدمـــيـــر 74 مــقــرًا 
ومــنــشــأة عــامــة ومــرفــقــا حــكــومــيــا، وقــصــف 
66 مدرسة، وتدمير 3 مساجد، وتضرر 40 

مسجدًا، وتضرر كنيسة. 
ونــزح خــال فترة الــعــدوان على قطاع غزة 
نحو 50 ألــف فلسطيني إلــى املـــدارس التي 
ــة غــــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــالـ تـــديـــرهـــا وكـ
ــروا«، وعــددهــا نحو 40  »أونــ الفلسطينين 
ــــزة، واتــجــه  مـــدرســـة، مــنــتــشــرة فـــي قـــطـــاع غـ
دمرة كلّيا إلى 

ُ
النازحون أصحاب املنازل امل

زال  ومــا  منازلهم،  إعمار  لحن  االستئجار 
نحو 1200 شخص داخل مدارس اإليواء. 

 
ّ
الخبير االقتصادي عمر شعبان، أوضح أن

عملية إعـــادة اإلعــمــار، يجب أال تــكــون ملفا 
للتنافس السياسي، وحالة الترّبح، أو سلب 
 »عددًا من املؤسسات الدولية 

ّ
األموال، إذ إن

على  للحصول  تنافس شديد  في  واألممية 
أكبر قدر ممكن من األموال«. 

ــربـــي  ــعـ ــان فــــي حــــديــــث مــــع »الـ ــبـ ــعـ ــفــــت شـ ولــ
 مـــن املــهــم أن تــكــون هــنــاك 

ّ
الــجــديــد« إلـــى أن

ُيمثل ملف  حالة من احترام الضحايا، وأن 

فلسطينية،  »ورشـــة وطنية  اإلعــمــار  إعـــادة 
يساهم الكل فيها، للتطوع وإعادة اإلعمار، 
الــجــرح  فــرصــة حقيقية اللــتــئــام  تــكــون  وأن 
ــرقــة، عبر 

ُ
االنــقــســام والــف الفلسطيني، ونــبــذ 

التنسيق وتضافر الجهود«. 
وشــــدد الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، عــلــى ضـــرورة 
ــار وفــــــق آلــــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة عــن  ــ ــمــ ــ إعـــــــــادة اإلعــ
 Gaza Reconstruction املــتــحــدة  األمــــم  آلــيــة 
إذ  قــاطــع،  بــشــكــل  »املــرفــوضــة   ،Mechanism
تعتبر أحد أسباب البطء في عملية اإلعمار، 
نــحــو 1500 عائلة  بــقــاء  فــي  والــتــي تسببت 

فلسطينية من دون مأوى حتى اآلن«. 
ـــمـــّر عملية إعــــادة اإلعـــمـــار فــي تــحــديــن، 

َ
وت

مــن وجــهــة نــظــر شــعــبــان، يتمثل األول في 
تــجــد تشجيعا على  لـــن  املــانــحــة  ــــدول  الـ  

ّ
أن

إعمار ما يمكن أن يتم تدميره في املستقبل، 
 مــا تــم إعــمــاره عــام 2014، تــم تدميره 

ّ
إذ إن

ــيــــر، وقــــد أعـــلـــن االتـــحـــاد  فـــي الــــعــــدوان األخــ
األوروبـــــي رســمــيــا عــن نــيــتــه عـــدم املــشــاركــة 
فــي إعــــادة اإلعـــمـــار مــن دون وضــــوح األفــق 
الـــســـيـــاســـي، الـــــذي يــضــمــن عــــدم تــدمــيــر ما 
اآلخــر  التحدي  يتمثل  فيما  إعــمــاره،  يمكن 
باألزمات الداخلية واملتراكمة، التي أفرزها 
وتسببت  الــداخــلــي.   الفلسطيني  االنقسام 

الـــحـــرب اإلســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة عــام 
ــــدة سكنية  وحـ ألــــف   12 تــدمــيــر  فـــي   ،2014 
ألــــــــف وحــــــدة   160 ونـــــحـــــو  كـــــلـــــي،  ــكــــل  بــــشــ
إحــــــصــــــاءات وزارة  وفــــــق  جـــــزئـــــي،  بـــشـــكـــل 
األشــغــال، ووكــالــة غــوث وتشغيل الاجئن 
العربية  الــدول  تعهدت  وقــد  الفلسطينين، 
حينها بتقديم 5.4 مليارات دوالر أميركي، 
ــا لـــتـــلـــبـــيـــة بــعــض  ــفـــهـ ــم تـــخـــصـــيـــص نـــصـ ــ تــ
النصف  تــم تخصيص  فيما  االحــتــيــاجــات، 

اآلخر إلعمار غزة. 
ـــهـــدمـــة، 

ُ
وشــــهــــدت عــمــلــيــة إعــــمــــار الـــبـــيـــوت امل

وتــرمــيــم مــا خلفته الــحــرب، مــنــذ عـــام 2014، 
بطئا بسبب منع الجانب اإلسرائيلي املتكرر 
لـــدخـــول مــــواد الــبــنــاء إلـــى قــطــاع غــــزة، فيما 
أعــلــنــت وزارة األشـــغـــال، وبــعــد ثــاثــة أعـــوام 
مـــن نــهــايــة الـــحـــرب، عـــن االنـــتـــهـــاء مـــن إعــــادة 
مــدمــرة  إعــمــار حــوالــي 6280 وحــــدة سكنية 
ُكلّيا، وإعــادة إعمار نحو 18 ألف وحــدة، من 
الوحدات املتضررة بشكل جزئي، األمر الذي 
بطء  سيناريوهات  تكرار  من  تخوفات  أفــرز 

عملية إعادة االعمار واإليواء. 
ــادي،  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــر االقــ ــيــ ــبــ ــخــ بــــــــــــــدوره، أوضــــــــــح الــ
ــتـــــال اإلســـرائـــيـــلـــي  ــ  االحـ

ّ
الــــطــــبــــاع، أن مـــاهـــر 

 شــيء، 
ّ

اســتــهــدف خـــال الـــعـــدوان األخــيــر كـــل
ــفــا عــشــرات 

ّ
وطــــاول األخــضــر والــيــابــس، ُمــخــل

الــُبــنــيــة التحتية  الــكــيــلــومــتــرات املــربــعــة مـــن 
دمرة، بما فيها من شبكات صرف صحي، 

ُ
امل

ــاالت، عــــاوة على  وكـــهـــربـــاء، ومـــيـــاه، واتــــصــ
تــدمــيــر مــنــاطــق كــامــلــة وعــزلــهــا عـــن الــعــالــم، 
واستهداف املنازل واألبراج والشقق السكنية 

واملنشآت االقتصادية. 
وَرّكز الطباع في حديثه مع »العربي الجديد« 
 التحدي األســاســي في عملية إعــادة 

ّ
على أن

 ما دمره االحتال اإلسرائيلي، هو 
ّ

إعمار ُكل
استمرار الحصار على قطاع غزة، ومواصلة 
إغاق معبر كرم أبو سالم، الذي يعد املعبر 
التجاري الوحيد في قطاع غــزة، بعد إغاق 
كافة املعابر التجارية، ويتم من خاله إدخال 
واملساعدات  البضائع  من  االحتياجات  كافة 

اإلنسانية واملحروقات ومواد البناء. 
 اســتــمــرار إغــــاق مــعــبــر كــرم 

ّ
وشــــدد عــلــى أن

أبــو سالم ســوف يتسبب بكارثة اقتصادية، 
اجتماعية، وإنسانية، داعيا املجتمع الدولي 
للتحرك بشكل سريع للضغط على إسرائيل 
ــاء الــحــصــار عــلــى قــطــاع غـــزة،  ــهـ لــفــتــحــه، وإنـ
والــبــدء بشكل فـــوري بــإعــادة إعــمــار سريعة 
الــطــائــرات الحربية مــن دمــار،  فته 

ّ
 مــا خل

ّ
لكل

ســـواء فــي الـــعـــدوان األخـــيـــر، أو فــي الــحــروب 
السابقة.

عّمان ـ زيد الدبيسية

واصلت تحويات األردنين العاملن في الخارج انخفاضها 
خال العام الحالي وبنسبة 2.2% لشهر مارس/آذار املاضي، 
مليون   267 نــحــو  بلغت  حــيــث   2020 مـــارس  بشهر  مــقــارنــة 
دوالر، وسجلت التحويات تراجعا أيضا للربع األول لتبلغ 

846 مليون دوالر، حسب بيانات رسمية حديثة.
العام  املغتربن األردنين بنسبة %10  وتراجعت تحويات 
الــدولــي، لتبلغ 2.3 مليار ديــنــار )3.2  البنك  املــاضــي، حسب 
مليارات دوالر(، متراجعة من نحو 2.52 مليار دينار )3.55 
مليارات دوالر( في عــام 2019. وأشــار البنك الــدولــي إلــى أن 

تكلفة إرسال أموال من دول الخليج إلى األردن تبلغ %3.
ويتجاوز عدد املغتربن األردنين مليون شخص، موزعن 
على نحو 70 دولــة، حسب اإلحــصــاءات الــصــادرة عن وزارة 
الواليات  الخليج و11% في  الخارجية، 80% منهم في دول 
املتحدة وكندا و3% في أوروبا و3% في باقي الدول العربية، 

والنسبة املتبقية في مختلف بلدان العالم.
وقـــــال رئـــيـــس جــمــعــيــة الـــصـــرافـــن الـــســـابـــق، عــــاء ديـــرانـــيـــة، 
أثــرت  كــورونــا وتداعياتها  إن جائحة  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
على القطاعات االقتصادية في مختلف دول العالم، وبالتالي 
ــــدي الــعــامــلــة، حــيــث خــفــضــت بعض  انــعــكــس ذلــــك عــلــى األيــ
املوظفن  أعــداد  وغيرها  العربي  الخليج  دول  في  الشركات 

وتم تسريح اآلالف منهم.
ومنذ تهاوي أسعار النفط في األسواق العاملية وتفشي وباء 
كورونا، عانت االقتصادات الخليجية من تراجع في السيولة 
ــــرت عــلــى مـــراكـــزهـــا املـــالـــيـــة، وهــــو مـــا دفــعــهــا إلــــى تطبيق  أثـ
سياسات التقشف وتقليص اإلنفاق العام وزيادة االقتراض 

واالستغناء عن مئات اآلالف من العمالة الوافدة.
ووفق ديرانية، فإن تحويات األردنين من املتوقع أن تشهد 
العام الحالي، بسبب االنكماش  مزيدا من االنخفاض خال 
االقتصادي في بعض البلدان، وتراجع أداء غالبية القطاعات 
العاملن، وتخفيض  مــن  كبيرة  أعـــداد  االقــتــصــاديــة، وفصل 

الرواتب واألجور لدرجة لم تعد تناسب البعض، ما اضطرهم 
للعودة إلى األردن.

ــفـــاض الـــتـــحـــويـــات املــالــيــة  ــالــــي النـــخـ وأوضـــــــح أن األثــــــر املــ
للمغتربن األردنين ينعكس على شركات الصرافة املحلية 

والنشاط االقتصادي بشكل عام.
وتــعــتــبــر تــحــويــات املــغــتــربــن أحـــد املـــصـــادر املــهــمــة للعملة 
الصعبة، إلــى جــانــب االســتــثــمــار األجــنــبــي املــبــاشــر والــدخــل 
الـــســـيـــاحـــي واإليــــــداعــــــات بــــــالــــــدوالر، عــــــاوة عـــلـــى إيــــــــرادات 

الصادرات.
وبــــدأت تــحــويــات األردنـــيـــن فــي الـــخـــارج تــتــأثــر ســلــبــا منذ 
ــا عــلــى اقــتــصــادات  تــداعــيــات هــبــوط أســعــار الــنــفــط وكـــورونـ
كــورونــا، فيما  الخليج، فضا عن تداعيات جائحة فيروس 
تتوقع الحكومة عودة آالف املواطنن من الخارج بعد إنهاء 

خدماتهم في مناطق عملهم على إثر هذه التداعيات.
إلكترونية  إطـــاق منصة  األردن عــن  تــجــارة  غــرفــة  وأعــلــنــت 
ملــســاعــدة املــغــتــربــن املــتــوقــعــة عــودتــهــم، وذلــــك لــدمــجــهــم في 

منظومة االقتصاد الوطني ورفدها بخبرات جديدة.
وتوقع رئيس غرفة تجارة األردن، نائل الكباريتي، في وقت 
سابق، عــودة 20% من املغتربن في حال استمرار انكماش 

اقتصادات الدول جراء تداعيات كورونا الجديد.
»العربي  وقال رئيس املرصد العمالي األردني، أحمد عوض، لـ
الجديد«: يتوقع في ضوء جائحة كورونا وتداعياتها عودة 
آالف األردنين العاملن في دول الخليج العربي هذا العام، 
ما سيؤدي إلى انخفاض مباشر للتحويات املالية وارتفاع 
العاملة في  القوى  إلــى ما نسبته 25% من إجمالي  البطالة 

األردن.
ووفـــق عـــوض، فــإنــه حتى فــي حــال تحّسن الــوضــع الوبائي 
الخليج وغــيــرهــا، إال  فــي األردن ودول  كــورونــا  الــنــاتــج عــن 
آثار  للتعافي من  إلى عدة سنوات  االقتصاديات تحتاج  أن 
الجائحة وتعويض الخسائر التي تعرضت لها خال عامي 
2020 و2021، فــي الــوقــت الـــذي يــتــوقــع فــيــه حـــدوث مــوجــات 

جديدة من الوباء خال هذا العام.

غزة: تكرار سيناريوهات 
بطء إعادة اإلعمار

)Getty( تضرر 16.800 وحدة سكنية في العدوان األخير)العقارات أحد أكثر القطاعات تضررًا من تراجع التحويالت المالية )فرانس برس

تحويالت المغتربين تواصل انخفاضها

تواجه عمليات إعمار 
قطاع غزة عقبات 

عديدة، أبرزها الحصار 
وضعف التمويل، ما 

قد يؤدي إلى تكرار 
سيناريوهات البطء في 
إصالح ما دمره عدوان 

االحتالل

السعودية تطرح مناقصة 
لشراء قمح

قال متعاملون أوروبيون إن املؤسسة 
السعودية العامة للحبوب طرحت، أمس 
الخميس، مناقصة عاملية لشراء حوالي 

720 ألف طن من القمح. واملوعد النهائي 
لتقديم عروض األسعار في املناقصة هو 

اليوم الجمعة. 
ومن املتوقع صدور النتائج يوم االثنني 

املقبل. وتسعى السعودية للحصول على 
القمح الصلد الذي يبلغ محتوى البروتني 

فيه 12.5 باملئة، على أن يصل عبر 12 
شحنة زنة الواحدة منها 60 ألف طن. 

ويمكن توريد القمح من مناشئ خيارية. 
ومن إجمالي الكمية املطلوبة، تريد اململكة 
شحن نحو 240 ألف طن إلى ميناء جدة 

و240 ألفا إلى الدمام ومثلها إلى ينبع. وقال 
املتعاملون إن القمح مطلوب للتوريد بني 

العاشر من شهر يوليو/ تموز والثالثني من 
شهر سبتمبر/ أيلول.

صندوق مبادلة بأبوظبي 
يعود ألسواق الدين

أظهرت وثيقة أن صندوق مبادلة التابع 
لحكومة أبوظبي بدأ، أمس، تسويق سندات 
مقومة بالدوالر األميركي على شريحتني، 
ليعود إلى أسواق الدين بعد أقل من ثالثة 

أشهر من جمعه 1.1 مليار دوالر.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك 

املشاركة في العملية أن وحدة ملبادلة 
تصَدر السندات من خاللها، وهي املعمورة 

دايفيرسيفايد غلوبال هولدنغ، حددت 
سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 130 

نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة 
الفائدة الثابتة واملتغيرة لشريحة سندات 
ألجل عشر سنوات وعند نحو 3.7 باملئة 

لسندات فورموزا ألجل 30 عاما.
يرتب العملية بنك أبوظبي التجاري وسيتي 

وبنك أبوظبي األول وجيه.بي مورغان 
ومورغان ستانلي وستاندرد تشارترد، 
ومن املتوقع إطالقها في وقت الحق من 

اليوم. واضطرت اإلمارات إلى اللجوء 
لالستدانة من أجل الحد من تداعيات 

فيروس كورونا على مختلف القطاعات 
االقتصادية. وقالت وكالة »ستاندرد آند 
بورز« للتصنيفات االئتمانية، في تقرير 

صدر أخيرًا، إّن أعباء الديون املرتفعة في 
إمارة دبي ستزداد سوءًا وسط صدمة 

اقتصادية كلية ذات صلة بوباء كورونا. 
وحافظت الوكالة، في تقرير، على توقعاتها 
السابقة بانكماش اقتصاد دبي بشكل حاد.

أسهم اليابان تهبط بفعل 
مخاوف الجائحة

تراجعت األسهم اليابانية، أمس الخميس، 
إذ قلص املستثمرون مراكزهم بعد 

زيادة في اآلونة األخيرة، وذلك في ظل 
تمديد محتمل إلجراءات الطوارئ املرتبطة 

بكوفيد-19، وهو ما أثار مخاوف بشأن 
نمو االقتصاد املحلي. وقلص املؤشر نيكي 
خسائره أمس، ليغلق على انخفاض 0.33 

باملئة إلى 28549.01 نقطة، ليوقف سلسلة 
مكاسب استمرت خمسة أيام وبلغ حجمها 

2.1 باملئة. وهبط املؤشر توبكس األوسع 
نطاقا 0.5 باملئة إلى 1911.02 نقطة.

تكافح اليابان، التي من املقرر أن 
تستضيف أوملبياد طوكيو 2020 املؤجل 
في يوليو/ تموز، الحتواء موجة رابعة من 
اإلصابات. وسعت حاكمة طوكيو يوريكو 

كويكي، أول من أمس، إلى تمديد حالة 
الطوارئ الحالية، والتي كان من املقرر 

رفعها في األساس في نهاية مايو/ أيار، 
»لنحو شهر آخر«، كما قدمت مقاطعة 

أوساكا الغربية طلبا مماثال.

الصين: نمو أرباح 
الشركات الصناعية

سجلت أرباح الشركات الصناعية 
الرئيسية الصينية نموًا متسارعًا في 

األربعة أشهر األولى من عام 2021، وذلك 
وسط انتعاش االقتصاد املحلي بشكل 

أكبر. 
ووفقًا لبيانات رسمية نشرتها وكالة 

»شينخوا«، شهدت الشركات الصناعية 
زيادة في أرباحها املجمعة بنسبة 106 
في املائة على أساس سنوي في الفترة 

من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان 
لتصل إلى أكثر من 2.59 تريليون يوان. 
 باألشهر األربعة األولى من عام 

ً
ومقارنة

2019، يمثل الرقم ارتفاعًا بنسبة 49.6 
باملائة. وأظهرت أرقام الهيئة أن متوسط 

معدل النمو في العامني املاضيني بلغ 22.3 
في املائة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

50
ــالل فــتــرة الــعــدوان  ــزح خ ن
نحو  ــاع غـــزة  ــط عــلــى ق
إلــى  فلسطيني  ألـــف   50
المدارس التي تديرها وكالة 
الالجئين  وتشغيل  ــوث  غ
ــروا«،  ــ »أونـ الفلسطينيين 
وعددها نحو 40 مدرسة، 

منتشرة في القطاع.

تقارير عربية

األردنفلسطين

ــرج مــحــتــجــون عــمــانــيــون في  خــ
مظاهرات بالشوارع، لليوم الرابع 
ــــس األربــــعــــاء،  ــــي، أمـ ــوال ــتــ ــ عـــلـــى ال
أمــنــيــًا مكثفًا،  مــتــحــّديــن وجــــودًا 
لتوفير  بوعود  بالوفاء  للمطالبة 
اآلالف من فرص العمل. وأظهرت 
التواصل  مواقع  على  منشورات 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي، تــــظــــاهــــر مـــئـــات 
الــعــمــانــيــني فــــي مـــديـــنـــة صــحــار 
أحد  وقـــال  الشمالية.  الساحلية 
الــنــشــطــاء، لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، إن 
املــحــتــجــني عــطــلــوا حــركــة املـــرور 
فــــــي طـــــريـــــق رئــــيــــســــي لــبــعــض 
ــوا مـــــع قـــــوات  ــكــ ــبــ ــتــ الـــــوقـــــت واشــ
األمــــــن. ونـــشـــرت وكـــالـــة األنـــبـــاء 
ــدون مــصــدر  ــ ــ ــعــمــانــيــة بـــيـــانـــًا ب ال
على  حصلت  هجمات  إن  يقول 
املــمــتــلــكــات الــعــامــة تــتــعــارض مع 
الشرطة  وإن  العمانية،  األعـــراف 
ــي حــفــظ  ــ ــا فــ ــهــ ــبــ ــواجــ ــت بــ ــ ــامــ ــ »قــ
ــنـــظـــام الـــعـــام وســالمــة  األمـــــن والـ
املواطنني واملقيمني وعدم تعطيل 

مصالحهم وحرياتهم«.

عمانيون 
يحتجون 

على البطالة
عدن ـ محمد راجح

شّكل إغاق ميناء بلحاف االستراتيجي في 
موجعة  ضربة  أكبر  )شـــرق(  شبوة  محافظة 
الباد  فــي  الــدائــرة  الــحــرب  فــي  اليمن  تلقاها 
مــنــذ ســت ســنــوات، وأحـــد أهـــم الــعــوامــل التي 
تــســبــبــت فـــي االنــهــيــار االقـــتـــصـــادي وتــهــاوي 
إذ  الــعــامــة،  املــــوارد  وانــعــدام  الوطنية  العملة 
اعتمدت الحكومة بشكل رئيسي على تصدير 

النفط والغاز.
ر تعطيل ميناء التصدير االستراتيجي 

ّ
وأث

األول في اليمن، والذي تحول إلى ما يشبه 
بقيادة  الــعــربــي  للتحالف  عسكرية  قــاعــدة 
الــســعــوديــة واإلمـــــارات، على كــافــة قطاعات 

الطبيعي  والغاز  الخام  النفط  مثل  اإلنتاج 
ــعــــادن الـــذي  املــــســــال، إضـــافـــة إلــــى قـــطـــاع املــ
كــــان قــبــل آخــــر عـــامـــن قــبــل الـــحـــرب يشهد 
الستغال  واسعة  وتحركات  نسبية  طفرة 
ثـــرواتـــه وخــامــاتــه الــطــبــيــعــيــة والــصــنــاعــيــة 
ــاوزت عـــدد  ــ ــجـ ــ ــلـــة. وتـ واالقــــتــــصــــاديــــة الـــهـــائـ

ــعــــادن الــتــي  تـــراخـــيـــص عـــقـــود اســـتـــغـــال املــ
ــة لـــلـــمـــســـاحـــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــئــــة الـ ــيــ أصـــــدرتـــــهـــــا الــــهــ
اليمن  املعدنية في  والــثــروات  الجيولوجية 
في آخــر عــام قبل الحرب، أكثر من 60 عقدا 
ــن الـــخـــامـــات  ــ ــتــــغــــال ودراســــــــــة عــــــدد مـ الســ
الجيري،  كالحجر  واإلنــشــائــيــة  الصناعية 
والبازلت، والحجر الرملي والجبس وامللح، 

واملواد الطينية، والحديد.
وأفـــــــاد مــــســــؤول ســـابـــق فــــي هــيــئــة املــســاحــة 
اليمن،  فــي  املعدنية  والــثــروات  الجيولوجية 
ل عدم ذكر اسمه، بأن هذا القطاع انفتح 

ّ
فض

ــارات املــحــلــيــة  ــمــ ــثــ ــتــ ــلـــى االســ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـ
واإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الســتــغــالــه بــصــورة 
مثلى تعود بالفائدة على االقتصاد الوطني، 

وكـــــان هـــنـــاك تـــدفـــق غــيــر طــبــيــعــي لــلــشــركــات 
مــن دول  الــقــادمــة بشكل خــاص  االستثمارية 
الخليج العربي، والتي حصلت على عدد من 
الــتــراخــيــص وعــقــود االســتــثــمــار فــي أكــثــر من 
مــجــال فــي هـــذا الــقــطــاع، مــثــل الــذهــب والــزنــك 

والرصاص والحديد واإلسمنت.
»الــعــربــي  ويــكــشــف املــــســــؤول، فـــي حــديــثــه لـــ
ــارب 80% مـــن هــذه  ــقـ ــا يـ ــن أن مـ ــد«، عـ ــديـ الـــجـ
ــيـــســـي دولــــة  ــرئـ االســــتــــثــــمــــارات مــــصــــدرهــــا الـ
خليجية واحدة وهي اإلمارات، إما بشراكات 
مــحــلــيــة يــمــنــيــة أو مـــع شـــركـــات ومــؤســســات 

أعمال إقليمية ودولية.
ويـــقـــع مـــيـــنـــاء بـــلـــحـــاف عـــلـــى ســـاحـــل الــبــحــر 
الـــعـــربـــي فـــي شـــبـــوة شـــرقـــي الـــيـــمـــن، ويــشــكــل 
اليمن،  في  املسال  الغاز  لتصدير  ميناء  أكبر 
واملرتكز الرئيسي الذي كانت ستستند عليه 
الــتــعــديــنــيــة، إذ حولته  مــشــاريــع الــصــنــاعــات 
إلى  اليمنية عنه  الحكومة  يــد  ورفـــع  الــحــرب 
من  كبيرة  نسبة  تدمير  بعد  عسكرية،  ثكنة 

هذا امليناء اليمني االستراتيجي.
كما عطلت الحرب تنفيذ مشروع الصناعات 
التعدينية في مناطق الجوف - مأرب - شبوة، 
ــار تــفــعــيــل قــطــاع  ــــذي جـــاء تــنــفــيــذه فـــي إطــ والـ
الــتــعــديــن فـــي الــيــمــن. وكــــان املـــشـــروع يشمل 
إقامة سكة حديد وميناء وألسنة بحرية في 
املعدنية  الــخــامــات  لتصدير  بلحاف  منطقة 

ليكون أقرب إلى املدينة الصناعية.
في هذا الخصوص، يؤكد الخبير الجيولوجي 
ميناء  أن  الجديد«،  »العربي  لـ العاقل،  أسعد 
بلحاف بعد إجراءات تطويره وربطه بمواقع 
كان  املــســال،  الطبيعي  الغاز  وتصدير  إنتاج 
لتطوير  األســاســي  واملــركــز  املتنفس  بمثابة 
واستثمار قطاع املعادن في اليمن واستغال 
ثـــرواتـــه الــكــامــنــة ذات الـــجـــدوى االقــتــصــاديــة 
لــرجــال األعــمــال وشــركــات االستثمار  املغرية 

املحلية واإلقليمية والدولية.
وكانت الجهات املختصة في هذا اإلطار قد 
فــي مجال  املشاريع  مــن  قامت بتنفيذ عــدد 
الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا الـــبـــحـــريـــة، وحـــصـــر مـــواقـــع 
اســتــغــال املـــعـــادن والـــصـــخـــور الــصــنــاعــيــة 
واإلنشائية، وإنتاج خارطة مخاطر الغطاء 

الصخري لليمن. ويوضح العاقل أن التنوع 
يمتلك  جعله  لليمن  املناسب  الجيولوجي 
ثـــــروة مــعــدنــيــة واعــــــدة بــالــخــيــر والـــعـــطـــاء، 
نتيجة انتشار صخور األساس في عدد من 
مناطق الباد، والتي تعتبر من أهم وأكثر 
الستضافة  املناسبة  الصخرية  التكوينات 
ــالـــذهـــب  ــادن الــــفــــلــــزيــــة كـ ــد مـــــن املــــــعــــ ــديــ ــعــ الــ
الغطاء  تــحــتــوي صــخــور  والــنــحــاس، فيما 
الرسوبي على معادن ذات أهمية اقتصادية 

كبيرة مثل الزنك والرصاص والفضة.
وفي إطــار املساعي الرامية إلى تطوير هذا 
الــقــطــاع الـــواعـــد، عــمــل الــيــمــن عــلــى توسيع 
بــنــيــة تــحــتــيــة مــنــاســبــة وفـــقـــا إلمــكــانــيــاتــه 
ــتــــصــــاديــــة املــــــحــــــدودة، تــمــثــلــت مــــا بــن  االقــ
جيولوجية  وبــحــوث  استكشافية  دراســـات 
ومــنــشــآت ومــعــامــل إنــتــاجــيــة لبعض املـــواد 
التعدينية، إذ وصل عدد »املحاجر« املعامل 
3 آالف منشأة  إلــى نحو  الباد  العاملة في 
تــعــمــل عــلــى اســـتـــغـــال واســـتـــثـــمـــار خــامــات 
ــلـــح، الــبــيــومــيــس، اإلســكــوريــا،  الــجــبــس، واملـ
الطن، الحجر الجيري، والجرانيت والرخام، 
والحجر الرملي. فضا عن مصانع اإلسمنت 
عــددهــا على  يزيد  والــتــي  والخاصة  العامة 
7 مــصــانــع، وعــــدد مــن مــصــانــع السيراميك 
والــحــديــد، ومــنــشــآت أخــــرى، حــســب تقارير 

رسمية.
ويقول رجل أعمال ومدير شركة متخصصة 
الــشــدادي،  التعدينية، أحــمــد  الــصــنــاعــات  فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هــنــاك ســوقــا محلية  لـــ
الصناعات  منتجات  الستيعاب  جــدًا  واعـــدة 
ــــروف الــحــرب  الــتــعــديــنــيــة فـــي الــيــمــن، لــكــن ظـ
إليها مشاكل  وما رافقها من تبعات مضاف 
ســابــقــة فــي إجـــــراءات االســتــثــمــار والــحــصــول 
عــلــى الــتــراخــيــص ومــتــطــلــبــات االســتــكــشــاف 
واالستغال وتكاليفها الباهظة خلق العديد 
مــــن الـــصـــعـــوبـــات والــــتــــحــــديــــات أمـــــــام رجــــال 
اليمنية إلقــامــة مشاريع  األعــمــال والــشــركــات 

تعدينية كبيرة وذات جدوى.
القطاع،  املشاريع في هذا  وتبعثرت مختلف 
ــنــــة وتــعــطــيــل  نـــظـــرًا لـــوضـــعـــيـــة الــــبــــاد الــــراهــ

وتدمير كثير من املنشآت االقتصادية.

كورونا يطيح بآمال عودة السياحاليمن: إغالق ميناء بلحاف يعطل االستثمارات التعدينية

الصراعات المسلحة ألحقت أضرارًا بالغة بالقطاع الصناعي )فرانس برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

كــورونــا  فــيــروس  جائحة  تفشي  يطيح 
فــي تــونــس بــآمــال العاملن فــي القطاع 
الــســيــاحــي بــعــودة الــزائــريــن هـــذا الــعــام، 
مــا يــفــاقــم مــن الــخــســائــر الــتــي تكبدوها 
خـــــال الــــعــــام املــــاضــــي بــفــعــل الــجــائــحــة 
التي تسببت في موجة إغاقات عاملية 

وتوقف السفر ألشهر طويلة.
وتــظــهــر املـــؤشـــرات أن تــداعــيــات املــوجــة 
الجديدة من كورونا أشد قسوة، خاصة 
اللقاحات  الحصول على  تأخر  ظــل  فــي 
املــضــادة لــلــفــيــروس، مــا يضعف اآلمـــال 
فـــي إمــكــانــيــة تـــوافـــد الــســائــحــن، بينما 
على  أنشطتها  فــي  تعتمد  دول  عــمــدت 
ــي أوروبــــــــــا، عــلــى  ــة، خـــاصـــة فــ ــاحـ ــيـ الـــسـ
إعـــطـــاء األولـــويـــة فـــي تــوفــيــر الــلــقــاحــات 
فرص  تــوفــر  الــتــي  السياحية  للمناطق 
عــمــل وتــــدر عـــائـــدات لـــلـــدولـــة. وتــعــرض 
القطاع في تونس لضربة موجعة خال 
العام املاضي، بعدما انخفضت إيراداته 
الــجــائــحــة  لــتــتــســبــب  مــــن %65،  بـــأكـــثـــر 
فـــي مــوجــة تــســريــح كــبــرى فـــي صــفــوف 
الفندقية(،  )املنشآت  زل 

ُ
الن العاملن في 

واملهن املرتبطة بالقطاع.
وقــــــال ظـــافـــر لـــطـــيـــف، وهـــــو كـــاتـــب عـــام 
جامعة وكــاالت األسفار )األمــن العام(، 
إن »الـــقـــطـــاع يــقــتــرب مـــن ســنــة بــيــضــاء 
جديدة )خالية من السائحن(، النتشار 
ــــدود مــن  ــحــ ــ ــل غـــلـــق الــ ــ ــــواصــ ــاء وتــ ــ ــوبــ ــ الــ
الجزائر، فضا عن تراجع الطلب الليبي 
السياحة في جنوب تونس خوفا  على 

من العدوى«.
»العربي  لـ تصريح  فــي  لطيف  وأضـــاف 
الجديد«، أن »مؤشرات تعرض السياحة 
ألزمة جديدة هذا العام تتأكد يوما بعد 
»ضــعــف  ــوم«، مــنــتــقــدا مــــا وصـــفـــهـــا بـــ ــ ــ يـ
ــل تــحــريــك  ــ ــيـــة مــــن أجــ الـــجـــهـــود الـــرســـمـ

الطلب على الوجهة التونسية«.
الرسمي  الدبلوماسي  »الــجــهــد  وتــابــع: 
مهم جــدًا في إقناع األســواق السياحية 

على اختيار الوجهة التونسية، فكان ال 
بد من ضمان حصة تونس من السوق 
الروسية بهدف إنقاذ القطاع من موسم 

خسائر ثان«.
وشدد على أهمية إعطاء األولوية لعمال 
الــقــطــاع الــســيــاحــي فـــي الــحــصــول على 
اللقاحات املضادة لفيروس كورونا من 
الخارجية، فضا  أجــل طمأنة األســـواق 
عــن إحــيــاء الــبــروتــوكــول الــصــحــي الــذي 
جرى اعتماده في املوسم املاضي وفقا 
أجل  مــن  الجديدة  الصحية  للمعطيات 
الوافدين. وقطاع السياحة من  تشجيع 
املتضررة  االقــتــصــاديــة  القطاعات  أكــبــر 
مـــن الــجــائــحــة فـــي تـــونـــس، حــيــث ارتــفــع 
 %3288 بنسبة  فــيــه  الــعــامــلــن  تــســريــح 
خـــال الــعــام املــاضــي مــقــارنــة مــع 2019، 
وفـــق بــيــانــات رســمــيــة لـــــوزارة الــشــؤون 
االجتماعية، بينما زادت نسبة التسريح 
فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات بــنــحــو %783، 

وهي أعلى نسبة تسجلها الباد.
الـــــــشـــــــؤون  وزارة  بــــــيــــــانــــــات  ووفـــــــــــــق 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــــإن املــــؤســــســــات لــجــأت 
ــى تــقــلــيــص عـــدد  ــ بـــجـــانـــب الـــتـــســـريـــح إلـ
ــاعــــات الـــعـــمـــل كــــواحــــدة مــــن اآللـــيـــات  ســ
لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى مــــصــــاريــــفــــهــــا، كـــذلـــك 
املـــعـــاش  عـــلـــى  زادت عــمــلــيــات اإلحــــالــــة 
الــنــظــرة  ومــقــابــل   .%198 بنسبة  املــبــكــر 
الـــتـــشـــاؤمـــيـــة لــلــعــامــلــن فــــي الــســيــاحــة، 
يبدي الجانب الرسمي تفاؤال بانفراجة 
قريبة للقطاع، حيث أعلن وزير السياحة 
الــحــبــيــب عــمــار أن أخـــذ الــلــقــاح املــضــاد 
لــفــيــروس كــورونــا لــيــس شــرطــا لــدخــول 
ــبــــاد، مــشــيــرا إلــــى أن تــقــديــم فحص  الــ
»بي سي آر« سالب يعد مستندا كافيا 

للسياح الراغبن في دخول تونس.
وأوضــح الوزير، في تصريحات لوكالة 
ــيــــة عـــلـــى هــامــش  »ســـبـــوتـــنـــيـــك« الــــروســ
زيــــارة عــمــل إلـــى روســيــا، بــدايــة إبــريــل/ 
»تـــونـــس تستعد،  أن  الــــجــــاري،  نــيــســان 
ــادم، الســـتـــرجـــاع الــقــطــاع  ــ ــقـ ــ الـــصـــيـــف الـ
ــل اإلجــــــــراءات  ــذ كــ ــأخـ ــنـ ــيـــاحـــي، وسـ الـــسـ

ــــزور تــونــس  الـــازمـــة لــحــمــايــة كـــل مـــن يـ
وكـــل الــشــعــب الــتــونــســي، وشــعــارنــا هو 
ــزة وآمــــــنــــــة(«. وســمــحــت  ــاهــ ــونــــس جــ )تــ
الــســلــطــات الــروســيــة لــلــخــطــوط الجوية 
»إيــــروفــــلــــوت« بــالــقــيــام بــســبــع رحـــات 
أسبوعية إلى تونس، فضا عن السماح 
غير  رحــات  بتسيير  أخرين  لشركتن 
تــونــســيــة، وفــقــا  إلـــى مـــطـــارات  منتظمة 
الفدرالية في  الجوي  النقل  لقرار وكالة 
روسيا أخيرًا. وسجلت عائدات القطاع 
تـــراجـــعـــا بنسبة  الــتــونــســي  الــســيــاحــي 
55% خــال األشــهــر األربــعــة األولـــى من 
العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من 
بيانات رسمية  املــاضــي، بحسب  الــعــام 

للبنك املركزي التونسي.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات، أن حــجــم عــائــدات 
الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي الــتــونــســي بــلــغ في 
نــهــايــة أبـــريـــل/ نــســيــان املـــاضـــي 439.2 
دوالر(،  مــلــيــون   162.66( ديــنــار  مــلــيــون 
 361.29( ديـــنـــار  مــلــيــون   975.5 مــقــابــل 
مــلــيــون دوالر( خـــال نــفــس الــفــتــرة من 

العام املاضي.
وانــكــمــش االقــتــصــاد الــتــونــســي بنسبة 
8.8% خـــال الــعــام املـــاضـــي، وهـــو أكبر 
ــــخ الـــــبـــــاد، بــســبــب  ــاريـ ــ ــــي تـ ــكــــمــــاش فـ انــ
آثـــــــار األزمـــــــــة عـــلـــى قــــطــــاعــــات حـــيـــويـــة، 
مــثــل الــســيــاحــة والـــطـــيـــران والــتــصــديــر. 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي،  بــيــنــمــا تـــوقـــع صـ
فــي وقـــت ســابــق مــن الــعــام الـــجـــاري، أن 
بنسبة  النمو  إلــى  املحلي  الناتج  يعود 
2.3% في 2021، مقلصا بذلك توقعاته 
صندوق  وقـــال   .%4 نحو  عند  السابقة 
الــنــقــد الــــدولــــي، فـــي تــقــريــر حــــول آفـــاق 
»النهوض  بعنوان  اإلقليمي  االقتصاد 
مـــن الــجــائــحــة بـــنـــاء مــســتــقــبــل أفـــضـــل«، 
إن نــشــر الــلــقــاحــات فــي تــونــس سيكون 
ــدان الــتــي  ــلـ ــبـ ــا لــلــتــعــافــي فــــي الـ ــروريــ ضــ
تعتمد عــلــى الــســيــاحــة اعــتــمــادًا كــبــيــرًا، 
مصنفا تونس من بن البلدان البطيئة 
واملتأخرة في التطعيم الذي قد يستمر 

إلى عام 2023 لتلقيح كل السكان.

تونسثروات

الحرب أوقفت مشروعًا 
ضخمًا للصناعات 

التعدينية

Friday 28 May 2021 Friday 28 May 2021
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املتحدة  الــواليــات  مواطنو  يعيش 
األمـــيـــركـــيـــة فـــي مــرحــلــة ارتـــــــدادات 
أزمــــــــــة كـــــــورونـــــــا عــــلــــى حـــيـــاتـــهـــم. 
أصبحت  ومعها  أعمالهم،  املاين  َد 

َ
فق حيث 

مداخيلهم مرتكزة على املساعدات الحكومية. 
لــدفــع ماين  هـــذه ال تكفي  املــســاعــدات  قيمة 
فــيــمــا اإلعـــانـــة الحكومية  إيــجــاراتــهــا،  ــر  األســ
ــارات ال تــنــطــبــق شــروطــهــا  ــ ــــجـ لـــدفـــع هــــذه اإليـ
عــلــى كـــل املـــتـــضـــرريـــن. فــفــي غـــضـــون أســابــيــع 
الوقف  صاحية  تنتهي  أن  املــقــرر  مــن  قليلة، 
الفيدرالي لعمليات اإلخاء. وهذا مصدر قلق 
كبير بشكل خاص في املجتمعات التي كانت 

تكافح بالفعل مع زيادة التشرد قبل الوباء.
من  عــدد  فــي  املستأجرين  مــايــن  استلم  فقد 
الواليات األميركية إشعارات اإلخاء. من بن 
الذين  املــتــحــدة  الــواليــات  فــي  البالغن  جميع 
يــعــيــشــون فــي بــيــوت مــســتــأجــرة، قـــال حــوالــي 
1 مــن كــل 7 أشــخــاص إنــهــم تـــأخـــروا فــي دفــع 
اإليــجــارات اعــتــبــارًا مــن األســبــوعــن املنتهين 

في 10 مايو/أيار.
 1 إلى  السود  املستأجرين  ترتفع بن  النسبة 
ــراه مركز  مــن كــل 5 أشـــخـــاص، وفــقــا ملــســح أجــ
التعرف  إلــى  التعداد الحكومي، والــذي هــدف 

على مصاعب عصر الوباء.
عــنــدمــا ضــــرب الــــوبــــاء، فــقــد مـــا يـــقـــّدر بنحو 
الباد  أنحاء  في جميع  مليون شخص   15.9
وظائفهم وواجهوا صعوبة في توفير إيجار 
إلى  العامة  الصحة  احتاج مسؤولو  سكنهم. 
بــقــاء الـــنـــاس فـــي مــنــازلــهــم لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
إجــراءات  الحكومات  اتخذت  لذلك  الفيروس، 
ــتــــي يــخــشــى  لـــلـــحـــد مــــن عـــمـــلـــيـــات اإلخــــــــاء الــ

الكثيرون أن تكون وشيكة اليوم.
ــيـــة،  ــيـــدرالـ ــفـ تــضــمــنــت تـــشـــريـــعـــات اإلغـــــاثـــــة الـ
املـــدفـــوعـــات الــنــقــديــة املـــبـــاشـــرة ملــعــظــم األســـر 
األمــيــركــيــة، ومـــدفـــوعـــات الــبــطــالــة اإلضــافــيــة، 
ومــســاعــدة اإليــــجــــارات الـــطـــارئـــة، وفـــق شــركــة 

»فاست كومباني« األميركية.
ــن  ــ ــة واألمـ ــ ــاثـ ــ ــانــــون املـــســـاعـــدة واإلغـ ــر قــ ــظـ وحـ
االقـــتـــصـــادي الـــفـــيـــدرالـــي لـــفـــيـــروس كـــورونـــا، 
عــمــلــيــات   ،CARES ــانــــون  قــ بـــاســـم  املــــعــــروف 
اإلخاء من 24 مــارس/آذار إلى 24 أغسطس/

آب 2020، لكنه لم ينطبق إال على عدد صغير 
يستخدمون  الــذيــن  املــســتــأجــريــن  مــن  نسبيا 
إيجاراتهم،  لدفع  الفيدرالية  املساعدة  برامج 
أو الذين يعيشون في عقارات بتمويل مدعوم 

اتحاديا.
السيطرة  تــوّســع، بأمر من مركز  الطرد  حظر 
على األمراض والوقاية منها، في 4 سبتمبر/

أيلول 2020، ومن املنتظر أن تنتهي مفاعيله 
في 30 يونيو/حزيران 2021.

أن حظر  املستأجرين،  مخاوف  من  يزيد  مما 
اإلخاء ال يعفي من دفع اإليجار، لذلك ال يزال 
املــســتــأجــرون مــســؤولــن عــن دفـــع املــتــأخــرات، 
ــــاء إذا لـــم يــتــمــكــنــوا من  وقـــد يــواجــهــون اإلخـ

السداد، وفقا ملوقع »فيس« لألبحاث.
ويوجد اآلن أكثر من 360 برنامجا في جميع 
ــــات املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة تــوفــر  ــــواليـ أنــــحــــاء الـ
األموال للمستأجرين الذين تخلفوا عن الركب 
بسبب وباء فيروس كورونا، وفق تقرير »سي 
أن بــي ســـي«. وبــلــغ مجموع األمـــوال أكــثــر من 
الــكــونــغــرس في  مــلــيــار دوالر خــصــصــهــا   45
آخر حزمتن تحفيزيتن رئيسيتن، على أمل 

تسديد متأخرات اإليجار الهائلة في الباد.
الرئيس لألبحاث  أورانــــد، نائب  أنـــدرو  وقــال 
فــــي االئــــتــــاف الـــوطـــنـــي لـــإســـكـــان مــنــخــفــض 
الـــدخـــل: »لــقــد تــضــرر املــســتــأجــرون بــشــدة من 
الوباء. الحاجة إلى املساعدات غير مسبوقة«. 
وأضـــاف أورانــــد أنــه مــع انــتــهــاء وقــف اإلخــاء 
الــوطــنــي خــال شــهــر، فمن الــضــروري توزيع 
األموال بسرعة. إذ عندما ينتهي التأجيل، قد 
يكون لدينا ماين املستأجرين عرضة لخطر 

اإلخاء.
وتشكو ماين األسر األميركية من أنها غير 
قادرة على تلبية الشروط املطلوبة للحصول 

على مساعدة حكومية لدفع اإليجار.
ــرورة أن يــكــون واحـــد على  إذ إضــافــة إلـــى ضــ
ـــرة مــشــتــركــا بــبــرنــامــج إعــانــات  األقـــل مــن األسـ

واشنطن ـ العربي الجديد

كاثرين  األميركية  التجارية  املمثلة  أجــرت 
تاي ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني 
لــيــو هــي مــحــادثــة أولــــى »صــريــحــة«، حيث 
حـــــاول الـــجـــانـــبـــان حـــل بــعــض خــافــاتــهــمــا 

بشأن التجارة.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن 
التجارة تحدثوا، صباح الخميس،  رؤســاء 
ــادالت صــريــحــة  ــ ــبــ ــ ــي بــــكــــن، و»أجــــــــــــروا تــ ــ فـ
وعــمــلــيــة وبـــنـــاءة فـــي مـــوقـــف مـــن املـــســـاواة 

أو  الــدخــل  فقد  أنــه  كتابيا  يشهد  أو  البطالة، 
ستحتاج  الــوبــاء،  بسبب  كبيرة  نفقات  تكبد 
األسرة أيضا إلى إثبات خطر التشرد، والذي 
قد يتضمن إيجارًا متأخرًا أو إشعارًا باملرافق. 
بــــاإلضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، ال يــمــكــن أن يــتــجــاوز 
مستوى الدخل لعام 2020 نحو 80 في املائة 

من متوسط الدخل في الوالية.
ويــشــيــر املــدافــعــون عــن حــق الــســكــن إلـــى عــدد 
من املشاكل مع بدء تقديم املساعدة، ال سيما 
حول صعوبة بعض الطلبات. قال أورانــد إن 
أحد تطبيقات البرنامج املحلي كان مؤلفا من 

45 صفحة.
للغاية  الطلب مرتفعا  كــان  ذلـــك،  فــي غــضــون 
فــي أالســكــا، لــدرجــة أن صــنــدوقــهــا الحكومي 
يضع الناس بالفعل في قوائم االنتظار. ونفد 

مــا يقرب مــن 20 برنامجا محليا مــن األمــوال 
فــي جميع أنــحــاء الــبــاد، مــمــا اضــطــرهــم إلــى 
اإلغاق. وعلى الرغم من التحديات القانونية 
ــزال  ــــرة لــحــظــر اإلخـــــــاء الــــوطــــنــــي، ال يــ ــيـ ــ األخـ
القانون ساريا في الوقت الحالي وربما حتى 
نهاية يونيو/حزيران في حال لم يتم إلغاؤه 
قبل ذلك. ورفعت معظم الواليات حظر اإلخاء 

حتى اآلن، لكن بعضها ال يزال ساريا.
وتواجه العديد من الواليات في جميع أنحاء 
ارتــفــاع تكاليف اإلســكــان، وانخفاض  الــبــاد، 
الجهود  املنازل، وزيــادة  الشغور في  معدالت 

من قبل املاك لطرد املستأجرين.
األميركية  كومباني«  »فــاســت  شركة  وحللت 
مــــعــــدالت اإلخــــــــاء فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء واليــــة 
أيــداهــو، حيث تبن أن األرقـــام انخفضت في 

واالحترام املتبادل«. وفي بيان منفصل، قال 
»ناقشت  األميركي:  التجاري  املمثل  مكتب 
التجارة  لسياسة  التوجيهية  املــبــادئ  تــاي 
للعاقات  املستمرة  ومراجعتها  األميركية 
التجارية بن الواليات املتحدة والصن، مع 

إثارة القضايا املثيرة للقلق«.
ــد االجــتــمــاعــات  املــكــاملــة الــهــاتــفــيــة تــمــثــل أحـ
منذ  الجانبن  بن  املستوى  رفيعة  القليلة 
تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير/ 
كانون الثاني املاضي، وتأتي بعد اجتماع 
فاشل للدبلوماسين في أالسكا في مارس/ 

الـــدولـــتـــان عــلــى صفقة  اتــفــقــت  بــيــنــمــا  آذار. 
تجارية جزئية في عام 2020، ال تزال كل من 
الصن والواليات املتحدة تفرضان رسوما 
جــمــركــيــة بــمــلــيــارات الـــــــدوالرات عــلــى سلع 
بالتزامات  الصن مطلقا  تِف  متبادلة، ولم 
الصفقة،  تلك  فــي  بها  التي تعهدت  الــشــراء 

وفقا لوكالة »بلومبيرغ« األميركية.
وتـــراجـــع اإلدارة األمــيــركــيــة مــوقــفــهــا تــجــاه 
ــجــِر أي تــغــيــيــرات كــبــيــرة على 

ُ
الــصــن ولـــم ت

السياسات التي ورثتها عن الرئيس السابق 
دونالد ترامب، لكن هناك مؤشرات متزايدة 

على االتجاه الذي ستتخذه. 
آسيا  يتابع قضايا  مــســؤول  أكــبــر  أعــلــن  إذ 
ــيـــض، أن الــــواليــــات املــتــحــدة  فـــي الــبــيــت األبـ
األميركية تدخل فترة من املنافسة الشديدة 
مــع الــصــن، حــيــث أصــبــحــت الــحــكــومــة التي 
تدير ثاني أكبر اقتصاد في العالم تخضع 
لسيطرة أكثر إحكاما من قبل الرئيس شي 
جـــن بــيــنــغ. إذ قــــال كــــورت كــامــبــل، املــنــســق 
ــــؤون املــــحــــيــــطــــن الـــهـــنـــدي  ــشــ ــ األمـــــيـــــركـــــي لــ
والهادئ في مجلس األمن القومي، في حدث 
ــاء:  ــعـ اســتــضــافــتــه جــامــعــة ســتــانــفــورد األربـ
»لقد انتهت الفترة التي ُوصفت على نطاق 

واسع بأنها تقوم على املشاركة«.
وأضاف كامبل أن سياسة الواليات املتحدة 
تجاه الصن ستعمل اآلن في ظل »مجموعة 
جديدة من املعايير االستراتيجية«، مضيفا 

أن »النموذج السائد سيكون املنافسة«.
وأكــــد كــامــبــل أن الــســيــاســات الــصــيــنــيــة في 
ــر عــن  ــيـ ــبـ عــــهــــد شـــــي مــــســــؤولــــة إلـــــــى حـــــد كـ
السياسة األميركية، مستشهدًا  التحول في 
باالشتباكات العسكرية على حدود الصن 
مـــع الـــهـــنـــد، و»الـــحـــمـــلـــة االقـــتـــصـــاديـــة« ضد 

أستراليا.

هذه األمــوال وانتهاء حظر اإلخــاء، لن يكون 
املتعلقة  املتبقية  الحماية  املستأجرين  لــدى 
بالوباء من عمليات اإلخــاء. ومــع ذلــك، ربما 
ال تزال هذه األسر تشعر بضغوط الوباء، وقد 
ال تــكــون قـــادرة على اإليــجــار الــحــالــي، ناهيك 
ــر. ووفـــــق تــقــريــر  ــتـــأخـ ــار املـ ــجــ عـــن شـــهـــور اإليــ
لـــوكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ« األمـــيـــركـــيـــة، فـــإنـــه منذ 

الثاثينيات من القرن املاضي، قامت الحكومة 
من  األخـــرى  تلو  تجربة  بتطبيق  الــفــيــدرالــيــة 
والطبقة  الفقراء  ملساعدة  والــحــوافــز  البرامج 
على  الــقــدامــى وغيرهم  واملــحــاربــن  الوسطى 
ــا يــحــصــل الــيــوم هــو تــراكــم  ــنـــازل. ومـ شــــراء املـ
الــســيــاســات والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة املـــعـــقـــدة وغــيــر 

املائمة الحتياجات السكان. 
ــربــــرت، املـــديـــر الـــعـــام ملــركــز  ويـــقـــول كـــريـــس هــ
هارفارد املشترك لدراسات اإلسكان: »لم يكن 
هناك حقا وقت جلسنا فيه وقلنا دعونا نفكر 
فــي ســيــاســة إســكــان متماسكة فــي الــواليــات 

املتحدة«.
ومــــع أزمـــــة إخـــــاء مــحــتــمــلــة تـــلـــوح فـــي األفـــق 
متناول  عــن  بعيدًا  املساكن  أســعــار  وتصاعد 
الرئيس  إدارة  تضغط  املشترين،  مــن  العديد 

األمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن حــالــيــا مـــن أجــــل أكــبــر 
استثمار فيدرالي لإسكان منذ عقود، بقيمة 

213 مليار دوالر.
إذ أنفقت مــا يقرب مــن 11 مليون أســرة أكثر 
من نصف دخلها على اإليجار في عام 2018، 
وهو مستوى من الضغوط املالية التي دفعت 
الــنــاس فــي كثير مــن األحــيــان إلــى أزمـــة. وفي 
 ،2020 الثاني/يناير  كــانــون  فــي  واحـــدة  ليلة 
ــثـــر مــــن 580 ألـــــف شـــخـــص بــــا مــــأوى  ــــان أكـ كـ
فــي الــواليــات املــتــحــدة، وفــقــا إلحــصــاء سنوي 

نظمته وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية.
وخسرت أفراد األسر ذات األصول األفريقية 
من  أعلى  بمعدالت  وظائفها  اإلسبانية  أو 
عائات البيض خال انتشار كورونا، ومن 
ــداد اإليـــجـــار أو  ــ املـــرجـــح أن تــتــخــلــف عـــن سـ

في  أعلى.  بنسب  العقاري  الرهن  مدفوعات 
الوقت نفسه، أدت السياسة النقدية ملجلس 
إلــى إرســـال معدالت  الــفــيــدرالــي  االحتياطي 
ــن الــــعــــقــــاري إلـــــى أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا  ــرهــ الــ
ــاء بـــإعـــادة  ــريـ الـــتـــاريـــخـــيـــة، مــمــا ســمــح لـــألثـ
تمويل وشراء العقارات الثانية، بينما يجد 
العديد من املشترين ألول مرة أنفسهم خارج 
الـــســـوق املــــزدهــــر. ويـــقـــول جـــن ســبــيــرلــيــنــغ، 
الرئيس املشرف على حزمة  كبير مستشاري 
ــيــــروس كــــورونــــا الـــبـــالـــغـــة 1.9  اإلغــــاثــــة مــــن فــ
تريليون دوالر: »إحدى الثغرات التي ورثناها 
والتي أجبرنا اآلن على تحّملها، هي االفتقار 
إلى هيكل واسع النطاق ملساعدة األميركين 
الضرورية  غير  اإلخــاء  عمليات  تجنب  على 

واملدمرة املحتملة«.

أزمة إيجارات 
في أميركا

استئناف المفاوضات األميركية الصينية: المنافسة أوًال

)Getty/متشردون في نيفادا )أونيل سوبا

جولة جديدة من المفاوضات األميركية الصينية )Getty(احتجاج ضد انبعاثات شركة شل )بارت مات/ فرانس برس(

)Getty /تخفيف اإلجراءات يحرك االقتصاد )هولي أدامز

45 مليار دوالر خصصها 
الكونغرس لسداد 
اإليجارات المتأخرة

أو حتى  لــلــعــودة  تــســتــعــد  لــكــنــهــا  ــام 2020  عــ
تــجــاوز مستويات مــا قبل الــوبــاء فــي األشهر 
ــارات  ــجــ املــقــبــلــة، مـــع نـــفـــاد بـــرنـــامـــج دعــــم اإليــ
الــواقــع ينطبق وفــق الشركة  الحكومي. وهــذا 

على جميع الواليات.
بــراد  أليــداهــو،  الجمهوري  الحاكم  وخصص 
قـــانـــون  أمـــــــوال  مــــن  مـــلـــيـــون دوالر   15 لـــيـــتـــل، 
إيجارية  مساعدة  لتقديم  الــفــيــدرالــي  »كـــارز« 
لـــألســـر الـــتـــي تـــكـــافـــح لـــدفـــع اإليــــجــــار بــســبــب 
الــوبــاء. تمت إضافة 200 مليون دوالر أخرى 
ــانـــون خطة  ــذا الـــصـــنـــدوق مـــن خــــال قـ إلــــى هــ
تــذهــب  عـــــام 2021.  فــــي  األمـــيـــركـــيـــة  ــاذ  ــ ــقـ ــ اإلنـ
املــدفــوعــات مــبــاشــرة إلـــى أصــحــاب الــعــقــارات 
اعتمادًا  واملتأخر،  الحالي  اإليجار  لتعويض 
نفاد  بمجرد  لألسرة.  الخاصة  الظروف  على 

ماليين مهددون بالتشرد 
بعد استئناف اإلخالء

لندن ـ العربي الجديد

ارتفع عدد اإلصابات بفيروس كورونا 
ــا فــــي املــمــلــكــة  ــيـ ــدة يـــومـ ــ ــؤكـ ــ الـــجـــديـــد املـ
املتحدة، مدعوما بمتغير كورونا الذي 
تم اكتشافه ألول مرة في الهند، ما طرح 
أسئلة حول املزيد من التخفيف للقيود 
الــحــكــومــيــة فـــي 21 يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران. 
األرقــــام حتى 25 مايو/  أحـــدث  وتظهر 
أيــار أن 2493 شخصا أثبتت إصابتهم 
ــيـــروس كــــورونــــا فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء  ــفـ بـ
تدريجي  ارتــفــاع  وهــو  املتحدة،  اململكة 
مـــايـــو. وأدى هــذا  فـــي مــطــلــع  مـــن 1350 
ـــاك فــــي الــقــطــاعــات  ــبـ ــــى ارتــ الـــصـــعـــود إلـ
االقتصادية البريطانية، وسط تصاعد 
املخاوف من العودة إلى تشديد القواعد 

املقبل.  الشهر  الــعــزل  إجــــراءات  وتمديد 
يــأتــي هــــذا املــشــهــد فـــي ظـــل عــــودة عــدد 
التي تم تنظيمها في وسائل  الرحات 
النقل العام إلى ما يقرب من مستويات 
الوباء في الشهر املاضي، وفقا  ما قبل 
لتقرير نشرته »الغارديان« البريطانية. 
اململكة  فــي  التضخم  تــزايــد  املقابل،  فــي 
املتحدة بأكثر من الضعف إلى 1.5 في 
ارتفاع  إبريل/ نيسان، وسط  املائة في 
حـــاد فــي أســعــار الــنــفــط وفــواتــيــر الــغــاز 
والكهرباء املنزلية، وهو أعلى مستوى 
مــنــذ بـــدايـــة الــــوبــــاء. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
ــزال أقـــل مـــن هــدف  مــعــدل الــتــضــخــم ال يــ
املــائــة، إال أن  فــي  الــبــالــغ 2  بنك إنكلترا 
األرقام األخيرة تغذي القلق من أن كلفة 

املعيشة في اتجاه تصاعدي.

الهاي ـ العربي الجديد

تــــــواجــــــه شــــــركــــــات الــــنــــفــــط الـــعـــمـــاقـــة 
تحركات مكثفة من املجموعات البيئية 
على  للضغط  الناشطن  واملستثمرين 
الــصــنــاعــة ومــعــالــجــة املــــخــــاوف بــشــأن 
تــغــيــر املـــنـــاخ. وفـــي حــكــم هــو األول من 
نــــوعــــه، وجــــــدت مــحــكــمــة هـــولـــنـــديـــة أن 
شــركــة شــل مــســؤولــة جــزئــيــا عــن تغير 
ــاخ، واحــتــفــل نــشــطــاء تــغــيــر املــنــاخ  ــنـ املـ
بعدما قضت املحكمة بضرورة خفض 
الـــشـــركـــة النــبــعــاثــاتــهــا بــنــســبــة 45 في 

املائة بحلول عام 2030.
بــعــد ســـاعـــات فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة، 
البيئي  فــاز مستثمر ناشط في املجال 
إدارة  فــي مجلس  األقــل  بمقعدين على 
إكــســون، وهــي هزيمة تاريخية  شــركــة 

لشركة النفط العماقة التي من املحتمل 
أن تتطلب منها تغيير استراتيجيتها 

التي تركز على الوقود األحفوري.
بالنسبة  كبير  بشكل  املشهد  ويتغير 
لــشــركــات الــنــفــط والـــغـــاز، ألنــهــا تــواجــه 
ضغوطا متزايدة من دعاة حماية البيئة 
والسياسين  واملقرضن  واملستثمرين 
أنظف  أشكال  إلــى  لانتقال  واملنظمن 
ــتــــاذة الــجــامــعــيــة  لــلــطــاقــة. وقـــالـــت األســ
التي قدمت استشارات لشركات الطاقة، 
ـــ »وول ســتــريــت  ــايـــرز جـــافـــي لـ إيـــمـــي مـ
ظهر األحداث بشكل قاطع 

ُ
جورنال«: »ت

أن العديد من القادة في صناعة النفط 
والغاز لديهم آذان مغلقة، وال يفهمون 
الــقــانــونــيــة  والــبــيــئــة  املــجــتــمــع  آراء  أن 
التي يعملون فيها تتغير  والسياسية 

بشكل جذري«.

المتغيّر الهندي يربك 
اقتصاد بريطانيا

القواعد البيئية تحاصر 
عمالقة النفط

مال وناس

موعد  المقبل،  يونيو  نهاية  حتى  األيام  األميركية  األسر  ماليين  تعد 
إذ تسود  الدفع.  المتخلفين عن  المستأجرين  إخالء  قرار منع  وقف 
الذين  األميركيين  ماليين  تطاول  قد  كبيرة  تشرد  أزمة  بأن  التوقعات 

فقدوا مداخيلهم بسبب الوباء

يواجه العديد من المستأجرين المتعثرين في الواليات المتحدة مشكلة 
واسعة النطاق، تتمثل في أن بعض أصحاب العقارات يرفضون قبول 
الحكومية  البرامج  مــن  األمـــوال 
لدعم  المخصصة  تــدعــم  الــتــي 
يــريــدون  ال  ألنــهــم  المستأجرين، 
والتي  شروطها،  على  الموافقة 
إخــالء  تــشــمــل حــظــر  أن  يــمــكــن 
اإليــجــار  ــادة  زيـ منع  أو  المستأجر 
لفترة زمنية. يأتي ذلك وسط تزايد 
المطالب بتقديم دعم مالي مباشر 
هذه  بحل  يساهم  ما  للمتضررين، 

المشكلة مع أصحاب البيوت.

رفض شروط الدعم

رؤية

أحمد ذكر اهلل

النهضة  التفاوض السوداني في ملف سد  أثار إعالن رئيس وفد 
الثاني،  املــلء  بــدأت فعليًا في  إثيوبيا  أن  الزبير  اإلثيوبي مصطفى 
وتوقعه أن يكتمل امللء الثاني نهائيًا في يوليو/ تموز وأغسطس/ 
آب العديد من عالمات االستفهام، ليس فقط حول جدوى الجوالت 
املاراثونية للمفاوضات، ولكن أيضا حول إمكانية انصياع اإلدارة 
والــســودان  بعض حقوق مصر  تحفظ  تــنــازالت  وتقديم  اإلثيوبية 
الداخلية اإلثيوبية زادت من األزمــة، حيث بات  املــهــدرة. فــاألوضــاع 
جليًا أن االنتخابات والحرب في إقليم تيغراي ستشكالن ذريعتني 
للحكومة للتهرب من التوقيع على أي اتفاقات ملزمة حتى تستكمل 
امللء الثاني، والذي يعني عمليًا، وفقًا للفنيني، أن العمليات العسكرية 
ضد السد ستشكل ضربة نووية للشعب السوداني، ستمتد آثارها 

املدمرة إلى السد العالي ومحافظات مصرية.
ــة الــتــي وقــعــتــهــا مصر  ــاريـ قــد يــبــدو الــحــديــث حـــول االتــفــاقــيــة اإلطـ
ــام 2015 غــيــر مــجــد فــي ظــل الــخــطــوات  والـــســـودان مــع إثــيــوبــيــا عـ
التنفيذية املتسارعة لبناء السد والتي يبدو أنها لن تتوقف، ورغم 
ذلــك فــإن إعـــادة التفكير بمسار املــفــاوضــات الــذي رســم بناء على 
االتفاقية قد يشير إلى بعض النقاط الهامة، والتي من املمكن أن تغير 
النظرة الكلية إلى طريقة التفكير في السد. جاء التوقيع الثالثي على 
االتفاقية اإلطارية لسد النهضة مخزيًا ومهدرًا للحقوق التاريخية 
في املياه، ولكن األكثر إيالمًا أنه دفعنا نحو التفكير بصورة جامدة 

في نقطتني هما محور األزمة الحقيقي. 
النقطة األولى، أن اتفاقية املبادئ دفعتنا إليجاد مسارين للتعامل 
املدة  السد وبالتالي  التفاوض حول إدارة  السد، األول هو  أزمــة  مع 
الزمنية الالزمة للملء وبما ال يضر بمصالح مصر والسودان، وهو 
مــا ترتب عليه إهـــدار الــوقــت الثمني فــي جــوالت مــفــاوضــات عبثية 
مكنت إثيوبيا من تنفيذ مخطط امللء الثاني. والثاني، وهو املسار 
الذي بدا أن الحكومات ال تحبذه، هو مسار الضربات العسكرية، إما 

إليقاف البناء وامللء، وإما للهدم الكلي.
كــان مقصودًا  ربما  النقطة  هــذه  إلــى  بالتفكير  الدفع  أن  والحقيقة 
في ظل تفاهمات إقليمية وعاملية حول ضرورة إتمام السد، ولكن 
آراء كل الفنيني تشير إلى التكاليف الفادحة التي ستدفعها مصر 

والسودان في حال ملء السد، والحفاظ على سالمته الحقًا.
مــائــي سنوي  عجز  لديها  فمصر  للجميع،  معروفة  املـــلء  أضـــرار 
الحالي والــذي  السكان  يقارب 20 مليار متر مكعب، في ظل عــدد 
من املتوقع استمرار نموه املكثف خالل األعوام القادمة، وكذلك في 
ظل مسار األنشطة االقتصادية الحالية، الزراعية والصناعية، والتي 
تزايد  استمرار  ذلــك  األســـاس، ويبرهن على  السكان من  ال تكفي 
الـــواردات في األعــوام األخيرة رغم انخفاض قيمة الجنيه املصري 
بعد التعويم. وحتى لو مر امللء الثاني بسالم، فكل الدراسات الفنية 
حول جسم السد تشير إلى االنخفاض الشديد ملعامل األمان، فإذا 
ــار التدميرية على الــســودان ومــصــر حال  أخــذنــا فــي االعــتــبــار اآلثـ
حصول انهيار جزئي أو كلي للسد، وهو أمر متوقع، فمن املنطقي 
باقي  بتنفيذ  املسارعة  على  إثيوبيا  لتشجيع  الدولتان  تسارع  أن 
مخططاتها بإنشاء أربعة سدود أخرى على النيل األزرق للحفاظ 
على أمان شعبيهما. ببساطة مصر والسودان أمام خطر وجودي 
ــلء، وهـــو األمـــر الــذي  حــتــى فــي حـــال الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق حـــول املــ
الثاني بدأ فعليًا، وواقع  املــلء  من املرجح عدم حدوثه، ال سيما أن 
البداية، وهو  الخيار كــان واحــدًا ووحــيــدًا منذ  إلــى أن  الحال يشير 
أن وجود السد بذاته يشكل خطرًا وجوديًا على الشعبني املصري 
والسوداني، وباملنطق نفسه رفضه قطعيًا رؤساء سابقون، بداية 

من عبد الناصر وانتهاء بالرئيس مرسي، رحمه الله.
الزمني،  الثانية أن هذه االتفاقية حشرتنا في زاويــة املوعد  النقطة 
العسكري  الخيار  حلم  انتفاء  تعني  الثاني  املــلء  بــدايــة  أن  بمعنى 
بهدم السد كليًا أو جزئيًا، ملا سيترتب على ذلك من أضرار مروعة 
على الشعب السوداني ابتداء ثم على الشعب املصري، وترتب على 
التي  الفترة  طيلة  واملتخصصني  الفنيني  لــدى  التفكير  ذلــك جمود 
التوقيع على االتفاقية في إيجاد بدائل تحمي األشقاء في  أعقبت 

السودان وكذلك الشعب املصري من تداعيات انهيار السد.
باختصار السد معرض لالنهيار، إما ألسباب فنية حيث انخفاض 
معامل األمان، أو ألسباب طبيعية جراء البناء على مناطق غير آمنة 
جيولوجيًا أو بسبب زلــزال عــارض، أو بالتدخل العسكري. ولذلك 
كان من الواجب أن تشتغل العقول املتخصصة إليجاد حلول فنية 
أو  وربما وجــود ممر جديد  للسد.  املتوقع  االنهيار  حــال حصول 
مفيض أو استخدام ممر قناة جونجلي، والتي يتبقى على اكتمالها 
متخصصًا،  لست  كــونــي  تشكل،  ال  أو  مقترحات،  تشكل   ،%15
ولكن من املؤكد أن لكل شيء حال على األقل للتخفيف من اآلثار 
والتداعيات الرهيبة على الشعبني السوداني واملصري. تشير أزمة 
الــفــرد املستبد ليس على واقــع الشعوب  إلــى خــطــورة  السد بجالء 
التاريخية،  الحقوق  أهــدر  بالتوقيع  فاالنفراد  مستقبلها،  على  بل 
ــة االخــتــيــارات املـــحـــدودة، وضــيــع علينا فــرص  وحــشــرنــا فــي زاويــ
نمتلكها مرة  الزمن قد ال  لفترة طويلة من  أخــرى  ببدائل  التفكير 
أخرى. والعجيب أن يتم تسويق بعض اإلجراءات املصرية املختلف 
حول جدواها وأضرارها على أساس كونها استراتيجيات قومية 
ملواجهة آثار نقص املياه، ال سيما تحلية املياه التي ستكلف أمواال 
على  يقضي  الـــذي  الــتــرع  تبطني  أو  بــهــا،  للمصريني  قبل  ال  طائلة 
مخزون املياه الجوفية ولن يوفر كثيرا عالوة على أضراره البيئية 
أو  شــيء صغيرًا  كــل  تشمل  أن  يجب  االستراتيجيات  والصحية. 
كبيرًا يمكن أن يفيد في تخفيف اآلثار، بداية من أنظمة التعليم التي 
والتصنيع  التجارة  باستراتيجيات  ومـــرورًا  املــيــاه،  ترشيد  ترسخ 
لألدوات الصحية وتوفيرها للمواطنني بأقل كلفة عن طريق إعادة 
النظر في السياسات الجمركية والضريبية عليها، وانتهاء باألخذ 
بأساليب الري الحديثة، والتي تحتاج فورًا ملبادرة من البنك املركزي 
لتقديم قروض بدون فائدة للمزارعني للتحول نحو الري بالتنقيط.

مصر والــســودان أمـــام اختبار وجـــودي، هــدم الــســد هــو الخيار 
التبعات والــتــداعــيــات، واملــرحــلــة ال تحتمل  الــوحــيــد، مهما كــانــت 
مــنــاورات،  أو حتى  ومــمــاطــالت  أو تسويفا  ســجــاالت سياسية، 
 لــلــشــك كــيــف تــعــمــل دول 

ً
ــاال ــدع مـــجـ ــرًا بــمــا ال يــ ــيـ ــد ثــبــت أخـ وقــ

صديقة ملصلحة األعداء، ولن يبكي أحد على الشعبني املصري 
والسوداني، فالعالم كما عهدناه وتأكد في حرب غزة األخيرة ال 
يعترف إال بلغة القوة، والشعبان السوداني واملصري لن يخذال 
من يريد نصرتهما، وسيتحمالن بجلد تبعات هذا الخيار، وهذه 
وأحزابا  وبرملانا وسياسيني  الجميع، جيشا  يتحمل  دعــوة ألن 

ومعارضة، بل والجماهير دورهم التاريخي.

سد النهضة تهديد وجودي 
للشعبين المصري والسوداني
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