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مشاريع إسرائيلية بديلة لقناة السويس
صالح النعامي

تواصلت الدعوات في إسرائيل إلى تبني مشاريع 
مـــمـــرات تــجــاريــة بــديــلــة لــقــنــاة الـــســـويـــس، تجنبًا 
حادثة  خلفية  على  التجارة  تعطل  تكرار  ملخاطر 
ــز أبـــحـــاث األمـــن  ــركـ ــا »مـ ــ ــر غـــيـــفـــن«. ودعـ ــفـ جـــنـــوح ســفــيــنــة »إيـ
إسرائيلية  مشاريع  تنفيذ  دراســة  إلــى  اإلسرائيلي  القومي« 
لربط آسيا وأوروبــا، لتقليص اعتماد التجارة العاملية على 

القناة املصرية. 
وأشار املركز، في تقرير أعده الباحثون تومر فدلون وأوفير 
فينتور وشموئيل أيفن، إلى أن حادثة السفينة مست بحركة 
املــجــال للحديث عــن إيــجــاد بدائل  الــتــجــارة العاملية، مــا فتح 

للقناة، وخاصة بدائل إسرائيلية.
وحسب التقرير، فإن حادثة جنوح السفينة العمالقة في القناة 
طت الضوء على املشاريع البديلة التي يمكن أن تقترحها 

ّ
سل

إسرائيل لتقليص اعتماد العالم على قناة السويس، واملتمثل 
بالربط البري بني البحر األحمر والبحر املتوسط، من منطلق 
بدائل  إيــجــاد  تقتضي  العاملية  الــتــجــارة  شبكات  مصالح  أن 
أخــرى وعــدم االعتماد على قناة السويس فقط. ولفت املركز 

أن تطرحها إسرائيل  التي يمكن  الــبــري  النقل  بــدائــل  أن  إلــى 
بعضها  السويس،  بقناة  العاملية  التجارة  ارتــبــاط  لتقليص 
ــذي يــربــط مــيــنــاءي »إيــــالت«  قــائــم بــالــفــعــل، مــثــل األنـــبـــوب الــ
املــواد السائلة )النفط،  و»عسقالن«، والــذي يفترض أن ينقل 
ــَعـــت مــخــطــطــات بــشــأنــه، مثل  الـــغـــاز املـــســـال(، وبــعــضــهــا ُوضـ
إيــالت  يــربــط  أن  الـــذي يفترض  الحديد  السكة  مــشــروع خطة 

بموانئ إسرائيلية على حوض املتوسط. 
إيــالت  بــني  الحديد  السكة  فــإن تفعيل خــط  التقرير،  وحــســب 
وموانئ إسرائيل على حوض املتوسط، يتطلب زيادة القدرة 
طــرح تدشني خطة  مــن  املــوانــئ. ويتضح  لهذه  االستيعابية 
السكة الحديد بني إيــالت واملــوانــئ اإلسرائيلية على حوض 
املتوسط، أنه سيكون معدًا لنقل البضائع الصلبة من آسيا 

إلى أوروبا، وبالعكس.
وأبرز التقرير حقيقة أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني 
الثاني 2012،  كــانــون  يناير/  فــي  تــحــّدث صــراحــة،  نتنياهو، 
عـــن دور خـــط الــســكــة الــحــديــد بـــني إيــــالت ومـــوانـــئ إســرائــيــل 
عــلــى حـــوض املــتــوســط املــتــوقــع فــي نــقــل الــبــضــائــع مــن آسيا 
الــبــدائــل اإلسرائيلية  أن  التقرير  مــعــّدو  أوروبــــا. وادعـــى  إلــى 
لقناة السويس لن تؤثر بعوائد القناة، من منطلق أن زيادة 

حجم التجارة العاملية ستوفر طاقة تشغيلية لكل من القناة 
والبدائل اإلسرائيلية. 

وشدد معدو التقرير على أن تدشني خطة السكة الحديد بني 
يكتسب  املتوسط  حــوض  على  اإلسرائيلية  واملــوانــئ  إيـــالت 
أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة، ألنـــه ســيــعــزز الــتــرابــط بــني إيـــالت وكــل 

املستوطنات اإلسرائيلية التي تقع على طول الخط.
ورأى معدو التقرير أن أهمية العالقات بني إسرائيل ومصر 
تستدعي من صناع القرار في تل أبيب أن يراعوا مصالح 
الــقــاهــرة عــنــد تــدشــني مــشــاريــع إســرائــيــل الــبــديــلــة لــلــقــنــاة، 
ُيَمّس بهذه العالقات، من منطلق أن مصر ال ترى  حتى ال 
في قناة السويس مصدرًا لتعزيز االقتصاد فقط، بل رمزًا 
بــاإلقــدام على تنفيذ  التقرير  مــعــدو  أيــضــًا. ونــصــح  وطنيًا 
املــشــروع الــبــديــل لــقــنــاة الــســويــس عــبــر التنسيق مــع مصر 
شفاف  بشكل  بــاملــشــروع  املتعلقة  باملعلومات  وإحــاطــتــهــا 

»قدر املستطاع«.
وأعــاد التقرير إلى األذهــان حقيقة أن مشروع »أنبوب إيالت 
عــســقــالن« يعمل مــنــذ ســنــوات طــويــلــة، مــشــيــرًا إلـــى أن هناك 
إلى  اإلماراتي  النفط  ر  ُيصدَّ بأن  إسرائيلية  إماراتية  مبادرة 

أوروبا عبر هذا األنبوب.

بيروت ـ ريتا الجّمال

أصـــــدرت أمـــانـــي ســـالمـــة، قــاضــي الــتــحــقــيــق األول في 
قــرارًا يقضي بوضع  أمــس األربــعــاء،  اللبناني،  البقاع 
ــارة مــنــع تـــصـــّرف عــلــى عــــقــــارات بــعــض املـــصـــارف  ــ إشــ
ــارات رؤســــــــاء مـــجـــالـــس إداراتــــــهــــــا وحــصــصــهــم  ــ ــقــ ــ وعــ
وأسهمهم في عدٍد من الشركات. ويأتي قرار القاضية 
بــنــاًء عــلــى الــشــكــوى الــجــزائــيــة املــبــاشــرة املــقــدمــة أمــام 
الدائرة  من محامي  البقاع  في  األول  التحقيق  قاضي 
الــنــظــام«،  إصـــالح  يــريــد  »الــشــعــب  القانونية ملجموعة 
ــاد طــعــمــة، بــيــار الــجــمــيــل،  ي، جـ

ِّ
ــز ــ و، حــســن بـ

ُّ
ــز ــ هــيــثــم عـ

جوزيف وانيس، فرنسواز كامل، نجيب فرحات، إلياس 
طعمة، جان بيار خليفة، باسل عباس. وذلَك بوكالتهم 
عن مجموعة من املودعني ضد جميع املصارف العاملة 
عــلــى األراضــــي اللبنانية ورؤســــاء مــجــالــس إداراتــهــا 
بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء وضد كل 
عى بها.  َمن يظهره التحقيق متورطًا في الجرائم املدَّ
وتتمثل الــجــرائــم املوجهة لــهــؤالء فــي إســـاءة األمــانــة، 
االحــتــيــال، اإلفــــالس الــتــقــصــيــري واالحــتــيــالــي، الغش 
الحاصل بتهريب األموال إضرارًا بالدائنني املودعني، 
النيل من مكانة الدولة املالية، تبييض األموال، اإلثراء 
غير املشروع، االعتداء على الدستور، وغيرها. في حني 

املقبلة  ــام  األيـ فــي  الــقــرار  »يشمل  أن  املجموعة  تتوقع 
أشــخــاصــًا آخــريــن مــن ذوي الــحــظــوة والــنــفــوذ ُيشتَبه 
املحامي  بها«. ويكشف  عى  املدَّ الجرائم  في  بتورطهم 
»العربي الجديد« أن القرار يشمل حاليا  ي لـ

ِّ
حسن بز

بــنــك« »بلوم  15 مصرفًا مــن بينها »عــــودة«، »فــرنــســا 
ــاء مجالس إداراتـــهـــا وأسهمهم  بــنــك«، وعــقــارات رؤسـ
املسألة   

ّ
أن باعتبار  فــقــط،  الــبــدايــة  وهــي  وحصصهم. 

تتطلب مصاريف مالية كبيرة للحصول على إفادات 
ــاء مــجــالــس  ــ ــ عـــقـــاريـــة تـــبـــرز مــلــكــيــات املــــصــــارف ورؤسـ
إداراتها وغيرهم في مجموع قد يتخطى 140 مليون 
ليرة )الــدوالر = 12500 ليرة في السوق الــســوداء(، إذا 

ي أن 
ّ
أردنــــا الــوصــول إلـــى سبعني مــصــرفــًا. ويــؤكــد بـــز

القرار  املعركة مفتوحة مع الجميع، ومن أهم مفاعيل 
وجـــود قــضــاء عـــادل وشــريــف على الــنــاس أن تثق به. 
ي إلى أن هذا القرار 

ّ
ومن الناحية القضائية، يشير بز

يمنع الــتــصــرف فــي الــعــقــارات ســـواء عــن طــريــق البيع 
أو الرهن أو التأمني وغير ذلك، لتتحول إلى ما يشبه 
وقفًا تحت رعاية وتصرف املحكمة، وسيبقى إلى حني 
رجــوع القاضية عنه، وال أظن أن هذا األمــر سيحصل 
وطنية،  وخلفيتها  وطني  مستوى  على  الــدعــوى  ألن 
وهــذه األمــالك تعادل فقط 5% من أمــوال املودعني في 

املصارف اللبنانية حسب تقديرات املحامي.

قرار قضائي بمنع التصرف في عقارات 15 مصرفًا لبنانيًا

نفايات اللقاحات 
تنعش 

جمع القمامة
 يوم، ومع حصول 

ّ
في كل

مــــزيــــد مــــن الــــنــــاس عــلــى 
لــــقــــاحــــات الـــــوقـــــايـــــة مــن 
ـــلـــقـــى فــي 

ُ
كـــــوفـــــيـــــد-19، ت

املحاقن  ماليني  القمامة 
واإلبـــــــــــــــــــر والـــــــــقـــــــــواريـــــــــر 
مستوى  على  الصغيرة 
ــم. وتــــقــــول شــركــة  ــالــ ــعــ الــ
ــت  ــ ــسـ ــ »أونـــــــــســـــــــايـــــــــت ويـ
تــكــنــولــوجــيــز«، ومــقــرهــا 
تطعيم   

ّ
إن كــالــيــفــورنــيــا، 

املتحدة  الــواليــات  سكان 
هم، على سبيل املثال، 

ّ
كل

اإلبر  من  كميات  يتطلب 
لــــو ُوضــــعــــت فــــي مــســار 
يلف حول الكرة األرضية 
لــدارت حول الكوكب 1.8 
مرة. ويحذر الخبراء من 
الــتــخــلــص  شـــــركـــــات   

ّ
أن

قد  الطبية  النفايات  مــن 
تواجه ما يفوق طاقتها 
ــام  ــعـــاب أمــ ــيـ ــتـ عـــلـــى االسـ
طوفان املخلفات الطبية. 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــــب الـ ــالـ ــ ــطـ ــ ويـ
خــــبــــراء الـــبـــيـــئـــة بــحــلــول 
أكــــــــثــــــــر اســــــــتــــــــدامــــــــة مـــع 
تسارع توزيع اللقاحات. 
ــزن كـــبـــيـــر  ــ ــخــ ــ وداخـــــــــــــل مــ
في  كبيرة  محرقة  يضم 
ــب 

ّ
وســــط الــبــرتــغــال، يــنــق

ــل صـــنـــاديـــق  ــ ــ عــــمــــال داخـ
ُكــــتــــبــــت عـــلـــيـــهـــا عــــبــــارة 
»نفايات خطرة«. ويقول 
أدلـــيـــنـــو مـــنـــديـــس، مــديــر 
شــركــة »إمــبــيــمــبــومــبــال« 
ــات: »عـــــــــدد مــن  ــايــ ــفــ ــنــ ــلــ لــ
يتلقون الجرعات سيزيد 
بـــــدرجـــــة كـــــبـــــيـــــرة... هــــذا 
علينا  يتعني  ـــه 

ّ
أن يعني 

تعزيز استجابتنا«.

الجزائر: زيادة الحد األدنى لألجور
وّقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على قرار يرفع 
)نحو  دينار،  ألف   20 إلى  لألجور  األدنى  الحد  بموجبه 
120 يورو بسعر الصرف الرسمي( وبزيادة طفيفة تقّدر 
ونص  سابقًا.  المضمون  األدنى  الحد  عن  دينار،  بألفي 
المرسوم الرئاسي الجديد الذي نشر، أمس األربعاء، على 
تاريخ  من  بداية  رجعي  بأثر  مفعوله  يسري  القرار  أّن 
الحد  هذا  يضع  كما   .2020 يونيو/حزيران  من  الفاتح 
األدنى المضمون لألجر بمدة العمل القانونية المقدرة 
 173.33 يعادل  ما  وهو  أسبوعية،  عمل  ساعة  بـ40 
بـ20 ألف دينار؛ أي ما يعادل 115.38 دينارا  ساعة شهريا 

لساعة العمل الواحدة )أقل من دوالر(.

 العراق يفاوض إيران لزيادة استيراد الغاز
ماجد  الوزير  أّن  أمس،  العراقية،  الكهرباء  وزارة  أعلنت 
حنتوش، سيجري األسبوع المقبل مفاوضات في إيران، 
 70 إلى   20 من  المستورد  اإليراني  الغاز  كميات  لزيادة 
مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا. والغاز الذي ترغب 
لتشغيل  يستخدم  وارداته،  كميات  زيادة  في  بغداد 
نقص  أزمة  الحتواء  مسعى  في  الكهرباء،  محطات 
فصل  حلول  قرب  مع  الكهربائية،  الطاقة  إمدادات 
إّن  بيان،  في  الوزارة،  وقالت  البالد.  في  الحار  الصيف 
إيران، للتباحث  »حنتوش سيتوجه، األسبوع المقبل، إلى 
بين  والتنسيق  التعاون  بشأن  هناك  المسؤولين  مع 

الجانبين في مجال الكهرباء«. 

انخفاض حركة المسافرين بمطار دبي
مع  تعامل  المطار  إن  أمس،  الدولي،  دبي  مطار  قال 
5.75 ماليين مسافر في الربع األول من العام، بانخفاض 
الماضي،  العام  من  نفسها  الفترة  عن   %67.8 بنسبة 
بحالة  العالمي  السفر  نشاط  الجائحة  تصيب  أن  قبل 
أكثر من مليونين من هذا  أن  المطار  الشلل. وأكد  من 
العدد سافروا في مارس/آذار، وفق ما نقلت »رويترز«. 
وتعامل المطار مع 550 ألفًا و811 طنا من الشحنات، 

بزيادة 3.2 بالمائة على أساس سنوي.
التنفيذي  الرئيس  حذر  الماضي،  فبراير/شباط  وفي 
بعد  آخر،  صعب  عام  من  جريفيث،  بول  للمطارات، 

انخفاض أعداد المسافرين عبره 70 بالمائة في 2020. 

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ال يمكن فصل الخطوة التي أقدمت 
عليها اإلمارات، قبل ثالثة أيام، 
عبر ضخ استثمارات ضخمة 

بقيمة 1.1 مليار دوالر في قطاع 
الغاز اإلسرائيلي، عن دعوة 

إسرائيلية، أمس، إلى تدشني بدائل 
عن قناة السويس وتحريض 
دول العالم على القناة، وهي 

الدعوة التي أطلقها »مركز أبحاث 
األمن القومي« اإلسرائيلي، ودعا 

خاللها إلى دراسة تنفيذ مشاريع 
إسرائيلية لربط آسيا وأوروبا، 

لتقليص اعتماد التجارة العاملية 
على قناة السويس. واملركز ملن ال 
يعرفه يرتبط بأجهزة استخبارات 
إسرائيلية وعمل معظم باحثيه في 

جيش االحتالل.
وال يمكن فصل خطوات التطبيع 

املتسارعة بني اإلمارات ودولة 
االحتالل وأحدثها صفقة الغاز 

الضخمة، عن صفقات أخرى 
تدعم خطط االحتالل الرامية إلى 

محاصرة قناة السويس، وتقليص 
دور أهم املمرات املالحية في العالم، 
وواحدة من بني أبرز 5 موارد للنقد 

األجنبي في مصر.
وال يمكن التعامل مع مشروع 
تأسيس خط إيالت عسقالن 

لنقل النفط الذي تم التوقيع 
عليه مؤخرا بني مستثمرين 

إماراتيني وإسرائيليني، بمعزل عن 
مشروعات تطبيع أخرى تستهدف 

التأثير على االقتصاد املصري. 
من بني املشروعات إنشاء خط 

سكك حديدية بني إيالت وموانئ 
إسرائيلية على البحر املتوسط، 

فهذه النوعية تؤثر بقوة على قناة 
السويس، خاصة أنها تستهدف 
جذب أهم عميل لدى القناة، وهو 
النفط الخليجي. وبداية األسبوع، 

أعلن صندوق الثروة السيادي 
اإلماراتي عزمه شراء حصة تبلغ 

22% في حقل تمار للغاز الطبيعي، 
وهو الحقل الواقع ضمن املياه 

اإلقليمية الفلسطينية وسطت عليه 
دولة االحتالل بالقوة منذ سنوات.
وحسب مصادر إسرائيلية منها 
صحيفة »كلكلست« االقتصادية، 

فإن رغبة اإلمارات في إبرام 
الصفقة الضخمة، يفسر قرارها 

لعب دور أكبر في ملف غاز شرق 
املتوسط واالستحواذ على حصة 

منه، واملشاركة بفاعلية في املحور 
اإلقليمي الذي يضم إسرائيل 

واليونان وقبرص ويستبعد مصر، 
وربما يكون لصفقة الغاز تلك 

صلة بالتقارب املصري التركي 
األخير، والتنسيق بني البلدين في 

ملفات عدة، منها غاز املتوسط.
ال يمكن فصل كل هذه التطورات 

عن تصريحات آفي سمحون، 
رئيس املجلس االقتصادي في 

ديوان الحكومة اإلسرائيلي، 
التي كشف فيها النقاب عن 

عدة مشاريع مشتركة تجري 
مناقشتها مع اإلمارات ستؤثر 

سلبا على قناة السويس.
التطبيع السريع بني اإلمارات ودولة 
االحتالل يخنق االقتصاد املصري، 

ليس فقط قناة السويس، ولكن 
قطاعات وأنشطة أخرى رئيسية. 

وعلى صانع القرار املصري أن 
يتحرك بسرعة لتقليص اآلثار 

السلبية ملشروعات التطبيع.

التطبيع يخنق 
االقتصاد 

المصري

Thursday 29 April 2021
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اقتصاد

»احتكار« وتلويح حكومي بفتح االستيراد... واألسعار تواصل االرتفاع

%70
لجمعية  دراســة  أظهرت 
باألردن  المستهلك  حماية 
شهدت  ــدة  عـ ســلــعــً  أّن 
األسعار،  في  كبيرة  ــادات  زي
الزيوت  أّن أسعار  مشيرة إلى 
النباتية قفزت بنسبة تتراوح 
زاد  فيما  و%70،   %40 بين 
 %12 بنسبة  الــســكــر  ســعــر 

للكيلوغرام الواحد.

تحقيق

ارتفاع أسعار 15 سلعة 
من 96 منتجًا وفق 

جمعية حماية المستهلك

أسعار الدجاج الطارج 
ارتفعت بين 25% و%50 

منذ بداية رمضان

عمان ـ زيد الدبيسية

في  املستهلكني  شكاوى  تزايدت 
غــالــبــيــة  ــتــــزام  الــ عــــدم  مـــن  األردن 
ــار بــــالــــســــقــــوف الـــســـعـــريـــة  ــجــ ــتــ الــ
الــتــي حــددتــهــا وزارة الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
والــتــمــويــن ألســعــار الــدواجــن والــتــي جــاءت 
املبررة في األسعار،  الزيادات غير  ملواجهة 
لــكــن األزمـــــة تــتــطــور مـــع إحـــــداث نــقــص في 
املـــعـــروض بـــاألســـواق لــخــلــق حــالــة ضــغــط، 
ما دعا وزير الزراعة، خالد الحنيفات، إلى 
ــاب االســـتـــيـــراد في  الــتــلــويــح أخـــيـــرًا بــفــتــح بـ
حال استمرار الخلل ونقص الكميات وعدم 

خفض األسعار.
الطازج بنسبة تتراوح  الدجاج  وقفز سعر 
 2.5 ـــني  بــ يــــبــــاع  حـــيـــث  و%50،   %25 بـــــني 
ديــنــار وثــاثــة دنــانــيــر لــلــكــيــلــوغــرام، بينما 
حددت الــوزارة سقفًا سعريًا يبلغ دينارين 
مع  النوع  هــذا  من  دوالر(   2.8( للكيلوغرام 

تحديد سقوف لألنواع األخرى.
الطافحة، مدير مديرية مراقبة  وقــال علي 
والـــتـــجـــارة  الــصــنــاعــة  فـــي وزارة  األســـــــواق 
الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في  والتموين 
ــــال الــــرقــــابــــة  ــ إن الـــــــــــــوزارة رصــــــــدت مـــــن خـ
اليومية على األســـواق، حــدوث نقص كبير 
الشركات  مــن  للسوق  املــــوردة  الكميات  فــي 
املنتجة للدجاج، ما أدى إلى اختاالت كبيرة 

وارتفاع باألسعار أضرت باملستهلكني.
وأضاف الطافحة، أن العديد من الشركات 
ــحـــــات الـــتـــجـــاريـــة لــــم تــلــتــزم  املـــنـــتـــجـــة واملـــ
بالسقوف السعرية املحددة من قبل الوزارة، 
ما استدعى تكثيف الرقابة وضبط أكثر من 
املاضية  القليلة  األيـــام  خــال  مخالفة   100
السعرية  تلتزم بالسقوف  لم  بحق محات 
املــحــددة والــتــي ال يــجــوز تــجــاوزهــا ويمكن 

البيع بأقل منها.
وتابع أنه لضبط كافة حلقات التسويق فقد 
تم تحديد سقف سعري للدجاج املباع من 
الشركات ملحات التجزئة بواقع 1.9 دينار 
للكيلوغرام حتى تكون هنالك هوامش ربح 

للمحات التجارية التي تبيع للمستهلك.
وفي سياق الجهود التي تقوم بها الحكومة 

ــدجـــــاج، الــــذي  ــار الـــ ــعــ األردنـــــيـــــة لــضــبــط أســ
يــســتــحــوذ عــلــى جــانــب كــبــيــر مــن اســتــهــاك 
ــاع  ــ ــفـ ــ األســـــــــر واإلقـــــــبـــــــال عـــلـــيـــه بـــســـبـــب ارتـ
مطلع  قــال مصدر  الحمراء،  اللحوم  أسعار 
الــجــديــد« إنـــه تــم تشكيل لجنة  »الــعــربــي  لـــ
خاصة للتحري عن وجود شبهات احتكار 
لــلــدجــاج مــن قــبــل بــعــض الــشــركــات املنتجة 
وإخفاء هذه السلعة األساسية عن السوق، 
والتجارة  الصناعة  لقانوني  يعد خرقًا  ما 

واملنافسة. 
ــراءات  وأضـــاف أنــه سيتم اتــخــاذ أشــد اإلجــ
بـــحـــق أي مـــمـــارســـات احـــتـــكـــاريـــة لــلــدجــاج 

بحسب العقوبات الواردة في القانون.
لكن فارس حمودة، رئيس االتحاد النوعي 
إن  قال  الجديد«،  »العربي  لـ الدواجن  ملربي 
الكبيرة  الــزيــادة  إلــى  ارتفاع األسعار يعود 
الـــتـــي طــــــرأت عـــلـــى كـــلـــف اإلنـــــتـــــاج، خــاصــة 
مشيرا  وغيرها،  والصويا  كالذرة  األعــاف 
إلـــى أن املـــزارعـــني تــحــمــلــوا خــســائــر كبيرة 
ــــال الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة بــســبــب انــخــفــاض  خـ
املقابل،  في  اإلنتاج.  كلف  وارتفاع  األسعار 

أكد محمد عبيدات، رئيس حماية املستهلك، 
أن السوق دائما ما تشهد ارتفاعًا في أسعار 
السلع التموينية التي يحتاجها املواطنني 
فـــي شــهــر رمـــضـــان، نــتــيــجــة ارتـــفـــاع الطلب 
ــدم الــــتــــزام الـــتـــجـــار بــتــعــهــداتــهــم  ــ عــلــيــهــا وعـ
ــادة  ــ لــــــــوزارة الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة بـــعـــد زيـ
الجديد«  »العربي  لـ وقال عبيدات  األسعار. 

إن »الـــتـــعـــهـــدات الـــتـــي أعــلــنــهــا الـــتـــجـــار في 
االجتماعات التي عقدت مع وزارة الصناعة 
والــتــجــارة لــم يــتــم االلـــتـــزام بــهــا وهـــذا ليس 
الوعود  يطلقون  دائما  فهم  عليهم  بجديد 
في عدم رفع أسعار السلع ولكنهم يقومون 

بعكس ذلك«.
عبيدات  طالب  أيضا،  للجمعية  بيان  وفــي 
الدجاج  باستيراد  بالسماح  الزراعة  وزارة 
الــذي  خــال شهر رمــضــان، لكسر االحتكار 
ــه بـــعـــض الــــتــــجــــار، ولـــســـد الــنــقــص  ــارسـ ــمـ يـ
إلى  مشيرا  املنتجة،  الكميات  من  الحاصل 
مــن جميع  الــشــكــاوى  مئات  الجمعية  تلقي 
محافظات اململكة، األسبوع املاضي، تتعلق 
أنواعه  الــدجــاج بجميع  بيع  بارتفاع سعر 
بشكل مبالغ فيه بسبب عدم التزام محات 
التي  الــســعــريــة  بــالــســقــوف  املختلفة  الــبــيــع 

حددتها الوزارة«.
واضاف ان الشكاوى تركزت على استغال 
حاجة الناس لهذه السلعة وبيعها بأسعار 
ــكــــل كــبــيــر  مـــرتـــفـــعـــة جـــــــدا تــــــجــــــاوزت وبــــشــ
السعرية حيث وصلت في بعض  السقوف 

ــان إلــــى ثـــاثـــة دنـــانـــيـــر لــلــكــيــلــوغــرام  ــيــ األحــ
الواحد، مشيرا إلى أن ذلك لضعف الرقابة 
الــعــاقــة، وعــدم توفر   مــن قبل الجهات ذات 
هـــــــــذه الــــســــلــــعــــة فـــــــي بـــــعـــــض املــــــــــــــوالت أو 

السوبرماركت.
وقال عبيدات: »ندرك تماما حجم أو زيادة 
الــطــلــب عــلــى هــــذه الــســلــعــة الــحــيــويــة الــتــي 
يــحــتــاجــهــا املـــواطـــنـــون فـــي شــهــر رمــضــان 
املــبــارك، ما قد يعمل على رفــع سعر بيعها 
ولكن ما حدث من ارتفاع على سعر بيعها 

فاق كل التوقعات«.
ــل الـــحـــكـــومـــة مــمــثــلــة  ــدخــ وأكـــــــد ضـــــــــرورة تــ
بــــوزارتــــي الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــتــمــويــن 
والــــــزراعــــــة لـــلـــتـــصـــدي لــجــمــيــع املــــحــــاوالت 
ــد يـــتـــخـــذهـــا بــعــض  ــ ــي قــ ــ ــتـ ــ ــب الـ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ واألســ
املحتكرين للسلع الضرورية التي يحتاجها 
املواطنون في هذا الشهر، وذلك بفتح باب 
ارتــفــاع  يــطــرأ عليها  االســتــيــراد ألي سلعة 
غير مبرر أو احتكار مثلما يحدث اآلن في 
أســعــار الــدجــاج، وتــشــديــد الــرقــابــة واتــخــاذ 
ــراءات الــقــانــونــيــة بــحــق كــل من  ــ جميع اإلجــ
أشد  وإيــقــاع  والتعليمات  القوانني  يخالف 

العقوبات بحقهم.
وتــابــع » نــحــن مــع حــمــايــة املــنــتــج الــوطــنــي 
األمــر  أن ال يتم استغال هــذا  ولكن بشرط 
ما   )...( املستهلكني  على  األســعــار  رفــع  فــي 
يــحــدث اآلن مـــن فــوضــى فـــي أســـعـــار البيع 
الــزراعــة لاستيراد  إلــى دعــوة وزارة  دعانا 

لكبح جماح هذا االرتفاع«.
ولم يستبعد عبيدات في حالة عدم السماح 
السعرية  بالسقوف  االلتزام  أو  باالستيراد 
املحددة مسبقا دعوة املواطنني إلى مقاطعة 
شراء واستهاك الدجاج ملدة محددة حتى 
تعود األسعار إلى ما كانت عليه قبل بداية 

شهر رمضان.
وطاولت الزيادات العديد من السلع، لكنها 
كانت أكثر وضوحا مع نقص املعروض في 
املستهلك  وأجـــرت جمعية حماية  الــدجــاج. 
ــة مــقــارنــة عــلــى 96 ســلــعــة مـــن السلع  ــ دراسـ
ــيـــة والــتــمــويــنــيــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا  األســـاسـ
املواطنون في شهر رمضان خال األسبوع 
واألســبــوع  الشهر  هــذا  على حلول  السابق 

األول منه.
وأظــــهــــرت الـــــدراســـــة أن عـــــدد الـــســـلـــع الــتــي 
ارتــفــعــت أســعــارهــا بــلــغ 15 ســلــعــة، بــزيــادة 
بلغت نسبتها 15.9% في حني ثبتت أسعار 
81 سلعة أغلبها ثبت على ارتفاع باألساس 
ولــــم يــنــخــفــض ســعــر أي ســلــعــة. ومــــن بني 
السلع التي زادت أسعارها اللحوم الحمراء، 
ــروف  ــخــ ــوم الــ ــحــ ــار لــ ــ ــعـ ــ ــعــــت أسـ ــفــ حـــيـــث ارتــ

البلدي بنسبة 9% والعجل البلدي %12.5. 
النباتية بجميع  الــزيــوت  أســعــار  وشــهــدت 
أنواعها ارتفاعات حادة تراوحت بني %40 
و70%، وكذلك السكر حيث زاد بنسبة %12 

وبعض أنواع األرز %8 .
وقــــال رئــيــس جــمــعــيــة حــمــايــة املــســتــهــلــك » 
من خــال الــجــوالت امليدانية على األســواق 
ــن قـــبـــل بــعــض  لـــوحـــظ أن هـــنـــاك تـــاعـــبـــًا مــ
الــتــجــار فــي حــجــم الــعــبــوات، فــقــد تــم تقليل 
الــكــمــيــات وبــيــعــهــا بــنــفــس ســعــرهــا الــقــديــم، 
مثل بعض أنواع البقوليات املعلبة والجنب، 
 وخداعًا للمستهلكني 

ً
وهذا يعتبر تضليا

يــجــب الــتــصــدي لـــه مـــن قــبــل الــجــهــات ذات 
الصلة«. أزمة دجاج 

في األردن

تصاعدت أزمة ارتفاع أسعار الدجاج في األردن ونقص المعروض منها منذ بداية شهر رمضان، 
االستيراد،  باب  بفتح  الحكومي  باالحتكار، والتلويح  للمنتجين  اتهامات  إلى حد توجيه  لتصل 

بينما تواصل األسعار ارتفاعها وسط شكاوى المستهلكين
14 ألف حادث عمل سنويً

كشفت إحصاءات أردنية عن وقوع 14 ألف حادث عمل سنويا تتسبب 
فــي إصـــابـــات، منها حــوالــي 200 وفــــاة، بمعدل إصــابــة عمل كــل 37 
دقيقة، ووفاة واحدة كل يومني. وأصدر »بيت العمال للدراسات«، أمس 
األربعاء، تقريره السنوي بمناسبة اليوم العاملي للسالمة والصحة في 
مكان العمل، أشار فيه إلى أن جائحة كورونا قد كشفت عن فجوات 
تشريعية وتنظيمية واسعة في مجالي السالمة والصحة املهنية، حول 
والعاملني في ظل عــدم شمول  للمؤسسات  التشريعات  مــدى تغطية 
العمل  قانوني  فــي  والحماية  بالتغطية  العاملني  مــن  واســعــة  قطاعات 

والضمان االجتماعي خاصة العاملني في االقتصاد غير املنظم. ولفت 
التقرير إلى عدم قدرة الجهات الرسمية على فرض رقابتها على معظم 
املؤسسات، إضافة إلى أن التوسع في أشكال العمل املرنة والعمل عن 
بعد لم يواكبه وضع إطار تشريعي ناظم للعالقة بني العامل وصاحب 
العمل، ومن ذلك ما يتعلق بحدود مسؤوليات صاحب العمل عن توفير 
شروط وبيئة العمل الالئقة واآلمنة، وهي أمور كان يجب تنظيمها في 
نظام العمل املرن وتعليماته التي أوجب القانون إصدارها في تعديالت 

عام 2019 ولكنها لم تصدر لغاية اآلن.

نقص 
المعروض 
يتسبب 
في زيادات 
كبيرة باألسعار 
)فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

ظـــلـــت مـــنـــظـــمـــات أربــــــــاب الـــعـــمـــل، 
يــنــادون  األجــانــب،  واملستثمرون 
املفروض  سبق« 

ُ
امل »اإلذن  بإلغاء 

طالبي  على  الجزائرية  السلطات  طــرف  من 
االســتــثــمــار فـــي الـــبـــاد، والـــــذي كــــان يشكل 

عائقا »إداريا« بالنسبة لهم.
األجــانــب  املستثمرين  طــلــبــات  وجـــدت  وإذا 
آذانا صاغية لدى الحكومة الجزائرية، التي 
قـــررت رفــع هــذا الــشــرط عــن رؤوس األمـــوال 
الــقــادمــة مــن الــخــارج فــي قــانــون االستثمار 
الجديد، فإن هذا الشرط، أي »اإلذن املسبق«، 
ال يزال مفروضا على املستثمرين املحليني، 
حـــيـــث ظـــلـــت الـــســـلـــطـــات الـــعـــمـــومـــيـــة صــمــاء 
حــيــال املــطــالــب املــنــاديــة بــإلــغــاء هــذه العقبة 
الحكومة  أضــافــت  بالعكس  بــل  »اإلداريــــــة«، 
سلطات إدارية جديدة، تعطي لها صاحية 
أكبر في »قبول أو رفض« طلبات االستثمار، 
ــظـــروف االقــتــصــاديــة الــصــعــبــة الــتــي  رغــــم الـ

تعيشها الباد.
يــقــول مــســتــثــمــر ومـــالـــك ملــصــنــع مــشــروبــات 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ كــمــال غبريني،  غــازيــة، 
إن »الــجــزائــر هــي مــن بــني الـــدول القليلة في 
يريد  شخص  أي  فيها  يحتاج  التي  العالم 

خلق ثروة ومناصب شغٍل، إلى طلب »اإلذن 
املسبق«، والــذي ينتظره عدة أشهر دون أن 

يكون متأكدا من الحصول عليه«.
الذين  »في الجزائر، يجب على املستثمرين 
يــريــدون إقــامــة أي مــشــروع، إبــاغ »املجلس 
املــشــروع في  كــان  إذا  الــوطــنــي لاستثمار« 
القطاع الخاص، وإذا كان املشروع بالشراكة 
مــع الــقــطــاع الـــعـــام، يــجــب عــلــى املستثمرين 
ــــاغ »مــجــلــس مــســاهــمــات الــــدولــــة«، وكــل  إبـ
هذا املسار يترتب عليه ملف يفوق محتواه 
100 ورقة و5 خبرات تقنية وبنكية«، حسب 

املستثمر الجزائري.
ــل تــســهــيــل  ــ ــم إنــــشــــاء املـــجـــلـــســـني مــــن أجــ ــ وتــ
ــبـــات  ــقـ عـــمـــلـــيـــات االســــتــــثــــمــــار وإزالــــــــــــة الـــعـ
ــر »املــــشــــاريــــع  ــريـ ــحـ ــتـ ــة« ولـ ــيــ ــراطــ ــروقــ ــيــ ــبــ »الــ
املجلسني  املجمدة« ألسباب سياسية، كون 
يخضعان لقوة القانون وصاحيات رئيس 
الـــــوزراء الـــذي يــتــرأس »مــجــلــس مساهمات 
الدولة »، إال أنهما تحوال مع مرور السنوات 
إلى عقبة »إدارية » بالنسبة لرجال األعمال.

وبدأت امللفات بالتراكم على طاولة املجلس 
الــوطــنــي لــاســتــثــمــار ومــجــلــس مــســاهــمــات 
الــدولــة حــســب الخبير االقــتــصــادي، مــبــارك 
ســـــراي، الــــذي أكــــد لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن 
»الكثير من املستثمرين فضلوا التخلي عن 
مشاريعهم، ألن تضييع الوقت تترتب عليه 
خسائر مالية بالنسبة لهم، فاملستثمر الذي 
بــعــد عامني  املــســبــق«  »اإلذن  عــلــى  يتحّصل 

ــادة  ــ ــمـــار، عــلــيــه إعـ ــثـ ــتـ ــــع مـــلـــف االسـ مــــن وضـ
دراســـــة مــشــروعــه وتــحــديــثــه مـــع املــعــطــيــات 
االقــتــصــاديــة واملــالــيــة الــتــي تتغير فــي فترة 

االنتظار«.
ولفت سراي إلى أن »قيمة الدينار تنهار مع 
الــوقــت، وأســعــار العتاد ترتفع، كذلك  مــرور 
الكثير  يفضل  وعــلــيــه  الــعــامــلــة،  الــيــد  تكلفة 
حبيسة  ظلت  التي  مشاريعهم  عن  التخلي 

أدراج املجلس الوطني لاستثمار«.
ورغــم دق منظمات أربــاب العمل الجزائرية 
لـــــنـــــاقـــــوس الــــخــــطــــر مــــــن تــــعــــاظــــم مـــظـــاهـــر 
الحكومة  أن  إال  الباد،  في  »البيروقراطية« 
تــبــقــى ســاكــنــة وتــرفــض تــحــريــر االســتــثــمــار 
ــاع الـــــخـــــاص، عـــكـــس الـــخـــطـــاب  ــقــــطــ أمــــــــام الــ
الخالقة  املروج لدعم االستثمارات  الرسمي 
للثروة ومناصب الشغل، في سياق تحرير 
ــن الــتــبــعــيــة لــــعــــائــــدات الــنــفــط  االقــــتــــصــــاد مــ
ودفــعــًا للنمو االقــتــصــادي ملــواجــهــة األزمـــة 

االقتصادية.
وفــــي الـــســـيـــاق، تــــرى رئــيــســة الــكــونــفــدرالــيــة 
الـــعـــامـــة لــلــمــؤســســات الـــجـــزائـــريـــة، ســعــيــدة 
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«  نـــغـــزى، فـــي تــصــريــح لـ
مــغــلــقــة وال تستمع  الـــدولـــة  »مــؤســســات  أن 
إال لـــألصـــوات الــقــادمــة مـــن األعـــلـــى، مــؤكــدة 
عــلــى ضــــــرورة تــوقــيــف هــــذه »االنــتــقــائــيــة« 
ــلـــة بــــني املـــســـتـــثـــمـــريـــن األجــــانــــب  فــــي املـــعـــامـ
ــتــــى بــــني املــســتــثــمــريــن  والــــجــــزائــــريــــني، وحــ
ــنـــاك مــــن يــســتــفــيــد  الـــجـــزائـــريـــني أنــفــســهــم هـ
مــن تسهيات ألنــه مقرب مــن دائـــرة الحكم، 
وآخــــرون يــنــتــظــرون لــســنــوات مــن أجـــل أخــذ 
»ورقة« يحررون بها مشاريعهم«. وتتساءل: 
إلى متى تبقى املشاريع االقتصادية حبيسة 

اإلداريني والسياسيني؟
إلــى ذلــك، يفسر الخبير االقــتــصــادي، جمال 
ــــور الــــديــــن، تــعــنــت الـــحـــكـــومـــة فــــي تــحــريــر  نـ
االقـــتـــصـــاد مــــن قــبــضــتــهــا بــــوجــــود أســـبـــاب 

الرباط ـ مصطفى قماس

لن يكون توفير التغطية الصحية في املغرب 
األربعة  فــي  لـــ22 مليون شخص هدفًا متاحًا 
ــوام املــقــبــلــة، فـــي حـــال عـــدم تــأهــيــل الــنــظــام  ــ أعـ
وتوفير  التمويات  ضعف  بتجاوز  الصحي 

املوارد البشرية الطبية الضرورية.
وتــصــنــف مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة املــمــلــكــة 
ضمن البلدان السبعة والخمسني عبر العالم 
التي تقدم خدمة صحية غير كافية، علمًا أن 
سيرفع  الــصــحــيــة  الــتــغــطــيــة  لتعميم  الــســعــي 
الــضــغــط عــلــى الـــنـــظـــام الــصــحــي فـــي املــمــلــكــة 
فـــي األعــــــوام املــقــبــلــة. وتــتــجــه وزارة الــصــحــة 
نحو قــيــادة إصــاح يقوم على تثمني املــوارد 
الــبــشــريــة وإعـــــــادة تــأهــيــل الـــعـــرض الــصــحــي 
ــهــــوي، وتـــعـــزيـــز حـــوكـــمـــة املــســتــشــفــيــات  ــجــ الــ
وتــغــطــيــة جــمــيــع الـــجـــهـــات، وتـــحـــســـني نــظــام 

الفوترة في املؤسسات االستشفائية.
ــــت تــــدركــــهــــا الـــحـــكـــومـــة  ــحـ ــ ــقـــة أضـ ــيـ ــقـ ــلــــك حـ تــ
ــراء مــنــذ األزمــــــة الــنــاجــمــة عـــن فــيــروس  ــبــ وخــ
كـــورونـــا. فــقــد بـــدا أنـــه يــفــتــرض الــتــوجــه نحو 
االســتــثــمــار أكــثــر فــي الــخــدمــات الــصــحــيــة، مع 
البحث عن سد النقص املسجل على مستوى 

واملمرضات.  واملمرضني  والطبيبات  األطــبــاء 
واضطرت األزمة الصحية الحكومة إلى زيادة 
املوازنة الخاصة بالصحة كي تنتقل من 1.8 
إلــى ملياري دوالر في  مليار دوالر في 2020 
ــام 2021. وتــمــثــل مــخــصــصــات الــصــحــة في  عـ
العام الحالي 6.9 في املائة من امليزانية العامة 
 5.5 ارتفعت من  النسبة  تلك  أن  للدولة، علمًا 
في املائة في 2010 إلى 6.2 في املائة في 2020.

ويــــاحــــظ عـــنـــد تــشــخــيــص وضـــعـــيـــة الــنــظــام 
الــصــحــي املــغــربــي عـــدم كــفــايــة تــمــويــل القطاع 
الذي يرتكز على مساهمات األسر، التي تصل 
إلى 50.7 في املائة، بينما ال تتجاوز املعايير 

الدولية 25 في املائة.
تأتي التمويات األخرى من التأمني والتكافل، 
التي تعتبر ضعيفة، فيما يعد التمويل اآلتي 

مــن مــوازنــة الــدولــة مــحــدودًا، حيث ال يتعدى 
6 فــي املــائــة مــن مجمل مــوازنــة الــدولــة، بينما 
توصي منظمة الصحة العاملية بأن تكون تلك 

النسبة في حدود 12 في املائة.
ويــتــصــور خــبــراء أنــه مــن أجــل تمويل النظام 
الصحي يفترض زيــادة الضريبة على التبغ، 
وكــذلــك السكر الــذي يفترض رفــع الــدعــم عنه، 
ــادة الــضــريــبــة عــلــى املـــشـــروبـــات الــتــي  ــ مـــع زيــ
النمو  تحقيق  مــع  بــاملــوازاة  السكر،  تستعمل 
االقتصادي وتنشيط سوق العمل، بما يساعد 
ــراء جــدد لــه. يــرى املتخصص  على دخـــول أجـ
أنــه كما  الــرهــج،  العمومية، محمد  املالية  فــي 
فــي الــتــعــلــيــم، يــفــتــرض الـــعـــودة لــإنــفــاق أكثر 
عـــلـــى الـــصـــحـــة، حـــيـــث يـــتـــوجـــب عـــلـــى الـــدولـــة 
فقد تجلى  التقليدية،  أدوارهـــا  للعب  الــعــودة 
أنــه ال غنى عن املستشفى الحكومي من أجل 
»العربي  لـ الرهج  ويؤكد  للجائحة.  التصدي 
الــجــديــد« أن اإلنــفــاق عــلــى الــصــحــة والتعليم 
يستدعي عدم االكتفاء بتدابير ظرفية بهدف 
تــوفــيــر الــتــمــويــل، بــل يستدعي االنـــخـــراط في 
نوع من اإلصــاح الجبائي، الذي لم ير النور 
رغم االتفاق على أسسه منذ عامني في مؤتمر 

وطني حول الجباية.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

الوحدة  بحكومة  املواصات  وزارة  خصصت 
الــوطــنــيــة فـــي لــيــبــيــا 18 مــلــيــون ديـــنـــار )نــحــو 
لــلــطــيــران  الــلــيــبــيــة  لــلــشــركــة  4 مــايــني دوالر( 
القابضة، التي تمتلك جميع شركات الطيران 
الحكومية. ويأتي ذلك بعد عزوف املسافرين 
عــن رحـــات الــطــيــران بسبب جائحة كــورونــا، 
 شركات الطيران أعلنت عن 

ّ
على الرغم من أن

أسعار مخفضة للرحات من دون جدوى.
وأشار مدير مكتب اإلعام بوزارة املواصات، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى  إســكــنــدر الــســوكــنــي، لـــ
»تـــقـــديـــم 18 مــلــيــون ديـــنـــار لــشــركــة الــطــيــران 
مــن أجـــل مــســاعــدتــهــا وهـــي أولـــى الــخــطــوات«. 
 هناك خطة تحفيز تقوم 

ّ
وأضاف السوكني أن

بها الوزارة من أجل النهوض بقطاع الطيران 
خال العام الحالي 2021.

ــه، قــــــال الـــخـــبـــيـــر الـــــجـــــوي، عــلــي  ــبــ ــانــ ومــــــن جــ
»العربي الجديد«  الخمسي، في تصريحات لـ
 شركات الطيران تحتاج إلى مبالغ كبيرة 

ّ
إن

ــا، ومــــطــــلــــوب وضـــع  ــهــ ــل الــــنــــهــــوض بــ ــ مــــن أجــ
استراتيجية وطنية ملدة ثاث سنوات لتطوير 
 املـــبـــالـــغ املــالــيــة 

ّ
ــح أن ــ ــركـــات. وأوضــ ــذه الـــشـ هــ

املخصصة للشركات في الوقت الحاضر، مع 
محدودية حركة الطيران وعزوف املسافرين، 

غــيــر كـــافـــيـــة. وكـــشـــف تــقــريــر حـــديـــث لـــــوزارة 
الوطني  الــوفــاق  املــواصــات والنقل بحكومة 
 حــجــم الــخــســائــر واألضــــــرار الــتــي تــعــرض 

ّ
أن

لها قطاع النقل الجوي جراء كورونا، يناهز 
دوالر(.  مليون   90 )نــحــو  ديــنــار  مليون   400
وأوضــح التقرير الــذي اطلعت عليه »العربي 
الـــخـــســـائـــر شــمــلــت 3 مـــطـــارات   

ّ
أن الـــجـــديـــد« 

)مــعــيــتــيــقــة وطـــرابـــلـــس ومــــصــــراتــــة( إضـــافـــة 
إلـــى خــســائــر إصــــاح بــعــض الـــطـــائـــرات الــتــي 
عــاجــلــة. وكــانــت شركات  إلــى صيانة  تحتاج 
الـــطـــيـــران الــلــيــبــيــة طـــالـــبـــت حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 

الـــوطـــنـــي بــالــتــدخــل إلنـــقـــاذهـــا مـــن اإلفـــــاس، 
بسبب الخسائر الناجمة عن جائحة فيروس 
التي  املستمرة  املسلحة  والصراعات  كورونا 
أّدت إلى خروج معظم الطائرات عن الخدمة. 
الشركة   

ّ
فــإن املحاسبة،  لــديــوان  ووفــق تقرير 

الليبية األفريقية للطيران القابضة تعاني من 
خسائر مالية متاحقة، محذًرا من تعرضها 
لــإفــاس فــي ظــل اســتــنــزاف رأســمــالــهــا لعدم 
إيــرادات   

ّ
أن التقرير  ــرادات. وكشف  إيـ تحقيق 

إلــــى 2017  الـــفـــتـــرة مـــن 2013  الـــشـــركـــة خــــال 
ــنـــار )نـــحـــو 145  بــلــغــت نــحــو 630 مــلــيــون ديـ
مصروفاتها  وصــلــت  بينما  دوالر(،  مــلــيــون 
إلى 2.5 مليار دينار )نحو 558 مليون دوالر( 
بخسائر بلغت 1.87 مليار دينار )نحو 417 

مليون دوالر(.
وتــــعــــد الـــخـــطـــوط الـــلـــيـــبـــيـــة واحــــــــدة مــــن ســت 
شركات طيران حكومية تتبع الشركة الليبية 
األفريقية للطيران القابضة، التي تضم أيضًا 
الليبية للخدمات األرضية، والليبية للتموين، 
واملـــتـــحـــدة لـــلـــطـــيـــران، والـــخـــطـــوط األفــريــقــيــة، 

والخطوط الجوية العربية الليبية.
وتقتصر الــرحــات على الـــدول املــجــاورة مثل 
تونس واألردن ومصر وتركيا والسعودية، إذ 
 الطائرات الليبية ممنوعة من دخول معظم 

ّ
إن

مطارات العالم.

استثمارات مكبّلة 
في الجزائر

الحكومة تدعم شركات الطيران بـ4 ماليين دوالر 
)محمود تركية/فرانس برس(

ضعف التمويل يعرقل تطوير القطاع الصحي

ليبيا: خطة لتحفيز شركات الطيران

»اإلذن المسبق« 
يخنق رؤوس األموال

تصاعدت انتقادات 
رجال األعمال للحكومة 

الجزائرية بسبب تشديد 
قبضتها على االستثمارات 

المحلية، ما أدى إلى 
تجميد مئات المشاريع

المغرب تنمية

سفر

دعوات من رجال األعمال 
إللغاء القيود السياسية 

والبيروقراطية

زيادة موازنة 
الصحة إلى ملياري دوالر 

في 2021

ســيــاســيــة مــحــضــة، فــالــســلــطــة فـــي الــجــزائــر 
حــســب املــتــحــدث، »تــريــد الــتــحــكــم فــي حجم 
ــارات الـــخـــاصـــة ورجــــــال األعـــمـــال،  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
ألي  تحسبا  الــســيــاســيــة،  الــرهــانــات  بسبب 
اســـتـــحـــقـــاق مـــحـــتـــمـــل، ولــــألســــف الـــبـــلـــد هــو 
الــخــاســر الــوحــيــد مـــن هــــذه الــبــيــروقــراطــيــة 

ضيعة للمال والوقت«.
ُ
الخانقة وامل

ويستشهد الخبير االقتصادي في تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــحــالــة رجـــل األعــمــال  لـــ

حبيسة  مشاريعه  ظلت  والـــذي  الــجــزائــري، 
على  اإلدارة  تعنت  بسبب  ومجمدة  امللفات 
مــنــحــه الــضــوء األخـــضـــر، وذلــــك بــعــد رفضه 
دعـــم تــرشــح الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 
ــيـــة الــثــالــثــة  بــوتــفــلــيــقــة لــلــعــهــدتــني الـــرئـــاسـ
والــرابــعــة، والــيــوم نــفــس الــشــيء يــحــدث مع 
ــذي فــضــل رجـــل األعــمــال  الــنــظــام الــحــالــي الــ
مــعــارضــتــه«. وحــســب آخــر األرقـــام الــصــادرة 
عن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، فإن 

2200 مشروع لم يتم إنجازها في السنوات 
الثاث األخيرة باإلضافة إلى 610 مشاريع 

تم التخلي عنها في نفس الفترة.
وكان آخر تقرير عن مؤشر مناخ األعمال في 
الجزائر  قد صنف  بيزنس«  »دوينغ  العالم 
فــي املــرتــبــة 162 مــن إجــمــالــي 189 دولـــة من 
ناحية جاذبية االستثمارات، متراجعة بذلك 
تــســع مــراتــب إلـــى الـــــوراء مــقــارنــة بالتقرير 

السابق.

التخلي عن 610 
مشروعات خالل 
)Getty( 3 سنوات

Thursday 29 April 2021 Thursday 29 April 2021
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

بينما يــتــزايــد الــقــلــق الــعــاملــي من 
لجائحة  السريع  االنتشار  موجة 
كـــورونـــا فـــي الــهــنــد مـــع ضــخــامــة 
ــابـــات الــــذي تــجــاوز 350 ألــفــا في  عـــدد اإلصـ
بعض األيام، بدأت مؤسسات بحثية تراجع 
توقعاتها لنمو الناتج املحلي الهندي خالل 
العام املالي 2021 ـ 2022. من بني املؤسسات 
»أوكـــســـفـــورد إيــكــونــومــكــس« الــتــي خفضت 
من  الهندي  املحلي  الناتج  لنمو  توقعاتها 

11.8% إلى %11.2.
وهــنــالــك قــلــق حقيقي مــن تــداعــيــات تــدهــور 
انـــتـــعـــاش  دورة  ــلـــى  عـ الــــهــــنــــدي  ــاد  ــتــــصــ االقــ
باتت  الهند  إن  إذ  برمته،  العاملي  االقتصاد 
دولــة مؤثرة من حيث حجمها االستهالكي 

والــتــصــديــري فــي الــعــالــم، كــمــا تصنف على 
أنــهــا صــاحــبــة أقــــوى خــامــس اقــتــصــاد على 

مستوى العالم. 
ويقدر البنك الدولي حجم االقتصاد الهندي 

السكان  وعــدد  دوالر  تريليون   2.869 بنحو 
بنحو 1.39 مليار نسمة. وهي بهذا الحجم 
تعد من بني الدول املؤثرة في أسعار السلع 
عامليًا، إذ إن الهند من بني البلدان الرئيسية 
الــعــالــم، وهــي  فــي  والــغــاز  للنفط  املستهلكة 
ثالث دولة من حيث حجم واردات الطاقة في 

آسيا بعد الصني واليابان. 
وكان هنالك تفاؤل بأن تكون الهند من بني 
املاكينات املحركة للنمو االقتصادي العاملي 
الــصــني في  بعد تفشي جائحة كــورونــا فــي 
النجاحات  بعد  وحتى  املاضي  العام  بداية 
فــي محاصرة  املــاضــي  الــعــام  الــتــي حققتها 
تــفــشــي الــفــيــروس. ويــالحــظ أن تــقــريــر آفــاق 
االقتصاد العاملي الذي أصدره البنك الدولي 
في اجتماعات الربيع األخيرة رفع توقعاته 
لنمو االقــتــصــاد الــهــنــدي خــالل الــعــام املالي 

الجاري من 4.7% إلى %10.1. 
وكانت عمليات اإلغالق وتقييد الحركة التي 
نــفــذتــهــا الــهــنــد فــي الــعــام املــاضــي قــد رفعت 
نسبة البطالة في البالد إلى 23%، ورغم أن 
الــبــطــالــة تــراجــعــت بــعــد فــتــح االقــتــصــاد إلــى 
ال  لكنها  إبــريــل/ نيسان،  6.9% خــالل شهر 
تزال مرتفعة في الريف الهندي عند مستوى 
األربــعــاء،  أمــس  10%، وفــق بيانات نشرتها 
وتشكل  الهندية.  تايمز«  »غلوبال  صحيفة 
البطالة تحديًا كبيرًا لالقتصاد الهندي الذي 
ينخفض فيه معدل دخل الفرد ويتزايد فيه 
الفقر خاصة باملقاطعات املزدحمة بالسكان. 

االقتصاد 
الهندي يئن

حركة ضئيلة في 
أسواق نيودلهي 

والشرطة تقيد 
)Getty( المرور

جائحة  من  الثانية  الموجة  تفشي  تحت  الهندي  االقتصاد  يئن  بينما 
للنمو  توقعاتها  مراجعة  اقتصادية  بحثية  مؤسسات  بدأت  كورونا 
االقتصادي بالهند. وخفضت مؤسسة »أوكسفورد إيكونومكس« 

توقعاتها لنمو الناتج المحلي الهندي من 11.8 إلى %11.2

مؤسسات دولية 
تراجع توقعاتها لنمو 
الناتج المحلي الهندي 

خالل العام

7 مليارات دوالر خسرتها 
الشركات األميركية 

من عمليات التحوط

ما زالت هنالك نقاط 
خالف عالقة بين الجانبين 

مثل صيد األسماك

التفشي السريع 
لجائحة كورونا 
يثير قلق العالم

)Getty( محطة وقود في كاليفورنيا)Getty( رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال فون دير اليين ترحب باالتفاق

لندن ـ موسى مهدي

خـــســـرت الـــعـــديـــد مـــن شـــركـــات الــنــفــط والـــغـــاز 
مليارات الــدوالرات من صفقات التحوط التي 
أجــرتــهــا خـــالل الــعــام املــاضــي 2020. ولــجــأت 
شـــركـــات الــطــاقــة األمــيــركــيــة، خــاصــة شــركــات 
ــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات  الـــخـــامـــات الـــصـــخـــريـــة، إلـ
الــعــام املــاضــي مقارنة  تــحــوط ضخمة خـــالل 

بالعام السابق له 2019.
ويشير مسح بنشرة »ويرلد أويــل« شمل 30 
شركة نفط وغــاز عاملية، أن 90% منها نفذت 
صفقات تحوط إلنتاجها خالل العام املاضي، 
مقارنة بعمليات التحوط التي نفذت في عام 
2019. وعادة ما تستخدم شركات الطاقة في 
إلنتاجها  التحوط  آلــيــة  االضــطــراب،  لحظات 
الــنــفــطــي فـــي ســــوق الــصــفــقــات اآلجـــلـــة، حتى 
تــتــمــكــن مـــن الـــحـــصـــول عــلــى دخــــل ثـــابـــت من 
يساهم  النفطي  اإلنتاج  من  النقدية  السيولة 
في تسديد النفقات وتسيير عمليات اإلنتاج 
دون االضطرار إلى االقتراض بشروط قاسية.
كما أن صفقات التحوط تحمي الشركات من 
الخامات.  أســعــار  انهيار  فــي دورات  اإلفـــالس 
ويـــالحـــظ أن الـــعـــام املـــاضـــي كـــان مـــن األعــــوام 
الخطرة على الصناعة النفطية، بسبب انهيار 
الــطــلــب الــعــاملــي عــلــى الـــخـــامـــات، وتــبــعــًا لــذلــك 
ــار إلــــى مــســتــويــات تــحــت 20  ــعــ ــهــــارت األســ انــ
دوالرًا لخام برنت وأقل من 10 دوالرات لخام 

صادق البرملان األوروبي، أمس األربعاء، على 
اتــفــاق التجارة املــوقــع بــني االتــحــاد األوروبـــي 
ــروج  ــ ــيــــا، ووضــــــــع حــــــدًا لـــفـــصـــل خـ ــانــ وبــــريــــطــ
بريطانيا املؤلم من عضوية االتحاد األوروبي، 
بني  والغضب  التوتر  شابها  مــحــادثــات  بعد 
الجانبني. وكتبت رئيسة املفوضية األوروبية، 
أورســــــوال فــــون ديــــر اليــــني، فـــي تــغــريــدة على 
تويتر، أن هــذا االتــفــاق »يمثل أســاس شراكة 
قوية ووثيقة مع اململكة املتحدة«. من جانبه، 
رحب رئيس املجلس األوروبي، شارل ميشال، 
ببداية »حقبة جديدة« في العالقات بني لندن 

وبروكسل.
البريطاني  الـــوزراء  وفــي لندن، تحّدث رئيس 
من  األخــيــرة  »املرحلة  بوريس جونسون، عن 
رحلة طويلة« بني الشريكني التجاريني، التي 
لحليفني  حيوية  أهمية  »ذات  ها 

ّ
بأن وصفها 

مقربني متساويني في السيادة«.
وبــعــد خــمــس ســنــوات مــن صــدمــة االســتــفــتــاء 
حـــول بــريــكــســت فــي صــيــف 2016، يــنــظــم هــذا 

االتــــفــــاق الـــعـــالقـــة الـــجـــديـــدة بـــني لـــنـــدن ودول 
االتحاد الـ27 التي بنيت على مبادالت تجارية 
من دون رســوم أو حصص جمركية وشروط 

منافسة عادلة.
وكـــان االتـــفـــاق أبـــرم فــي الــلــحــظــة األخـــيـــرة في 
24 ديسمبر/كانون األول املاضي، بعد أشهر 
من املفاوضات الحثيثة التي قادها الفرنسي 
ــه مــــن الــــجــــانــــب األوروبــــــــــي،  ــيـ ــيـ ــارنـ ــال بـ ــيـــشـ مـ
وديفيد فروست من الجانب البريطاني. ولكن 
االتفاقية التجارية لم تشمل الخدمات املالية 
ذات األهـــمـــيـــة الـــكـــبـــرى بــالــنــســبــة لــالقــتــصــاد 

الــبــريــطــانــي ومــكــانــة »حـــي املـــال الــبــريــطــانــي« 
الـــدولـــيـــة. وكــــان الـــحـــّي الــبــريــطــانــي يــأمــل في 
ــه االحـــتـــفـــاظ بــــجــــواز املـــــرور  ــفــــاق يــحــفــظ لــ اتــ
التجاري لتنفيذ الصفقات املالية في أوروبا، 

 ذلك لم يتحقق.
ّ
لكن

لندن وبروكسل بشدة  العالقات بني  وتأثرت 
منذ  املوحدة  السوق  بريطانيا مغادرة  بقرار 
بــدايــة الــعــام الــجــديــد. فــقــد تقلصت املــبــادالت 
الـــتـــجـــاريـــة بـــني دول الــكــتــلــة وبــريــطــانــيــا، إذ 
بريطانيا  إلى  األوروبية  الصادرات  تراجعت 
بنسبة 20.2%، في حني انخفضت الصادرات 
الــبــريــطــانــيــة إلـــى االتـــحـــاد األوروبــــــي بنسبة 
بحسب   ،2021 مـــن  شــهــريــن  أول  خــــالل   %47

مكتب اإلحصاء األوروبي )يوروستات(.
تضاف إلى ذلك أزمة ثقة نشبت بني الشريكني 
ــنـــغ ســتــريــت«  ــيـ بــعــد قــــــرارات اتــخــذتــهــا »داونـ

وقضية »أسترازينيكا«.
بانتهاك  لندن خصوصًا  األوروبــيــون  ويتهم 
البروتوكول األيرلندي الوارد في هذا االتفاق 
الــــذي كـــان األول مـــع االتـــحـــاد األوروبـــــــي، من 
خـــــالل إعــــــــادة بـــعـــض الــــضــــوابــــط الــجــمــركــيــة 
اململكة  مناطق  وبقية  الشمالية  أيــرلــنــدا  بــني 
املتحدة، من أجل تجنب عودة الحدود املادية 
ــدا )دولــــــــة عـــضـــو فــي  ــنــ ــرلــ ــة إيــ ــهـــوريـ ــمـ بــــني جـ
االتــحــاد األوروبــــي( وأيــرلــنــدا الشمالية وهي 

مقاطعة بريطانية.
ــيـــة، أمــس  وشــــددت رئــيــســة املــفــوضــيــة األوروبـ
االتــفــاق   »االلـــتـــزام بتطبيق 

ّ
أن األربـــعـــاء، على 

 االتــحــاد 
ّ
ــدت أن الــتــجــاري ضــــــروري«، كــمــا أكــ

ــــي »لـــن يــتــردد إذا اقــتــضــى األمــــر« في  األوروبـ
تعويضات  على  للحصول  تدابير  اســتــخــدام 
أحادية من بريطانيا، كما نص عليها االتفاق.

الــبــريــطــانــي املــكــلــف ملف  الـــدولـــة  ــر  ــ ورّد وزيـ
بــريــكــســت، ديــفــيــد فـــروســـت، أمــــس األربـــعـــاء، 
بقوله: »سنسعى دائمًا للعمل بروح إيجابية، 
دائــمــًا عــن مصالحنا عندما  ــنــا ســنــدافــع 

ّ
لــكــن

يستلزم األمر ذلك«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

غرب تكساس، في عدة شهور من العام.
نــفــط  شـــــركـــــات  ــدة  ــ ــ عـ كـــشـــفـــت  اآلن،  وحــــتــــى 
أمــيــركــيــة عـــن خــســائــرهــا مـــن الـــتـــحـــوط. من 
بــني الــشــركــات الــتــي نــفــذت عــمــلــيــات تحوط 
التي  األميركية  خاسرة، شركة »تشيزابيك« 
مليون   19 تــحــوط حجمها  نــفــذت صــفــقــات 
برميل إلنتاج الربع األول من العام الجاري 
غـــرب  لــــخــــام  دوالرا   42.69 بـــســـعـــر   ،2021
تكساس، بينما ارتفع سعر الخام في السوق 
الفوري فوق 60 دوالرًا للبرميل. كما حذرت 
شــركــة »بــايــونــيــيــر نــاتــشــرال ريــســورســس« 
األميركية، يوم الثالثاء، عن أن خسائرها من 
تجارة املشتقات، أي عمليات التحوط ربما 
تصل إلى 691 مليون دوالر في الربع األول. 
وذلـــك وفــقــا لسجالت الــشــركــة فــي البورصة 
األميركية. ونفذت شركة »بايونيير ناتشرال 
ــحــــوط حــجــمــهــا  ــــورســـــس« صـــفـــقـــات تــ ــــسـ ريـ
الربع  فــي  إلنتاجها  يــومــيــًا،  برميل  ألــف   54
الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــجـــاري وبــســعــر 41.85 
لــلــبــرمــيــل، كــمــا نــفــذت كــذلــك صفقات  دوالرا 
تـــحـــوط حــجــمــهــا 102 ألـــــف بـــرمـــيـــل يــومــيــًا 
دوالرا   46.48 بسعر  بــرنــت  خــام  نوعية  مــن 
للبرميل، بينما تجاوز خام برنت 70 دوالرا 
الشهور  اللحظات خالل  للبرميل في بعض 
املــاضــيــة. وتـــقـــدر نــشــرة »تــراســتــد إنــيــرجــي 
إنــتــيــلــيــجــنــس« األمــيــركــيــة كــمــيــات صــفــقــات 
العام  خــالل  نفذت  التي  األميركية  التحوط 

املاضي بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا.
من جانبها، قالت شركة »كونوكو فيليبس«، 
قــد تصل  التحوط  مــن صفقات  إن خسائرها 

الــربــع األول من  إلــى 300 مليون دوالر خــالل 
العام الجاري.

وحــســب بــيــانــات شــركــة »رايــســتــاد إنــيــرجــي« 
الــنــرويــجــيــة، فـــإن الــعــديــد مــن الــشــركــات التي 
بــاعــت نفطها فــي صــفــقــات الــتــحــوط لـــدى 42 
الــربــع األول من  املــتــوســط إلنــتــاج  دوالرًا فــي 
الــجــاري، تكبدت خسائر باهظة بلغت  الــعــام 
األســعــار  أن  إذ  للبرميل،  دوالرًا   13 مــن  أكــثــر 
ارتفعت في املتوسط إلى 56 دوالرًا لخام غرب 

تكساس، وألكثر من 65 دوالرا لخام برنت.
وكانت هذه الشركات تعتقد أن دورة انتعاش 
، بسبب اضــطــرار 

ً
األســعــار لــن تستمر طــويــال

دول »أوبــــــــك+« لــــأمــــوال بـــشـــدة خــــالل الــعــام 
الــجــاري، وهــو مــا سيدفعها إلــى عــدم التقيد 
ــاج. ويــــقــــدر الـــخـــبـــيـــر الــنــفــطــي  ــ ــتــ ــ بـــســـقـــف اإلنــ
ــفــــراس«، أنــــدرو مــاك  األمــيــركــي فــي شــركــة »إنــ
كـــــــون، فــــي تــعــلــيــقــات نــقــلــتــهــا نــــشــــرة »أويـــــل 
بــــرايــــس« خــــســــارة الـــشـــركـــات األمـــيـــركـــيـــة مــن 
عــمــلــيــات الــتــحــوط بــنــحــو 7 مــلــيــارات دوالر. 
العديد من  املالية أجبرت  الضائقة  أن  ويذكر 
شركات النفط الصخري على بيع نفطها في 

السوق اآلجل للحصول على سيولة نقدية.
والحظ خبراء أن الشركات الكبرى في صناعة 
لم تجر عمليات تحوط، ألنها  والــغــاز  النفط 
النقدية،  الوفورات  تمكنت من تحقيق بعض 
العمليات  اإلنــتــاج وبــيــع  كــلــف  بــعــد خفضها 

غير األساسية.
ــــي مــــــورغــــــان« أن  ويـــــقـــــّدر مــــصــــرف »جــــــي بـ
تتمكن الشركات النفطية الكبرى من حصد 
تدفقات نقدية قياسية خالل العام الجاري. 
ويقّدر املصرف األميركي، التدفقات النقدية 
الكبرى  الخمس  الطاقة  لشركات  الصافية 
في العالم بنحو 80 مليار دوالر. ويقدر أن 
شركة شل وحدها ستحصد تدفقات نقدية 
بينما  مليار دوالر،   22 تقدر بنحو  صافية 
 19 نحو  موبيل«  »أكسون  ستحصد شركة 
مليار دوالر، و»بريتش بتروليوم ـ بي بي« 

نحو 11 مليار دوالر.

أوروبا: طوي صفحة بريكستصفقات التحوط تضرب شركات النفط العالمية

وربــــمــــا يــعــيــد االنـــتـــشـــار الـــســـريـــع لــلــمــوجــة 
الــثــانــيــة مـــن فـــيـــروس كــوفــيــد 19 االقــتــصــاد 
إلــى عمليات إغــالق واســعــة لنشاط  الهندي 
ــال الـــتـــجـــاريـــة، وبــالــتــالــي  ــمــ الـــشـــركـــات واألعــ
تعود دورة االقتصاد إلى الكساد بعد آمال 
االنتعاش.  وسجلت الهند إصابات جديدة 
قياسية يوم الثالثاء بلغت 323.144 إصابة، 
وهو معدل قياسي يتواصل لليوم الخامس 

 %10.5 بنسبة  النمو  مــن  االقــتــصــاد  يتمكن 
مـــارس/  فــي 31  الــتــي تنتهي  املــالــيــة  للسنة 
الــعــديــد مــن املــؤشــرات  آذار 2022.  وهــنــالــك 
السالبة التي تدل على أن االقتصاد الهندي 
ــن الـــتـــفـــشـــي الــســريــع  بـــــات يـــعـــانـــي بـــشـــدة مــ
ــا. مـــن بـــني هــــذه املـــؤشـــرات  لــجــائــحــة كــــورونــ
بالقطارات  البضائع  شحن  عمليات  تراجع 
الــتــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا املــصــانــع فـــي تــوصــيــل 

على التوالي. وحسب بيانات نشرتها قناة » 
سي أن بي سي« األميركية بلغ إجمالي عدد 
اإلصـــابـــات فـــي الـــبـــالد 17.6 مــلــيــون إصــابــة 
أن  اقتصاديون  ويتوقع  الثالثاء.  يــوم  حتى 
تقود املوجة الثانية من فيروس كورونا إلى 
الــهــنــدي بنسبة %1.55  انــكــمــاش االقــتــصــاد 
الجاري. ولكن  العام  الثاني من  الربع  خالل 
رغــم ذلــك تتوقع مؤسسة » دي بي أس«، أن 

ــن الــســلــع املــصــنــعــة. وحـــســـب نــشــرة  30% مـ
الــتــي تــصــدر باإلنكليزية،  » كــوارتــز إنــديــا« 
ــاتـــت شـــبـــه مــعــطــلــة  ــة الــــقــــطــــارات بـ ــإن حـــركـ ــ فـ
فــي الــعــديــد مــن املــقــاطــعــات الــهــنــديــة وحتى 
الكبرى،  الهندية  املــدن  في  الحركة  تراجعت 
مــثــل بــومــبــاي ونــيــودلــهــي. وحــســب بيانات 
الــســكــك الـــحـــديـــد الــهــنــديــة تـــراجـــعـــت حــركــة 
 %11 بنسبة  املــتــوســط  فــي  البضائع  شحن 

خــالل شهر مــارس/ آذار املــاضــي. وفــي حال 
استمرار الجائحة لفترة أطول فإن الواليات 
املــتــحــدة ســتــكــون مـــن أكــبــر املــتــضــرريــن من 
ــاع الــصــحــيــة فـــي الــهــنــد، ألن  ــ تـــدهـــور األوضــ
واشنطن كانت تعول على الهند كبديل عن 
التجاري  التمدد  الصني في خطة محاصرة 
الصيني. وتحبذ شركات التقنية األميركية 
الهند بسبب توفر اليد العاملة املدربة على 
العلمية. وكذلك  التقني واملهارات  التصنيع 
في  الهندي،  االستهالكي  الــســوق  فــإن حجم 
نــمــو مــســتــمــر مـــع تــنــامــي الــطــبــقــة الــوســطــى 
ــذا الــعــامــل يـــرفـــع مـــن مــســتــوى  ــ بـــالـــبـــالد. وهـ
مشتريات معدات التقنية الحديثة بالنسبة 
لـــلـــشـــركـــات األمـــيـــركـــيـــة الـــكـــبـــرى، وبــالــتــالــي 
عليها  تحصل  كانت  التي  الربحية  يعوض 
في الصني. وكــان حجم السوق الصيني من 
األميركية  للشركات  الــجــاذبــة  الــعــوامــل  بــني 

للتصنيع في الصني.  
ــارة األمــــيــــركــــيــــة قــد  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــرفـ ــ وكـــــانـــــت غـ
الجائحة على  تــداعــيــات تفشي  حـــذرت مــن 
ــاملـــي. وقـــــال نـــائـــب الــرئــيــس  ــعـ ــاد الـ ــتـــصـ االقـ
الــتــنــفــيــذي لــلــغــرفــة مـــايـــرون بــريــلــيــانــت، إن 
ــرة )الرتـــفـــاع  ــبـــاشـ »مـــخـــاطـــر اآلثــــــار غــيــر املـ
العديد  نــظــرًا ألن  إصــابــات كــورونــا( عالية 
العمال  األمــيــركــيــة تستخدم  الــشــركــات  مــن 

الهنود إلدارة عمليات مكاتبها الخلفية«. 
وتعاني املستشفيات الهندية من نقص في 
البالد كذلك نقصًا  األوكسجني كما تعاني 
للفيروس. وبالتالي  اللقاحات املضادة  في 
فإن العالم قلق على االقتصاد الهندي وبدأ 
فــي عــمــلــيــات إنــقــاذ للهند مــنــذ يـــوم األحــد 
ــال املــســتــشــار  ــذا الــــصــــدد، قــ املــــاضــــي. فـــي هــ
فاوتشي،  أنتوني  األبيض،  بالبيت  الطبي 
إن أميركا تدرس إرسال فائض من لقاحات 

أسترازينكا للهند. 
فــــإن  غـــــــــارديـــــــــان«،  »ذا  لـــصـــحـــيـــفـــة  ووفـــــقـــــًا 
نقل كميات من  املتحدة تعمل على  اململكة 
اســـطـــوانـــات األوكـــســـجـــني جــــوًا إلــــى الــهــنــد، 
إضـــافـــة إلـــى تــعــهــدهــا بـــإرســـال مــــواد طبية 
أخرى، فيما يتوقع أن تقدم أملانيا شحنات 

من عبوات األوكسجني.
الــصــدد، قـــال مــؤســس مختبرات  وفـــي ذات 
بايونتيك ومديرها أوغور شاهني األربعاء، 
إنــه »واثــق« من فعالية لقاحه الــذي طورته 
شـــركـــتـــه بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــجـــمـــوعـــة فـــايـــزر 
الهندية  املتحورة  النسخة  ضــد  األميركية 
ــــق وكـــالـــة  ــا. وذلــــــك وفـ ــ ــورونـ ــ ــيــــروس كـ مــــن فــ

فرانس برس.

أمس  جرت  التي  التعامالت  في  الهندية  األسهم  مؤشرات  ارتفعت 
ارتفاَع  المالية  والشركات  والسيارات  البنوك  أسهم  وقادت  األربعاء. 
ــع سعر  ــف ارت ــرات. كــمــا  ــؤش ــم ال
مقابل  الهندية  الــروبــيــة  صــرف 
هناك  لكن  ــركــي،  األمــي ــدوالر  ــ ال
العملة  مستقبل  على  مخاوف 
المرتفعة  الديون  بسبب  الهندية 
على  قــدرتــهــا  ــدم  ــ ع ــا  ــمـ وربـ
بالتزاماتها. وتقدر وكالة  الوفاء 
على  الديون  حجم  »بلومبيرغ« 
روبية  مليار   57 بنحو  الشركات 

)نحو 765 مليون دوالر(. 

ارتفاع الروبية واألسهم

مال وناس

ضربت صفقات التحوط 
شركات النفط األميركية 
بقوة، خالل الربع األول 

من العام الجاري، بسبب 
توقيعها صفقات 

مكلفة

رؤية

جواد العناني

ــام، منحًى  األيــ الــقــدس املحتلة، هــذه  الــوضــع فــي مدينة  يــأخــذ 
 

ّ
كل أّن  اإلسرائيلية  الحكومة  الحظت  فقد  خطيرين،  واتجاهًا 

داخل  املدينة، خصوصًا  في  السكان  عدد  لتقليل  محاوالتها 
القدس الشريف، قد باءت بالفشل. 

وكان املخطط الذي بدأه تيدي كوليك )أول رئيس بلدية للقدس 
لم  املحتلة  املدينة  تهويد  أجــل  الشرقية(، من  القدس  فيها  بما 
مسيحيني  الفلسطينيون،  القدس  فأهل  يشتهون،  كما  يفلح 
ومسلمني، يتمّسكون باألرض، ويتشبثون بها بأظافرهم. وها 
ألف  يتجاوز 360  القدس  في  الفلسطينيني  السكان  عــدد  هو 
شخص، حسب أحــدث إحــصــاءات، مقابل 70 ألف نسمة عام 

 .1967

سياحة مخنوقة
ليست من دون  الفلسطينيون  يقدمها  التي  املواقف  لكّن هذه 
الدينية، وأسواق  القدس، واألماكن  إلى مدينة  ثمن، فالسياحة 
الــتــحــف، واملــصــوغــات والــهــدايــا داخـــل أســـوار الــقــدس العتيقة، 
البلدية، ومن ارتفاع  التنظيم املبالغ فيه من  مخنوقة من كثرة 
الــضــرائــب عــلــيــهــا. ولــيــس هـــذا فــحــســب، بـــل تــتــحــكــم سلطات 
ــدخــلــهــم إلــى األمــاكــن الدينية 

ُ
االحــتــال فــي حــركــة الــســيــاح، وت

املقدسة للمسيحيني واملسلمني، ثم تأخذهم ليشتروا بضاعة 
من الدكاكني اإلسرائيلية.

أو  يــكــون شــعــورك  أســـرة، كيف  أن تتخيل، إن كنت رّب  ولـــَك 
ــوار الــقــدس، وتــرســل ابنها  شــعــور أم طــفــٍل تعيش داخـــل أســ
الصغير مشيًا إلى املدرسة العمرية، أو إلى أي مدرسٍة أخرى 
للتعلم، فيتعّرض له تاميذ املدارس اليهود بالتعنيف والضرب 

واإلهانة، لكّن األطفال تعّودوا على ذلك. 
منع فيه املدارس العربية من التوّسع، أو حتى 

ُ
وِفي الوقت الذي ت

أكثر  بنوا  قد  املتعصبني  املتدينني  اليهود  فــإّن  األبنية،  ترميم 
من سبع مدارس توراتية داخل أسوار القدس الشريف. أليس 
 من أعضاء الكنيست املتدينني قد 

ً
هذا جهادًا، علمًا أّن سبعة
تخّرجوا من هذه املدارس.

ــــذي يــمــارس ضــد قــاصــدي  وانــظــر َبــْعــد ذلـــك إلـــى الــتــفــتــيــش ال
املسجد األقصى وقبة الصخرة املشرفة، لكي يقيموا الصاة 
هناك، فهم يتعّرضون للتفتيش عند ما يسميه اإلسرائيليون 

»املحسوم« أو نقطة التفتيش. 
وتجد جنديًا أو جندية إسرائيلية من قوات االحتال، جالسًا أو 
صدر أوامر 

ُ
جالسة فوق دّبابة، تحمل بندقية أوتوماتيكية، وت

بإهمال واحتقار. وإذا  السائقني  بالوقوف، وتعامل  للسيارات 
احتج أحدهم على سوء املعاملة، أمعنوا في تأخيرهم، أو في 
رفض إدخالهم والطلب منهم أن يعودوا إلى حيث أتوا، ُمنكرين 

عليهم الصاة.

أزمة التصويت
املــقــيــمــني في  الفلسطينيني  االحـــتـــال  ــــة  وتــعــتــبــر حــكــومــة دول
ويجوز  القدس،  أهــل  من  هم 

ّ
أن بمعنى  دائمني،  مقيمني  القدس 

البلدية  املحلية، الختيار رئيس  االنتخابات  التصويت في  لهم 
التصويتية  القوة  من  هــؤالء حوالي %40  ويمثل  وأعضائها. 
في القدس الشرقية املحتلة. ويحتار الفلسطينيون في عملية 
هم قابلون بالوضع القائم، 

ّ
التصويت، فهم إن صّوتوا اعتبروا أن

لــعــرض مظاملهم في  الــفــرصــة  وإن رفــضــوا ســوف يضيعون 
البلدية، والدفاع عنها.

املــحــتــلــة، مــثــل ســلــوان،  الــقــدس  وفـــي األحــيــاء املحيطة بمدينة 
انتفض فلسطينيون  وغــيــرهــا،  والــعــيــســويــة،  ــّراح،  جــ والــشــيــخ 
كثيرون في وجه رفض إسرائيل منحهم تراخيص بناء، وإن 
الــحــّد، وبطيئة،  الــنــدرة تكون مكلفة فــوق  منحتها فــي حــاالت 
 شروطًا قاسية على حجم البناء ونوعه. ولذلك، هناك 

ً
فارضة

آالف البيوت الفلسطينية التي أقيمت من دون ترخيص، والتي 
إلــى أهلها إلخــاء منازلهم  بــدأت إسرائيل بإرسال إشــعــارات 

تمهيدًا لهدمها. 
ومقابل ذلك، بدأ السكان اليهود، وبتشجيع من حكومتهم ومن 
األحزاب املتطّرفة، يتملكون أراضي وسط هذه األحياء العربية 

والبناء عليها.

توغل يهودي
وهذا التحول يعني أّن اليهود قد توغلوا إلى داخل املدن العربية، 
م يعودوا مكتفني بمصادرة األراضي بحجج أمنية وغيرها، 

َ
ول

يــؤّدي هذا  الفلسطينية.  املــدن  املعزولة عن  وبناء املستوطنات 
التزاحم إلى مواجهات مستمرة، ويفسح الفرص للجيش واألمن 
الفلسطينية،  القيادات  وسجن  الشباب،  بحبس  اإلسرائيليني 
التحريض على االحتال وسلطاته. ولذلك  القدس، بحجة  في 
فقدت مدينة القدس املحتلة كثيرًا من قيادييها البارزين، بهدف 

تضييع بوصلة أي حراٍك قد يحصل هناك.
ازديــــاد عـــدد ســكــان الــقــدس الــعــرب فــي مــســاحــة 13% داخــل 
مدينة القدس املحتلة حّول األحياء الفلسطينية إلى »غيتوهات« 
وأحياء مزدحمة ال تتوفر فيها الخدمات، وال أبسط ضرورات 

الحياة. 
وبسبب تفشي وباء كورونا، وتراجع أنشطة قطاع السياحة، 
وارتفاع نسب البطالة، ونقص الدخل، فإن الوضع في كثير من 
أحياء القدس العربية ال يختلف كثيرًا عما نراه في أحياء غزة 

ورفح في قطاع غزة. 

مكمن لالحتجاج
الحالي مكمنًا  املحتلة بشكلها  القدس  ولذلك، أصبحت مدينة 
لــاحــتــجــاج، خصوصًا بــني صــفــوف الــشــبــاب. ولــذلــك، حينما 
)أو  العامود  بــاب  الحالي  رمــضــان  فــي شهر  إسرائيل  أغلقت 
باب دمشق أو باب نابلس(، وباب حطة، فقد اندفع الشباب إلى 

إعان رفضهم هذه القرارات العنصرية التمييزية. 
ولذلك رأينا تلك الغضبة الساطعة ضد االحتال وإجراءاته. وقد 
سعى رئيس بلدية القدس، اإلسرائيلي موشيه ليون، للتغطية 
الرجال  الفاشية، فانفضح ســّره، ودخــل  بالكذب على قراراته 

وا فيه.
ّ
والشباب والنساء الفلسطينيون إلى األقصى وصل

لدى  نــفــوذكــم  أن تستعملوا  أرجــوكــم  املــطــّبــعــني،  للعرب  نــقــول 
إســرائــيــل، لكي توقف هــذه األعــمــال املستهجنة، والــتــي شجع 

م تسمعون.
ُ
نت

ُ
التطبيع املبكر على إذكائها، وذلك إن ك

أّواُه يا قدس
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