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أزمات غذائية في شمال سورية
عبد اهلل البشير

من  املــواطــنــن  معاناة  تصاعدت 
ــدد مــن  ــ ــار عـ ــعــ ــاع أســ ــ ــفـ ــ شــــح وارتـ
شمال  بمناطق  الغذائية  السلع 
أزمة  الفترة األخيرة. وجــاءت  سورية خالل 
في  االقتصادية  األزمـــات  مقدمة  فــي  السكر 
مناطق سيطرة »قوات سورية الديمقراطية« 
)قسد(. وفي هذا السياق، أكد محمد العمار 
»العربي الجديد«،  من أهالي مدينة منبج، لـ
أن األزمــة سببها الحقيقي االحتكار وليس 
نقص الكميات، وتبرير اللجنة االقتصادية 
التابعة لــــإدارة الــذاتــيــة لــأهــالــي كــان على 
املوجودة  السكر  كميات  »إن  التالي  الشكل 
فــي املــســتــودعــات هــي مــخــزون احتياطي ال 

يمكن طرحه في السوق«.
وأضاف العمار أن األزمة مستمرة منذ أكثر 
مــن شــهــريــن، مــع شــائــعــات عــن قــرب وصــول 

دفعات جديدة من السكر، ال سيما أن األمر 
تسبب بــأزمــة حقيقية لــدى األهــالــي. وأزمــة 
السكر تعاني منها كافة املناطق الخاضعة 
الحسكة  لسيطرة )قسد(، ال سيما في مدن 
والــقــامــشــلــي بــمــحــافــظــة الــحــســكــة، ومــنــبــج 
ملدينتي  باإلضافة  الشرقي،  ريــف حلب  فــي 
واملــنــاطــق  الــرقــة،  بمحافظة  والــرقــة  الطبقة 

الخاضعة لسيطرتها في دير الزور.
ســعــر  ــعــــت  رفــ ــة«  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ »اإلدارة  ــــت  ــانـ ــ وكـ
السكر فــي مناطق شمال شــرق ســوريــة في 
التموين وحماية  مديرية  عن  تعميم صــدر 
رفع  أن سبب  مبررة  لها،  التابعة  املستهلك 
ســعــر الــســكــر فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا جــاء 
القترانه بسعر صرف الليرة السورية مقابل 
ــة إلــــى تــرقــب  ــافـ الـــــــدوالر األمـــيـــركـــي، بـــاإلضـ
وصول شحنات جديدة من السكر عن طريق 
املعابر بن مناطق سيطرة »اإلدارة الذاتية« 
ومــنــاطــق ســيــطــرة املــعــارضــة الــســوريــة. في 

»الـــعـــربـــي  املـــقـــابـــل، أشــــــار مـــصـــدر مــحــلــي لــــ
الجديد« إلــى أن إضــراب بائعي الفروج في 
أسعار  على  احتجاجا  جــاء  املالكية  مدينة 
تنظيف وقطع الفروج وهامش الربح الذي 
ــراب بـــدأه البائعون  ــ يــجــدونــه قــلــيــال. واإلضـ

يوم األحد 16 يناير/ كانون الثاني. 
الفروج  بائعي  فــإن  ملــصــادر محلية،  ووفــقــا 
طــالــبــوا بــهــامــش ربـــح يـــتـــراوح بــن 15 و20 
بــاملــائــة، كـــون هــامــش الـــربـــح الــحــالــي جـــراء 
بــيــع الــفــروج ال يــتــجــاوز 20 ألـــف لــيــرة )5.5 
دوالرات(، وهو يعادل املصاريف التشغيلية 
الــيــومــيــة، مــن إيــجــار مــحــل ومــصــاريــف غــاز 

وأتعاب عمل.
ــافــــالت الـــنـــقـــل فــــي مــديــنــة  وكــــــان ســـائـــقـــو حــ
ــام  ــ ــدة أيــ ــ ــعـ ــ ــذوا إضــــــرابــــــا لـ ــ ــفــ ــ الــــقــــامــــشــــلــــي نــ
احــتــجــاجــا عــلــى تــدنــي ســعــر تــعــرفــة الــراكــب 

الواحد، مطالبن بزيادة السعر.
القامشلي  وبــّن سائق السرفيس في مدينة 

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن سبب  سليم الــعــلــي، لـــ
اإلضراب عائد النخفاض سعر تعرفة الراكب 
 0.08( لـــيـــرة ســـوريـــة  والـــبـــالـــغ 300  الــــواحــــد 
دوالر(، الفتا إلى أن مطالب السائقن هي رفع 
)0.13 دوالر(. وسبب  ليرة  إلــى 500  التعرفة 
ــازوت  هـــذا املــطــلــب يــعــود الرتـــفـــاع أســـعـــار املــ
الصيانة وقطع  وعدم توفره، وارتفاع أجور 
غيار السيارات، وأكثر الخطوط التي أضربت 
عــــن الـــعـــمـــل خــــط مــــركــــز املـــديـــنـــة كـــورنـــيـــش، 
حــيــث يــجــتــمــع الــســائــقــون فـــي نــهــايــة الــخــط 
ويــضــربــون عــن الــعــمــل لــســاعــات، وبعضهم 
يعودون للعمل كونهم ال يمكنهم البقاء من 
دون عمل أو خدمة للناس، ولتلبية الحاجات 
اإلنسانية للمواطنن. ويواجه السوريون في 
متصاعدة  معيشة  أزمـــات  املــنــاطــق  مختلف 
مقابل  املحلية  العملة  تــهــاوي سعر  ظــل  فــي 
الــدوالر، األمر الذي فاقم من أعباء محدودي 

الدخل والفقراء.

بعد انكماش قياسي، سجل إجمالي الناتج املحلي 
لــفــرنــســا مـــعـــدالت نــمــو جـــيـــدة فـــي الـــعـــام املـــاضـــي. 
الناتج  إجمالي   

ّ
أن الجمعة،  أمس  بيانات،  وكشفت 

في   %7 نسبته  بلغت  نــمــّوًا  ســّجــل  لفرنسا  املحلي 
ه 

ّ
2021، في ارتفاع لم تشهده البالد منذ 52 عامًا، لكن

الـــذي بلغ  فــي 2020  القياسي  االنــكــمــاش  جــاء بعد 
لإحصاء  الفرنسي  الوطني  املعهد  أعلن  كما   ،%8
أوربوية  أخــرى  اقتصادات  سّجلت  كما  )حكومي(. 

معدالت نمو جيدة.
ــر االقـــتـــصـــاد واملـــالـــيـــة الــفــرنــســي بــرونــو  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
الفرنسي  »االقتصاد   

ّ
إن  ،»2 »فــرانــس  لقناة  لومير، 

تجاوز في الربع الرابع الثروة التي كانت لديه في 
 
ّ
2019 وعاد إلى مستوى ما قبل األزمة«. وأضاف أن

ولديه  ســرعــة  بأقصى  يعمل  الفرنسي  »االقــتــصــاد 
قدرة قوية على االستجابة«، وسّجل »قفزة مذهلة 

من شأنها أن تنهي األزمة االقتصادية«.
ــه مــع النمو الــذي 

ّ
تفيد تــقــديــرات أولـــى للمعهد بــأن

ُسجل في الربع الرابع من 2021 وبلغ 0,7%، تمّكن 
االقتصاد الفرنسي من أن »يتجاوز بشكل واضح« 

املستوى الذي كان عليه قبل األزمة الصحية.
ــى أداء االقــتــصــاد الــفــرنــســي الــــذي يــعــد بــأن 

ّ
وتــخــط

يــكــون أحـــد أقـــوى االقــتــصــادات فــي منطقة الــيــورو 

تــوقــعــات املــعــهــد الــوطــنــي لــإحــصــاء وبــنــك فرنسا، 
الــلــذيــن كــانــا يــتــوقــعــان نـــمـــّوًا بــنــســبــة 6,7% للعام 
 
ّ
املاضي. وقال املعهد الوطني الفرنسي لإحصاء إن

السبب هو خصوصًا مراجعة لنمّو إجمالي الناتج 
املحلي خالل األربــاع الثالثة األولــى من العام، أدت 

إلى زيادة قدرها 0,1 نقطة.
ــك، وعــلــى مـــدى عـــام 2021 بــأكــمــلــه، مـــا زال  ومـــع ذلــ
إجمالي الناتج املحلي »أقل بنسبة 1.6% عن معدله 
 
ّ
أن إلــى  الــذي يشير بذلك  فــي 2019«، حسب املعهد 

عــــام 2021 ال يــمــثــل عــــودة االقـــتـــصـــاد إلــــى الــوضــع 
 الــجــزء األول مــن الــعــام شهد 

ّ
الــطــبــيــعــي تــمــامــًا ألن

وفي  كوفيد-19.  بوباء  مرتبطة  كبيرة  قيود  فــرض 
2021 كان النمّو مدفوعًا خصوصًا بالزيادة الحادة 
في إنتاج السلع والخدمات )+7.4%، بعد -8.5% في 
2020(، وإن كان إنتاج السلع »أقل بشكل كبير« عن 
ر 

ّ
معدل 2019. ولم يعد استهالك العائالت الذي تأث

إلى حد كبير بالقيود الصحية في النصف األول من 
العام إلى املستوى الذي كان عليه قبل األزمة حتى 
زيــادة بنسبة 4,8% في 2021  العام، وسجل  نهاية 
 

ّ
)-7,2% في 2020(. لكنه بقي خالل مجمل 2021 أقل

من متوسطه في 2019.
)رويترز(

أعلى نمو للناتج المحلي الفرنسي منذ 52 عامًا

اقتصاد ألمانيا ينكمش %0.7
أظهرت بيانات مكتب اإلحصاء 
االتحادي األملاني، أمس الجمعة، 

انكماش الناتج املحلي ألملانيا 
بنسبة 0.7 باملئة في الربع األخير 

من عام 2021، على أساس 
سنوي، بعد نمو 1.7 باملئة في 

الربع الثالث من نفس العام. وجاء 
انكماش اقتصاد أملانيا في الربع 

الرابع 2021 في نطاق توقعات 
للبنك املركزي األملاني صدرت 

اإلثنني، بانكماش بني 0.5 باملئة 
و1 باملئة. وأرجع املركزي األملاني 

في حينه االنكماش ألكبر اقتصاد 
في أوروبا إلى »القيود املفروضة 
في إطار مكافحة املوجة الجديدة 

لفيروس كورونا، التي أثرت بشكل 
ملحوظ في النشاط االقتصادي«. 

ولفت املركزي في تقرير إلى أن 
»عوامل مثل اختناقات التوريد 
ونقص املواد عرقلت اإلنعاش 

االقتصادي«.

الذهب يواصل النزيف
واصل الذهب خسائره ليفقد 

حوالي 3 باملئة في أسبوع، في وقت 
تتسع مكاسب الدوالر وعوائد 

السندات األميركية، إثر تصريحات 
االحتياطي الفدرالي )البنك املركزي( 

بشأن التحول نحو تشديد 
السياسة النقدية. وعلى مدى 

أسبوع، فقدت عقود الذهب أكثر 
من 51 دوالرا أو بنسبة 2.8 باملئة، 

لتنحدر إلى أدنى مستوى في ثالثة 
أسابيع. ويفقد الذهب جاذبيته كلما 
يرتفع الدوالر، إذ تصبح كلفة املعدن 
األصفر أعلى على حاملي العمالت 

األخرى. وارتفع مؤشر الدوالر، 
الذي يقيس أداء العملة األميركية 

أمام سلة من ست عمالت رئيسية 
منافسة، بنسبة 0.14 باملئة إلى 

97.38 نقطة، مسجال أعلى مستوى 
منذ أغسطس/آب 2020. وعلى 

مدى أسبوع، ارتفع مؤشر الدوالر 
بنحو %2.

تونس.. تراجع عجز الموازنة
كشفت بيانات رسمية، الخميس، 
تراجع عجز موازنة تونس بنسبة 
15 باملئة بنهاية نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2021، على أساس سنوي. 

وقالت وزارة املالية في وثيقة 
نشرتها حول نتائج تنفيذ املوازنة 
إن العجز تراجع إلى 4.86 مليارات 

دينار )1.69 مليار دوالر( خالل 
فترة األحد عشر شهرا حتى 

نهاية نوفمبر، من 5.73 مليارات 
دينار )1.99 مليار دوالر( بنهاية 

الفترة املقابلة من 2020. وأرجعت 
الوزارة التونسية هذا التراجع في 

العجز أساسا إلى تحسن املداخيل 
بنسبة 9.1 باملئة، لتبلغ 28.7 مليار 
دينار )9.97 مليارات دوالر(. وفقا 
للبيانات، ارتفعت النفقات بنسبة 
6.7 باملئة إلى 33.5 مليار دينار 
)11.6 مليار دوالر(. وبلغ حجم 
الدين العام 102.7 مليار دينار 
)35.69 مليار دوالر( في نهاية 
نوفمبر 2021، مقارنة بـ 91.8 

مليار دينار )31.88 مليار دوالر( 
في نهاية نوفمبر 2020، مسجال 

زيادة بـ 11.9 باملئة.

أخبار

االقتصاد اإلسباني 
من االنكماش 

إلى النمو

انكماش بنسبة 10.8 باملائة في عام 2020، وفق بيانات ملكتب اإلحصاءات  نما االقتصاد اإلسباني بنسبة 5.2 باملائة في كامل عام 2021، بعد 
الوطني اإلسباني صدرت أمس. وقال مكتب اإلحصاءات إن الناتج املحلي اإلجمالي للبالد سجل نموا بنسبة 2 باملائة في الربع األخير من العام 
2021، مقارنة بنمو 2.6 باملائة مسجل في الربع الثالث من نفس العام. ووفقا للبيان، فإنه رغم هذا النمو إال أنه يبقى أقل من مستويات ما قبل 
الجائحة. والخميس، أظهرت بيانات مكتب اإلحصاءات اإلسباني تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ عام 2008. ووفقا للبيانات، انخفض 

معدل البطالة إلى 13.33 باملائة في الربع الرابع 2021، مقارنة بنسبة 14.57 باملائة في الربع الثالث من نفس العام.

اقتصاد
Saturday 29 January 2022
السبت 29 يناير/ كانون الثاني 2022 م  26  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2707  السنة الثامنة

)Getty(
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اقتصاد

تخريب الزراعة يفاقم تدهور األمن الغذائي 

%3
تــبــلــغ مــســاحــة األراضــــي 
من   %3 نــحــو  ــة  ــزروع ــم ال
ــي  األراض مساحة  إجمالي 
الــبــالــغــة نحو  الــيــمــن  ــي  ف
)الهكتار  هكتار  مليون   52
فيما  مربع(،  متر   10000=
مساحة الصحراء تصل إلى 
52.4%، حسب تقارير رسمية

تحقيق

المساحة المزروعة 
تبلغ حوالي 3% من 

إجمالي األراضي

97% من أراضي 
البالد تواجه التصحر 

بدرجات متفاوتة

صنعاء ـ محمد راجح

اليمن  فــي  التصحر  كــارثــة  بـــرزت 
كــمــعــضــلــة رئــيــســيــة تـــضـــاف إلـــى 
قــائــمــة واســـعـــة مـــن األزمـــــات الــتــي 
تــهــدد الــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة وســبــل العيش 
وتــعــمــق مــن أزمـــة انــهــيــار األمـــن الــغــذائــي في 
الــبــالد الــتــي يعصف بها صـــراع طــاحــن منذ 
نحو سبع سنوات، أدى إلى تغافل السلطات 
ــد األزمـــــــات  ــديــ ــهــــة عــ ــن مــــواجــ ــ ــيـــة عـ الـــحـــكـــومـ
االقـــتـــصـــاديـــة واملــعــيــشــيــة الـــتـــي فــاقــمــت من 

معاناة معظم سكان البالد.
اشــتــعــاال خــالل  الــعــســكــري  الـــصـــراع  وازداد 
ــرة، وخــــاصــــة بــــن الــحــوثــيــن  ــ ــيـ ــ الـــفـــتـــرة األخـ
تــبــادل الطرفان القصف، األمــر  واإلمــــارات إذ 
القطاعات  على مختلف  انعكس سلبًا  الــذي 

اإلنتاجية ومنها الزراعة.

أشكال متعّددة للتصحر
ــر رســـمـــيـــة اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا  ــاريــ ــقــ وتـــشـــيـــر تــ
في  التصحر  انتشار  إلى  الجديد«،  »العربي 
مــا يقارب  إن  مــتــعــّددة حيث  بــأشــكــال  اليمن 
البالد تعاني من التصحر  97% من أراضــي 

بدرجات متفاوتة.
ويتمثل ذلــك فــي تــدهــور األراضــــي الــزراعــيــة 
واملراعي وتدمير النمو الشجري، إضافة إلى 
ظواهر االنجراف الذي يرجع إلى التضاريس 
الجبلية، إلى جانب تدهور املوارد الطبيعية 
املختلفة من مياه ونبات ومحاصيل زراعية، 
عـــدا عــن الــتــعــريــة الــهــوائــيــة واملــائــيــة وتملح 

التربة وزحف الرمال والتوسع العمراني.
ــي املـــزروعـــة حــوالــي  ــ وتــبــلــغ مــســاحــة األراضــ
3% من إجمالي مساحة األراضــي في اليمن 
الــبــالــغــة نــحــو 52 مــلــيــون هــكــتــار )الــهــكــتــار 
=10000 متر مربع(، فيما مساحة الصحراء 
أراض   %40.8 ونـــحـــو   ،%52.4 إلـــــى  تـــصـــل 
الغابات  3.7% مساحة  يــقــارب  ومــا  رعــويــة، 

واألحراش.
ــات حـــديـــثـــة حـــجـــم األراضــــــــي  ــانــ ــيــ وتـــــقـــــدر بــ
املناخية،  الــتــغــيــرات  عــن  الناتجة  املــتــدهــورة 
منها االنجرافات املائية واالنجراف الريحي 
والـــتـــدهـــور الــكــيــمــيــائــي بــنــحــو 5.6 مــاليــن 

هـــكـــتـــار، فــــي حــــن 97% مــــن أراضـــــــي الــيــمــن 
تعاني التصحر بدرجات متفاوتة. 

أبرز األسباب
الخبير في املناخ، منصور الزبيري، يشرح 
»العربي الجديد«، األسباب التي أدت إلى  لـ
بــــروز مشكلة الــتــصــحــر فــي الــيــمــن مــؤخــًرا 
وتــحــولــهــا إلــــى إحـــــدى أهــــم األزمـــــــات الــتــي 
أهــم قطاع  اليمن وتــؤثــر على  تعاني منها 
يستوعب مشغال لأيدي العاملة في البالد 
انهيار  أزمــة  وتعميق  العيش  ويهدد سبل 

األمن الغذائي.
وينوه الزبيري إلى أن الجفاف وشح األمطار 
ــم الــعــوامــل  وتــغــيــر مـــواســـم هــطــولــهــا مـــن أهــ
التصحر ليقضم  إلى توسع رقعة  التي أدت 
مــســاحــات شــاســعــة مـــن األراضـــــي الــصــالــحــة 
لــلــزراعــة، إضــافــة إلـــى تــغــيــر املــنــاخ وارتــفــاع 
درجات الحرارة. وأشار إلى أسباب مرتبطة 
بكوارث السيول والفيضانات والتي تقضي 
عــلــى طــبــقــات واســـعـــة مـــن الـــتـــربـــة وتــســاهــم 
ــبـــة مـــتـــصـــحـــرة،  ــلـ بــــالــــتــــالــــي فـــــي جـــعـــلـــهـــا صـ

وتحولها مــع مــرور الــزمــن وعــوامــل التعرية 
إلى مواقع يستهدفها الزحف العمراني الذي 
ال يــقــل فــي خــطــورتــه عــن مــثــل هـــذه الــكــوارث 

التي تهدد القطاع الزراعي في اليمن. 
ــن بــــن 182  املـــرتـــبـــة 172 مــ الـــيـــمـــن  وتـــحـــتـــل 
العاملي  التكيف  الــقــدرة على  دولـــة مــن حيث 
واالســـتـــعـــداد لــلــتــغــيــرات املــنــاخــيــة، فـــي حن 

تــتــوقــع تــقــاريــر دولــيــة تــفــاقــم االنــكــمــاش في 
االقتصاد اليمني بسبب تغير املناخ.

أضرار السيول واالحتطاب
خـــالل الــعــامــن املـــاضـــن تــأثــر نــحــو 96 ألــف 
أسرة يمنية في 13 محافظة بسبب السيول 
والــفــيــضــانــات الــتــي ضــربــت الــبــالد وألحقت 
أضرارا بالغة باألراضي الزراعية واملمتلكات 
اآلفــات  إلــى ظهور  إضافة  والخاصة،  العامة 
الــزراعــيــة ومــنــهــا الـــجـــراد الــصــحــراوي الــذي 
يهدد اإلمدادات الغذائية من اإلنتاج الزراعي 
يهدد  الــذي  الغذائي  األمــن  وبالتالي  املحلي 
بــــــدوره 16 مــلــيــون شــخــص فـــي الــيــمــن بما 
نسبته 54% مــن إجــمــالــي عـــدد الــســكــان، من 
بينهم 5 مليون شخص يصنفون في املرحلة 

الرابعة الطارئة ومعرضون لخطر املجاعة.
ــة فــــي الـــيـــمـــن مــــن تـــداعـــيـــات  ــ ــــزراعـ وتـــعـــانـــي الـ
التغييرات  خطيرة وتدهور متواصل بسبب 
املــنــاخــيــة والــجــفــاف واإلهـــمـــال، واالنــهــيــارات 
ــة الــــتــــي تــــضــــرب املـــنـــاطـــق املـــأهـــولـــة  ــ ــيـ ــ األرضـ
ــــدة عــلــى األقـــل  ــرة واحـ بــالــســكــان فـــي الــيــمــن مـ

أربــع ســنــوات، وانعكاسها على األنشطة  كــل 
االقــتــصــاديــة الــوطــنــيــة بــمــا فــي ذلـــك الــزراعــة. 
ــــرارا  مــجــمــل هــــذه اآلثـــــار وغــيــرهــا تــلــحــق أضـ
بالغة في القطاع الــزراعــي وتــؤدي إلــى تآكل 
ــــي الــزراعــيــة وانــخــفــاض الـــرؤيـــة التي  األراضـ
تــتــســبــب فـــي تــعــطــيــل الــنــقــل الـــجـــوي والــبــري 
وأعـــمـــال الـــبـــنـــاء، إضـــافـــة إلــــى تــعــطــيــل حــركــة 
ــيـــة والــــتــــجــــارة. ومـــــن أهـــم  ــلـ الـــســـيـــاحـــة الـــداخـ
في  النباتي  الغطاء  تؤثر على  التي  العوامل 
والتي  االحــتــطــاب،  اليمن هــي ظــهــور مشكلة 
تــفــاقــم مـــن ظـــاهـــرة الــتــصــحــر وتـــهـــدد الــغــطــاء 
النباتي في اليمن خاصة في السنوات الثالث 
األخيرة، حيث برزت مشكلة قطع األشجار في 
املناطق الحراجية وأراضي الغابات في البالد 
املنزلي  الغاز  عن  بديال  كوقود  الستخدامها 
جراء أزمة املشتقات النفطية. وتسببت عملية 
إلى  وأدت  املشكلة  بتفاقم  الجائر  االحتطاب 
زيــــادة اســتــغــالل الــغــطــاء الــنــبــاتــي وتــدهــوره 
في مختلف مناطق اليمن، إذ يتمثل ذلك في 
الحرجية  والنباتات  لأشجار  الكلي  القطع 
إلنــتــاج األخــشــاب والــحــطــب وصــنــاعــة الفحم 

واستهالكها كوقود ألغراض الطبخ.
يـــزيـــد عـــلـــى 866.44 شــجــرة  قـــطـــع مــــا  ــتـــم  ويـ
سنوًيا، لتشغيل مخابز صنعاء فقط، إذ يتم 
الحطب سنوًيا،  حــرق قرابة 17.500 طن من 
مـــا يــــؤدي وفـــق نــتــائــج مــســح أجـــرتـــه جــهــات 
القضاء على مساحة  إلى  حكومية مختصة 

قدرها 780 هكتاًرا من األراضي املزروعة.
ــمـــل املــســح  ــال شـ ــ املــــســــاحــــة قــــد تــــزيــــد فــــي حــ
محافظات اليمن التي تعاني من أزمة الوقود 
الدائرة  الحرب  بشكل مستمر طــوال سنوات 
فــي الــيــمــن، وقـــد تــصــل إلـــى مــاليــن األشــجــار 

التي تتعرض لالحتطاب سنوًيا.

أزمة سكان األرياف
يؤكد أستاذ الزراعة في جامعة صنعاء، أحمد 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  شمسان، 
اليمن من أكثر الدول عرضة لتغير املناخ وقد 
بدأت تأثيرات ذلك تظهر بشكل أوضح خالل 
السنوات الخمس املاضية بشكل خاص، وهو 
مــا يــالحــظ فــي انــخــفــاض إنــتــاج املحاصيل 
املواسم  واخــتــالف  والحبوب  االستراتيجية 
الزراعية واملزارعن  العملية  أثرت على  التي 
الــذيــن أصــبــحــوا غــيــر قــادريــن عــلــى التعامل 
معها، وهو ما يالحظ في التوقف عن زراعة 
كثير من املحاصيل وترك األراضي، ما يؤدي 
وحسب  والــتــصــحــر.  للتعرية  تعرضها  إلـــى 
أكــثــر فــي تغيرات  تــبــرز التحديات  شــمــســان، 
املــنــاخ والــتــي بــدورهــا تـــؤدي إلــى شــح املياه 
وتــؤثــر عــلــى مختلف الــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة 

ــة ســـكـــان األريــــــاف  ــاصــ ــيـــش، وخــ ــعـ وســـبـــل الـ
توليد  في  الطبيعية  املـــوارد  على  املعتمدين 
الــدخــل، فــي ظــل احــتــيــاج 16 مــلــيــون شخص 

للغذاء، منهم 5.1 مالين بحاجة ماسة له. 
وتركزت أزمة تغير املناخ بشكل ملحوظ في 
13 محافظة يمنية، كثير منها تعد بمثابة 
وهو  الــبــالد،  فــي  الرئيسية  الغذائية  السلة 
ما يمثل تهديًدا على مستقبل االقتصاد، إذ 
االقتصاد  ينكمش  أن  الدولي  البنك  يتوقع 
تصل  بنسبة  املتوسط  املـــدى  على  اليمني 
تغير  عـــام 2050، بسبب  بــحــلــول  إلـــى %24 
املــنــاخ وتــوســع بعض الــظــواهــر كالتصحر 
والــذي يؤثر على فرص العيش ويفاقم من 

أزمة الغذاء. كارثة التصحر 
تحاصر اليمن

كشفت تقارير رسمية حديثة عن انتشار التصحر في اليمن بأشكال متعددة، األمر الذي يعمق 
الزراعية والمراعي  األراضي  البالد، ويظهر ذلك في تخريب  الغذائي في  انهيار األمن  من أزمة 

وتدمير األشجار، وتدهور الموارد الطبيعية المختلفة
قفزات كبيرة في أعداد الفقراء

حذرت تقارير دولية وخبراء اقتصاد من تفاقم الفقر في اليمن في ظل 
تواصل الصراع العسكري وتدهور األمن الغذائي وتخريب الزراعة. وقال 
مدير برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، أخيم شتاينر، إن اليمن يعيش أسوأ 
أزمة إنسانية وتنموية في العالم«. وأضــاف في تقرير حديث لبرنامج 
الصراع،  يعانون من  اليمنيني  يــزال ماليني  »ال  اإلنمائي:  املتحدة  األمــم 
وهم محاصرون في الفقر ولديهم فرص ضئيلة للحصول على فرص 
اليمن، خالل  التي تلقاها  الخسائر  التقرير  عمل وسبل عيش«. وقــدر 
النمو االقتصادي  الــحــرب بنحو 126 مليار دوالر مــن  6 ســنــوات مــن 

املحتمل. ويرسم التقرير صورة قاتمة في حال استمرار الصراع حتى 
الــصــراع حتى عــام 2030، يتوقع  فـــإذا استمر  بــعــده.  عــام 2022 ومــا 
العام، كما  أنه سيودي بحياة 1.3 مليون شخص بحلول ذلك  التقرير 
يتوقع ارتــفــاع عــدد األشــخــاص الــذيــن يعيشون فــي فقر مدقع إلــى 22 

مليونا، أي حوالي 65 في املائة من سكان البالد.
وأكد التقرير أن الحرب دفعت بالفعل 4.9 ماليني يمني إضافي إلى سوء 
إلــى 9.2 ماليني شخص  العدد  هــذا  يرتفع  أن  التقرير  التغذية، ويتوقع 

بحلول عام 2030 إذا استمرت الحرب.
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تونس ـ إيمان الحامدي

ال تــســتــثــنــي األزمـــــــــات املــعــيــشــيــة 
وإجراءات الحكومة التقشفية فئة 
باتت  في تونس ممن  املتقاعدين 
معاشاتهم في مرمى االقتطاعات وتداعيات 
التضخم، فيما تضطر الظروف بعضهم إلى 
املساعدة  على  التعويل  أو  عمل  عــن  البحث 

األسرية ملجابهة تكاليف املعيشة. 
اتــــهــــا الــتــقــشــفــيــة  وتــســحــب الــحــكــومــة إجــــراء
واالقتطاعات على معاشات أكثر من مليون 
متقاعد، حيث فوجئ املتقاعدون من موظفي 
التقاعد  صــنــدوق  بتنفيذ  الحكومي  القطاع 
اقتطاعًا على جزء من مرتبات شهر يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي مـــن دون إعــــالم مــســبــق، قبل 
أن يــصــدر الــرئــيــس قـــرارًا بــوقــف الخصم من 

رواتب هذه الفئة.
ــّجــــر الـــخـــصـــم مــــن مـــعـــاشـــات املــتــقــاعــديــن  وفــ
موجة من االنتقادات بسبب تواصل سياسة 
تعبئة املوارد من جيوب املواطنن بمختلف 

شرائحهم.
للتشريع  إنــه طبقًا  املعاشات  وقــال صندوق 
الجاري العمل به، يتحمل متقاعدو الوظيفة 

بعنوان  املشغل  مساهمات  نسبة  العمومية 
الزيادات حيث تصبح املساهمات التي كانت 
محمولة على املشغل محمولة على املنخرط، 

وهو ما ينتج عنه انخفاض في املعاشات.
لــكــن رئــيــس نــقــابــة املــتــقــاعــديــن، عــبــد الــقــادر 
النصري، يعتبر أن املتقاعدين في تونس فئة 
االقتصادية  األزمـــات  ثمن  غاليًا  تدفع  هشة 
والسياسية في بالده، مؤكدًا استعداد نحو 
الدفاع  أجــل  للتحرك من  1.1 مليون متقاعد 

عن قوتهم.
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــ ــنــــصــــري فـ وقــــــــال الــ
مرمى  في  املتقاعدين  معاشات  إن  الجديد« 
االقــتــطــاعــات املــتــكــررة بسبب قــوانــن جائرة 
وضــعــتــهــا الــســلــطــة لــتــحــمــيــل املــحــالــن على 
املــــعــــاش الــــضــــرائــــب الـــتـــي تـــفـــرض عـــلـــى كــل 
الزيادات في الرواتب التي يحصلون عليها. 

وأضاف رئيس نقابة املتقاعدين: »الحكومة 
تــصــرف زيـــادات فــي املــعــاشــات باليد اليمن 
وتستعيدها باليد اليسار«، مطالبًا باالنتباه 
الذين يعانون ضائقة  إلى وضع املتقاعدين 
الغالء  نتيجة  متقدمة  ســن  فــي  كبرى  مالية 

والتضخم اللذين يلتهمان الرواتب.
للدفاع  متأهبة  النقابة  بــأن  النصري  وأفـــاد 
حقوقهم  واســتــعــادة  منظوريها  حــقــوق  عــن 
املــــهــــدورة، مــشــيــرًا إلــــى أن الـــظـــرف الــصــحــي 
ــــوة املــتــقــاعــديــن  ــاء مــنــعــا دعــ ــوبــ ــار الــ ــتـــشـ وانـ
إلــى الــنــزول إلــى الــشــارع لالحتجاج وتبليغ 
أغـــلـــب  أن  ــدر  ــ ــــصـ املـ ذات  وأكــــــــد  ــم.  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ أصـ

لالقتطاعات  تبريرات  يجدون  ال  املتقاعدين 
ــــن قـــبـــل صـــنـــاديـــق  ــتــــي تـــنـــفـــذ مـ الـــشـــهـــريـــة الــ
املـــعـــاشـــات، الفــتــًا إلـــى أن الــصــمــت إزاء هــذه 

اإلجراءات لن يطول.
ويعتبر النصري أن املحالن على املعاش من 
القطاع الحكومي أفضل حااًل من املتقاعدين 
مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص الـــذيـــن يــشــكــون ضعف 
التصريح  عدم  )املعاشات( بسبب  الجرايات 
مشغليهم  قــبــل  مــن  الحقيقية  دخــولــهــم  عــن 
أثـــنـــاء فــتــرة الــعــمــل أو عـــدم دفـــع املــؤســســات 
ــوان الـــتـــقـــاعـــد  ــنــ ــعــ ــات بــ ــمــ ــاهــ ــة املــــســ ــاصــ ــخــ الــ

والتأمن على املرض.
ويــــــرى أن املـــتـــقـــاعـــديـــن يـــتـــعـــرضـــون ملــظــالــم 
مــا وصفه  فــي مهب  مــزدوجــة بسبب تركهم 
»ســرقــة« جهد عــمــرهــم، لينتهي بهم األمــر  بـــ
فــقــراء بــعــد انــتــهــاء ســنــوات الــعــمــل واإلحــالــة 

على املعاش.
وذكر أن آالف املتقاعدين يعيلون أسرًا وفيرة 
العدد نتيجة عدم تمكن أبنائهم من االلتحاق 
بسوق العمل، ما يجعل مسؤولياتهم املالية 
كــبــيــرة فــي حــن يــتــقــاضــون رواتــــب ضعيفة 

وتزيدها االقتطاعات املتكررة ضعفًا. 
ويقدر معدل معاشات املتقاعدين من القطاع 
الحكومي بـ1200 دينار )428 دوالرًا(، في حن 
ال يــتــجــاوز مــعــدل مــعــاشــات املــتــقــاعــديــن من 
دوالرات(،   303( دينارًا   850 الخاص  القطاع 
ــة لـــــــــوزارة الــــشــــؤون  ــيـ ــمـ حـــســـب بـــيـــانـــات رسـ

االجتماعية.
ــاع الــتــعــلــيــم  ــ ــطـ ــ وتـــــقـــــول املــــتــــقــــاعــــدة مـــــن قـ
نفيسة الــشــريــف إنــهــا لــم تــعــد قــــادرة على 
املبالغ  تختلف  إذ  معاشها،  مبلغ  تحديد 
الشهرية املحّولة لحسابها البنكي، مؤكدة 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« تــكــرر  فــــي حــديــثــهــا لــــ

االقتطاعات بصفة دورية.
وبــســبــب وضــعــهــم املـــالـــي الــصــعــب يحتاج 
إلـــى  ــيـــن  ــونـــسـ ــتـ الـ املـــتـــقـــاعـــديـــن  مـــــن   %41

القاهرة ـ عبداهلل عبده

رفض بعض موردي األرز من القطاع الخاص 
الـــتـــمـــويـــن  لــــــــــوزارة  األرز  ــــد  ــــوريـ تـ ــر  مـــصـ ــــي  فـ
ــن رســـــت عــلــيــهــم املـــنـــاقـــصـــة األخــــيــــرة  ــ ــذيـ ــ والـ
باألمر املباشر، على سعر 7500 جنيه للطن، 
يــرفــضــون الــتــوريــد، مــقــابــل خــســارتــهــم مبلغ 
التأمن. وأوضح صاحب أحد مضارب األرز، 
»العربي الجديد«، أن سعر طن األرز الشعير  لـ
وصل إلى 6100 جنيه )الدوالر = 15.7 جنيهًا( 
لعريض الحبة، و5300 جنيه للرفيع، بخالف 
ــا يـــراه  ــو مـ 500 جــنــيــه تــعــبــئــة وتــغــلــيــف، وهــ
التجار بمثابة خسارة لهم عند السعر الذي 
حددته وزارة التموين في املناقصة، إذ إن طن 
الشعير ينتج 650 كغم أرزًا أبيض، باإلضافة 
ــول أســـعـــار األرز األبـــيـــض )عــريــض  إلـــى وصــ
الحبة( في أسواق الجملة إلى 10 آالف جنيه 

للطن والرفيع إلى 8 آالف جنيه للطن.
وأشار إلى أن هناك مفاوضات بن املوردين 
حاليًا  )حكومية(  التموينية  السلع  وهيئة 
لرفع سعر التوريد، الفتًا إلى أن الحكومة قد 
تضطر لرفع السعر، وإال سيضطر املوردون 

الــتــأمــن حــتــى يتجنبوا  لــلــتــضــحــيــة بــمــبــلــغ 
تكبد املزيد من الخسائر.

تــجــارة األرز، فتحي  الــعــامــل بــمــجــال  ويــــرى 
سالمة، أن ما يحدث نتيجة لوجود خلل في 
بــالــلــوم على  ملقيًا  األرز،  تــســويــق  مــنــظــومــة 
مـــــوردي الــقــطــاع الـــخـــاص، الـــذيـــن يــرفــضــون 
ــالـــي، خـــاصـــة أن  الـــحـ تـــوريـــد األرز بــالــســعــر 
معظم هؤالء اشتروا األرز الشعير في بداية 
املوسم بأسعار ال تتعدى 4 آالف جنيه للطن.
املــضــارب )حكومية(  مــســؤول بشركة  وأفـــاد 
»الـــقـــابـــضـــة  بــــأنــــه بـــحـــكـــم تــبــعــيــة الـــشـــركـــة لــــ
بتوريد  ملتزمة  فهي  الغذائية«،  للصناعات 
األرز بحسب سعر املناقصة عند 7500 جنيه 
لــلــطــن األبـــيـــض. وتـــابـــع: بــحــكــم أن املــضــارب 

أقــل من  ــورد أرزًا رفيع الحبة، يكون سعره 
ُ
ت

العريض، بخالف بيع نواتج عملية الضرب، 
وبعد حساب أجور التشغيل، تكون املحصلة 
متكافئة. وذكــر أحــد كبار تجار األرز، طارق 
ــلـــي، أن الـــتـــوريـــد لــلــحــكــومــة عـــلـــى الــســعــر  عـ
الحالي فيه خسارة للموردين، وهو ما أدى 
الــتــوريــد مــن قبل البعض مقابل  إلــى تــوقــف 

التضحية بمبلغ التأمن.
وكانت الــوزارة قد أعلنت في شهر نوفمبر/ 
لتوريد  املاضي عن مناقصة  الثاني  تشرين 
األرز، على أن يبدأ التسليم اعتبارًا من يناير/ 
كــانــون الــثــانــي الــجــاري وحــتــى مـــارس/ آذار 
املقبل 2022، بحد أدنــى 500 طن شهريًا، إال 
أنها في وقت الحق أعلنت عن إلغاء املناقصة، 
وأسندتها لصالح 37 شركة باألمر املباشر. 
وتتوقع شعبة األرز بغرفة صناعة الحبوب 
إنتاج  يصل  أن  الصناعات  املصرية  باتحاد 
األرز األبيض هــذا العام إلــى ما بن 3.5  إلى 
4 مــاليــن طــن أرزًا أبــيــض، الفــتــة إلــى أن هذا 
اإلنتاج سيعزز  املخزون االستراتيجي حتى 
نهاية 2022، في حن يبلغ االستهالك املحلي 

3.2 مالين طن سنويًا.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــاع الــســيــاحــة  ــطـ يـــتـــرقـــب املـــســـتـــثـــمـــرون فــــي قـ
ومـــســـافـــرون تــفــاصــيــل شــــروط تــطــبــيــق قـــرار 
إعــادة فتح املجال الــذي اتخذه املغرب، وهي 
الحدود التي أغلقت منذ أكثر أكثر من شهر 
ونـــصـــف الـــشـــهـــر، مـــا عــمــق أزمـــــة الــســيــاحــة. 
فتح  ــادة  إعـ أمــس  املغربية  الحكومة  وقـــررت 
املجال الجوي في وجه الرحالت الجوية من 
اململكة وإلــيــهــا ابــتــداء مــن 7 فــبــرايــر/شــبــاط 
الــذي كــان أحــد مطالب  التدبير  املقبل، وهــو 

الفاعلن في قطاع السياحة.
وقالت الحكومة في بالغ لها، مساء أول من 
أمس، إن هذا القرار جاء استنادا للمقتضيات 
الــطــوارئ  الــقــانــونــيــة املتعلقة بــتــدبــيــر حــالــة 
العلمية  اللجنة  لتوصيات  وتبعا  الصحية، 
والــتــقــنــيــة، وأخـــــذا بــعــن االعـــتـــبـــار تـــطـــورات 

الوضعية الوبائية باملغرب.
وأكــد مصدر من قطاع السياحة، رفــض ذكر 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه كـــان ينتظر  اســمــه، لـــ
أن تتخذ الحكومة قــرار إعــادة فتح الحدود، 
خــاصــة فـــي ظـــل شــــروع بــعــض الــفــاعــلــن في 
قـــطـــاع الــســيــاحــة فـــي االحـــتـــجـــاج فـــي بعض 
املدن السياحية، التي تضرر فيها العاملون 
في القطاع بسبب اإلغــالق. وبعد هذا القرار 

ــن الــســلــطــات الــعــمــومــيــة تــوضــيــح  يــنــتــظــر مـ
ــيــــاح إلـــى  ــول املـــســـافـــريـــن والــــســ ــ ــ ــروط دخـ ــ ــ شـ
اململكة، من قبيل تلك ذات الصلة باالختبارات 
للكشف عن كورونا أو الــدول التي سيسمح 
بفتح الــحــدود أمــام الــطــائــرات الــقــادمــة منها 

تبعا للوضعية الوبائية بها.
ويذهب رئيس الجامعة الوطنية للمرشدين 
إلــى أن حالة من  السياحين، حسن جناح، 
الشروط  حــول  املهنين  بــن  تسود  الترقب 
التي ستحيط بها الحكومة قرار إعادة فتح 
الــحــدود الجوية. وأكــد جــنــاح، فــي تصريح 

العديد من منظمي  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
يتساءلون  الــدولــيــن،  السياحية  الــرحــالت 
مــنــذ الــيــوم حـــول تــلــك الـــشـــروط، معتبرا أن 
انتعاش السياحة يبقى رهينا بالتفاصيل 
التي تهم تلك الشروط. وشــدد على أنه من 
املـــرجـــح أن تــعــلــن الــســلــطــات املــخــتــصــة في 
تفاصيل شروط  القادمة عن  القليلة  األيــام 
الدخول إلى التراب املغربي من قبل السياح 
السابع  القرار في  تفعيله  قبل  واملسافرين، 

من فبراير املقبل.
وأكد أنه إذا كانت شروط الولوج إلى التراب 
ــإن انـــتـــعـــاش الــســيــاحــة  ــ املـــغـــربـــي مــــشــــددة، فـ
ســيــكــون بــطــيــئــا، مــؤكــدا أن هــنــاك حــجــوزات 

لسياح ما زالت سارية.
وأفــــــضــــــى إغــــــــــالق الـــــــحـــــــدود فــــــي الــــتــــاســــع 
والــعــشــريــن مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
أوميكرون،  متحورة  انتشار  بعد  املــاضــي، 
إلى تأثيرات سلبية على السياحة التي كان 
الفاعلون فيها يراهنون على عودة السياح 

في نهاية العام.
وتراجعت إيرادات السياحة في املغرب خالل 
11 شهرًا من العام املاضي إلى 3.3 مليارات 
دوالر، وهو نفسه املستوى املسجل في الفترة 
نفسها من 2020، بعدما كانت في حدود 7.4 

مليارات دوالر في 2019.
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التموينية لرفع سعر التوريد

ــلـــيـــة لـــتـــأمـــن نــفــقــاتــهــم  ــــدات الـــعـــائـ ــاعـ ــ ــــسـ املـ
املعيشية، وفقًا لبيانات رسمية كشف عنها 
مــركــز اإلحــصــائــيــات الــديــمــغــرافــيــة بمعهد 
اإلحصاء الحكومي. ويضطر ضعف دخول 
املــتــقــاعــديــن لــطــلــب مـــســـاعـــدات عــائــلــيــة من 

أبنائهم أو ذويهم.
الــدراســات االجتماعية  وحسب دراســة ملركز 
ــغـــل، يــبــلــغ مـــعـــدل مـــدة  ــاد الـــشـ ــابـــع التــــحــ ــتـ الـ
ــاع بـــاملـــعـــاشـــات لـــــدى الـــتـــونـــســـي 22  ــفــ ــتــ االنــ
سنة   57.8 مــن  العمر  متوسط  وارتــفــع  سنة 

عــام 1976 إلــى 75 سنة عــام 2019. وتصرف 
املــعــاشــات مــن صــنــدوقــن، وهــمــا الــصــنــدوق 
للمتقاعدين  االجــتــمــاعــي  للضمان  الــوطــنــي 
ــنـــدوق الــوطــنــي  مـــن الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والـــصـ
للمتقاعدين  االجتماعية  والحيطة  للتقاعد 

من القطاع الحكومي.
ــانــــون الـــتـــونـــســـي، يـــحـــســـب مــعــدل  ــقــ ــق الــ ــ وفــ
املــعــاشــات عــن أعــلــى أجـــر يــتــقــاضــاه املــوظــف 
ــرة مــــن فــتــرة  ــ ــيـ ــ ــــالل الـــعـــشـــر ســــنــــوات األخـ خــ
تقتطع  إذ  الــصــنــدوق،  فــي  واملساهمة  العمل 

ــنــــوات الــشــغــل  املـــســـاهـــمـــات عـــلـــى امــــتــــداد ســ
بمساهمة مشتركة من األجير واملؤجر.

املعاشات  املالي لصناديق  الوضع  بات  لكن 
فـــي تــونــس صــعــبــًا، مـــا يــنــعــكــس ســلــبــًا على 

وضعية املتقاعدين.
وتصاعد  النمو  وتــبــاطــؤ  الــركــود  وينعكس 
تعاني  التي  الصناديق  وضــع  على  البطالة 
ــمـــات مـــقـــابـــل زيـــــــادة فــي  مــــن ضـــعـــف املـــســـاهـ
ر كل املحاوالت الحكومية 

ّ
نفقاتها وسط تعث

إلصالح وضعها املالي املتأزم.
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