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المغرب :آخر فرصة لمهربي األموال
الرباط ـ مصطفى قماس

تنتهي في ختام العام الجاري  2020آخر فرصة
مـنـحـهــا املـ ـغ ــرب ل ـل ـمــواط ـنــن ال ــذي ــن ي ـتــوفــرون
ع ـلــى أم ـ ــوال ف ــي الـ ـخ ــارج دون احـ ـت ــرام قــوانــن
الصرف .وكان املغرب سن تدبير التصريح بهذه األرصدة
للمصارف املحلية ،مع االستفادة من اإلعفاء ،الذي أكدت
السلطات العمومية أن الهدف منه إشاعة مناخ من الثقة
أكثر منه الرغبة في تحصيل عائدات .وقرر مكتب الصرف،
بعد تدابير الحجر الصحي التي سنت في مــارس /آذار
املاضي ،تمديد األجل األقصى للقيام باإلقرار باملمتلكات
وامل ــوج ــودات املنشأة بــالـخــارج وأداء املساهمة اإلبرائية
املتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل األشخاص املعنيني،
حـيــث أوضـ ــح أن األجـ ــل ال ـجــديــد ح ــدد ف ــي  31ديـسـمـبــر/
كــانــون األول الـجــاري بــدال مــن  31أكـتــوبــر /تشرين األول
املاضي ،كما كان متوقعا في قانون املالية الــذي عدل في
يوليو /تموز املاضي.
وص ـ ــرح م ـص ــدر م ــن م ـك ـتــب الـ ـص ــرف (ح ـك ــوم ــي) ل ــ»ال ـعــربــي
الجديد» بأن مبلغ التصريحات وصل إلى  335مليون دوالر،

مشيرا إلى أن هناك إقباال كبيرا في األيام األخيرة على البنوك
من أجل القيام بالتصريحات ،علما أن التوقعات رجحت في
البداية أن تتراوح القيمة بني  450و 550مليون دوالر.
وتعد هذه ثاني عملية من هذا النوع يعمد إليها املغرب ،حيث
أطـلــق عملية مماثلة قبل ستة أع ــوام ،كشفت عــن التصريح
بأموال قدرت قيمتها آنذاك بأكثر من  2.9مليار دوالر.
ويعود املغرب إلطالق تلك العملية في هذا العام ،من منطلق
فــرضـيــة أن م ـغــاربــة مـقـيـمــن بــاملـمـلـكــة أخ ــرج ــوا أمـ ــواال دون
التصريح بها ،كما تقضي بذلك القوانني الجاري بها العمل
في مجال الصرف .وتعتبر هذه الفرصة األخيرة التي أتيحت
للمستهدفني بها ،حيث يراد من وراء ذلك التدبير آنذاك طي
صفحة املــاضــي ،قبل الـشــروع في التبادل اآللــي للمعلومات
ألهداف جبائية ،خاصة أن املغرب كان صادق على االتفاقية
املتعددة األطــراف حول املساعدة اإلداريــة املتبادلة في مجال
الجباية ،وهي االتفاقية التي تتيح التعاون الجبائي الدولي
من أجل محاربة التهرب الجبائي.
وستدخل االتفاقيات حول التبادل اآللي للمعلومات مع بلدان
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حيز التطبيق اعتبارا
من  ،2021حيث كان وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

محمد بنشعبون ،شدد في مناسبة سابقة على أن العملية
الثانية التي يطلقها املغرب خالل  ،2020ستتيح لألشخاص
املعنيني تسوية وضعيتهم قبل انطالق التبادل اآللي.
وي ـش ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي امل ـغ ــرب ــي ،م ـح ـمــد ال ــره ــج ،ف ــي حــديـثــه
لـ»العربي الجديد» إلــى أن الـقــرار الــذي اتـخــذه املـغــرب بمنح
فــرصــة ملــن ي ـتــوفــرون عـلــى أمـ ــوال فــي ال ـخ ــارج ،يـمـثــل فرصة
لبعض املتهربني ،مؤكدا أن السلطات التي تتكفل بالجباية
قـ ــادرة بـمــا تــوفــر لــديـهــا مــن وســائــل تقنية ومـعـطـيــات على
اإلحاطة باملمارسات املخالفة لقوانني الصرف والجباية.
ويعتبر الــرهــج أن هــذه اإلمكانية متاحة للسلطات حتى
قبل العمل بالنظام اآللي لتبادل املعلومات مع الدول التي
يتوفر فيها رعايا مغاربة على أموال أو ممتلكات ،علما أن
هذه اآللية ستساهم أكثر في توضيح الرؤية حول وضعية
تلك األموال.
وتقرر رصد نصف اإليــرادات املتأتية من املساهمة اإلبرائية
املفروضة على األمــوال التي يتوفر عليها مغاربة بالخارج
ب ـطــري ـقــة ت ـخــالــف ق ــوان ــن الـ ـص ــرف ،والـ ـت ــي س ـي ـتــم إيــداع ـهــا
باململكة ،إلــى صـنــدوق التماسك االجـتـمــاعــي ،بينما يحول
النصف الثاني إلى صندوق تنويع تمويل إصالح التعليم.

واردات الصين
وصادراتها:
 9ماليين دوالر
كل دقيقة
ق ــال ــت وزارة ال ـت ـج ــارة
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة إن ق ـي ـم ــة
ال ـ ـصـ ــادرات وال ـ ـ ــواردات
الـصـيـنـيــة ف ــي الــدقـيـقــة
ال ـ ـ ـ ـ ــواح ـ ـ ـ ـ ــدة ت ـ ـب ـ ـلـ ــغ 60
م ـل ـي ــون ي ـ ــوان (ح ــوال ــي
 9.186مـ ــايـ ــن دوالر
أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي) .وأش ـ ـ ـ ـ ــارت
وزارة ال ـت ـجــارة إل ــى أن
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـي ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة تـ ـسـ ـج ــل
ن ـمـ ّـوًا ب ــارزًا رغ ــم تفشي
جــائـحــة ك ــوف ـي ــد ،19-إذ
ح ــافـ ـظ ــت الـ ـ ـب ـ ــاد ع ـلــى
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ف ـ ــي ك ـ ــل مــن
األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة
لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
والـسـلـسـلــة الـصـنــاعـيــة
وس ـ ـ ـل ـ ـ ـس ـ ـ ـلـ ـ ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض
وح ـص ـت ـهــا ف ــي ال ـســوق
الدولي ،األمر الذي أدى
إل ــى اس ـت ـق ــرار ال ـت ـجــارة
الخارجية واالستثمار
األجـ ـنـ ـب ــي ب ـش ـك ــل عـ ــام.
هـ ـ ــذا وش ـ ـهـ ــدت ال ـص ــن
تـحــول النمو التراكمي
للتجارة الخارجية من
سلبي إلــى إيجابي في
ف ـ ـتـ ــرة يـ ـن ــاي ــر /ك ــان ــون
ال ـ ـثـ ــانـ ــي  -س ـب ـت ـم ـب ــر/
أي ـلــول ،وبلغت الــزيــادة
 1.1ب ــامل ــائ ــة فـ ــي ف ـتــرة
يناير /كانون الثاني -
أكتوبر /تشرين األول.
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لقطات

طائرة جديدة تضاف للخطوط اليمنية
أعلنت الخطوط الجوية اليمنية ،إضافة طائرة جديدة
إلى أسطولها الجوي ،بحسب بيان صادر عن الخطوط
الجوية عبر حسابها بموقع فيسبوك .وأورد البيان أن
الخطوط الجوية اليمنية ،أضافت إلى أسطولها الجوي
طائرة إيرباص  ،AFD-A320والتي تحمل اسم سيئون (اسم
مدينة شهيرة في محافظة حضرموت) .ووصلت
الطائرة إلى العاصمة األردنية عمان قادمة من مدينة
تولوز بفرنسا ،إذ تعد الرابعة التي تضم أسطول
الخطوط الجوية اليمنية .وتأثرت حركة الطيران
ومطارات اليمن خالل أزيد من  9سنوات من التوترات
والمعارك ،وارتفعت حدتها منذ  ،2015ما دفع إلى
تعليق حركة الطيران فترات طويلة خالل األزمة.

تركيا تنتظر استثمارات لشركات هواتف ذكية
تحولت تركيا إلى قبلة في قطاع صناعة الهواتف
الذكية ،في استمرار لتوافد عديد القطاعات الصناعية
األخرى ،كالسيارات ،والتكنولوجيا ،والتعدين ،مع
توفر مختلف أسباب النجاح الصناعي في البالد .في
مقابلة مع األناضول ،قال وزير الصناعة والتكنولوجيا
التركي ،مصطفى ورانك ،إن شركات عمالقة من
الصين والشرق األقصى تعمل في مجال صناعة
الهواتف الذكية ،تعتزم بدء اإلنتاج في تركيا اعتبارا
من فبراير /شباط المقبل.
«ورانك» ذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية،
تعمل بشكل دؤوب من أجل تعزيز مكانة البالد على
قائمة المراكز العالمية لالستثمارات.

األردن يتسلم  45مليون دوالر من أميركا
تسلّم األردن الدفعة الثالثة من المنحة النقدية األميركية
السنوية لعام  ،2020بقيمة  45.2مليون دوالر ،بحسب
وزير التخطيط والتعاون الدولي ،ناصر الشريده .وأضاف
الشريده في حديث لقناة المملكة ،أمس ،أن «الدفعة
الثالثة هي األخيرة من المنحة النقدية األميركية للعام
الحالي ،وتعادل  32.546مليون دينار أردني» .وتبلغ
قيمة المنحة النقدية األميركية لألردن العام الحالي 845
مليون دوالر ،تم توقيع الدفعة األولى في  27يوليو/
تموز الماضي ،بقيمة  699.9مليون دوالر ،وتحويلها
بالكامل إلى حساب الخزينة العامة .كما تسلّم األردن
في نهاية شهر سبتمبر /أيلول الماضي الدفعة الثانية
من قيمة المنحة النقدية األميركية السنوية للعام ذاته.

...2021
العرب في
مفترق طرق
مصطفى عبد السالم

ضع أمامك خريطة املنطقة في العام
 ،2021وتوقع سيناريوهات لهذه
السنة التي ربما ال تقل أهميتها عن
 2020الذي شهد أحداثا جسيمة
منها تفشي كورونا ،ماذا ترى
بالضبط؟
امللمح األساسي الذي تراه في
 2021هو حالة الغموض الشديد
وعدم اليقني التي قد ترافقها
وستسيطر على كل شيء،
بما فيها املشهد السياسي
واالقتصادي ،فال خارطة واضحة
لدى الحكومات العربية للتعامل
مع تبعات كورونا االقتصادية،
وال خطط قصيرة األجل لتحسني
مستوى املواطن والخدمات
الصحية والتعليمية وتوفر فرص
العمل ،وال خطط متوسطة وطويلة
األجل تخرج الشعوب من أتون
الفقر والبطالة والغالء والفساد،
وال حتى خطط بالتوقف عن زيادة
الضرائب والرسوم ورفع أسعار
السلع وخفض الدعم وإغراق
األجيال املقبلة في بحار من
الديون .وبسبب حالة الغموض تلك
قد ترى أنت الصورة قاتمة السواد
في  ،2021حيث تتوقع زيادات في
رغيف الخبز والوقود والكهرباء
واملياه والنقل وخفضًا للرواتب
والدخول وتراجع فرص العمل
املتاحة وزيادة الفقر املدقع ،وقد
يراها غيرك سنة قمة في التفاؤل،
إذ ستنطلق االقتصادات واألسواق
واملشروعات وحركة األموال
وفتح املطارات والحدود بعد نشر
لقاح كورونا ّ
وطي صفحة 2020
الصعبة ،وبالتالي سيتم خلق
فرص عمل ورفع الرواتب واألجور،
وزيادة اإليرادات العامة ،وهو ما
ّ
يمكن الحكومات من التوسع في
اإلنفاق على الخدمات بما فيها
الصحة والتعليم ومكافحة الفقر.
في املقابل ،قد يتوقع البعض
حدوث مزيد من التدهور
االقتصادي في املنطقة خالل
العام الجديد يصاحبه توقف دول
عن سداد أعباء الديون ورواتب
املوظفني ،وقد يتوقع غيرك بداية
انفراجة لألزمات املعيشية القائمة،
في حني يتوقع فريق ثالث اندالع
ثورات شعبية ،وأن تشهد املنطقة
إصالحات سياسية بدعم من إدارة
جو بايدن ،وأن أنظمة ستختفي،
وأن الشعوب هي التي تنتصر في
النهاية.
في كل األحوال ،نحن أمام
مشهد عربي غامض وملتبس
في العام الجديد ،ولذا تظل كل
السيناريوهات مطروحة ،منها
سيناريو بقاء األمور على ما هي
عليه ،واستمرار الحروب األهلية
في بلدان عربية عدة منها سورية
واليمن وليبيا ،وقد تتسع دائرة
الحروب في املنطقة ،يصاحب تلك
الحروب تزايد األزمات االقتصادية
في دول عربية أخرى منها مصر
والسودان وتونس والجزائر
والعراق واملغرب واألردن ،واعتماد
أكبر من قبل األنظمة الحاكمة على
االقتراض الخارجي ،واتساع رقعة
األزمات املالية التي تمر بها دول
الخليج ،خاصة مع تراجع أسعار
النفط بسبب قلة الطلب وزيادة
االعتماد على الطاقة النظيفة.

الكويت تقرر استئناف الرحالت الجوية وفتح المنافذ البرية والبحرية
الكويت ـ العربي الجديد

أعـلـنــت إدارة ال ـط ـيــران املــدنــي الـعــامــة الـكــويـتـيــة ،أمــس
الثالثاء ،عن استئناف رحالت الطيران من وإلى مطار
ال ـك ــوي ــت ،ي ــوم ال ـس ـبــت امل ـق ـبــل ،بـحـســب وك ــال ــة األن ـب ــاء
الكويتية (كونا) .وكان مجلس الوزراء الكويتي قد ّقرر
إعادة الرحالت الجوية وفتح الحدود البرية والبحرية،
بـعــد إغــاق ـهــا بـسـبــب جــائـحــة ك ــورون ــا ،فــي خ ـطــوة قد
تخفف من التداعيات االقتصادية الناجمة عن اإلغالق
املتكرر منذ بداية العام بسبب الجائحة .وقال املجلس،
فــي بـيــان ،عقب اجتماعه األسـبــوعــي ،فــي وقــت متأخر

ّ
م ــن م ـســاء اإلث ـن ــن ،إن ال ــرح ــات ال ـجــويــة ستستأنف،
فيما تفتح الحدود البرية والبحرية يوميًا من الساعة
الـتــاسـعــة صـبــاحــا وح ـتــى الـثــالـثــة ع ـص ـرًا ،اع ـت ـبــارًا من
السبت املقبل .وجاء قرار الحكومة الكويتية عقب تقديم
عرض من وزير الصحة باسل الصباح ،خالل االجتماع،
أكــد فيه عــدم اكتشاف أي ســاالت جديدة بكورونا في
ّ
الكويت حتى تاريخه .وذكر أن اإلحصاءات والبيانات
تشير إلى انخفاض أعداد اإلصابات والوفيات ،إذ بلغ
إجمالي عدد الحاالت املسجلة منذ ظهور الوباء 149.6
ألف إصابة ،تعافى منهم أكثر من  145.5ألفًا ،في حني
بلغ إجمالي عدد الوفيات  931وفاة .وفي  21ديسمبر/

كــانــون األول ال ـج ــاري ،أعـلـنــت الـكــويــت تعليق رحــات
ال ـط ـي ــران ال ـت ـج ــاري م ــن وإلـ ــى م ـطــار ال ـكــويــت ال ــدول ــي،
وإغالق املنافذ الحدودية البرية والبحرية ،من الحادية
ً
مساء من اليوم ذاته حتى يوم الجمعة  1يناير/
عشرة
كــانــون الـثــانــي  .2021وك ــان أمــن ســر اتـحــاد السياحة
والسفر في الكويت ،أحمد عبد الوهاب الفهد ،قد قال
ّ
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،يــوم السبت املــاضــي ،إن خسائر
وقف الرحالت الجوية األخير تقدر بنحو  130مليون
دوالر ،مشيرًا إلى أنه تسبب في إلغاء حجوزات ألكثر
من  40ألف تذكرة كان قد تم حجزها خالل أعياد رأس
السنة .وتواجه مختلف األنشطة االقتصادية للقطاع
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ال ـخ ــاص وك ــذل ــك الـحـكــومـيــة ضـغــوطــا مــالـيــة مـتــزايــدة
بسبب أزمــة كــورونــا التي فاقمت العجز املالي الناجم
باألساس عن تراجع أسعار النفط .وأظهر تقرير صادر
عن وزارة املالية اطلعت عليه «العربي الجديد» أن عجز
ميزانية العام املالي الجاري قد تجاوز  40مليار دوالر،
وس ــط ت ـحــذيــرات مــن ع ــدم ق ــدرة الـحـكــومــة عـلــى ســداد
رواتــب العاملني في املؤسسات العامة خالل الشهرين
املقبلني .وأش ــار التقرير إلــى أزم ــة شـ ّـح السيولة التي
تشهدها الحكومة خالل العام املالي الجاري ،خصوصًا
فــي ظــل تـفــاقــم عـجــز املـيــزانـيــة واس ـت ـمــرار الـسـحــب من
صندوق االحتياطي الذي أوشك على النفاد.
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اليمن

قروض

موازنة تونس بال موارد:
مأزق التمويالت الخارجية
تواجه حكومة تونس
مأزقًا في الحصول على
قروض خارجية ،وسط
غموض المفاوضات
بشأن برنامج التعاون
الجديد مع صندوق
النقد الدولي
تونس ـ إيمان الحامدي

لم تكشف حكومة هشام املشيشي،
عن خطتها لتعبئة موارد خارجية
بـن ـحــو  16م ـل ـيــار دي ـن ــار (ن ـح ــو 6
م ـل ـيــارات دوالر) تـحـتــاجـهــا لـتـمــويــل مــوازنــة
 ،2021ف ــي ظ ــرف ت ـب ــدي دوائ ـ ــر ص ـنــع ال ـق ــرار
امل ــال ــي ال ـع ــامل ــي ق ـل ـقــا ب ـش ــأن ت ــداع ـي ــات تــوتــر
املناخ السياسي على اقتصاد البالد وقدرته
على تجاوز مخلفات الجائحة الصحية التي
أط ــاح ــت بــال ـن ـمــو إلـ ــى م ـس ـتــويــات تــاري ـخ ـيــة.
ومنذ مصادقة البرملان على مشروع املوازنة
ف ــي  10دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول ال ـحــالــي ،لم
تقدم الحكومة أي توضيحات بشأن خطتها
لتعبئة املوارد الخارجية ومصير املفاوضات
بشأن برنامج التعاون الجديد مــع صندوق
الـنـقــد ال ــدول ــي أو قـيـمــة ال ـق ــرض ال ــذي تـنــوي
طلبه.
ويبقي الغموض بشأن خارطة تعبئة موارد
موازنة العام القادم مجرد أرقام ،دون تحديد
م ـص ــادر ال ـت ـمــويــات .وت ـق ــول الـحـكــومــة إنـهــا
تدرس أيضًا إمكانية إصــدار صكوك لتمويل
جزء من العجز ،دون أن تحدد حجم أي إصدار.
وق ـ ــال ال ـخ ـب ـيــر املـ ــالـ ــي ،ول ـي ــد ب ــن ص ــال ــح ،إن
حكومة تونس لم تبادر بعد بفتح املفاوضات
األولية مع صندوق النقد الدولي ،مشيرا إلى

أن تأخير قروض الصندوق سينعكس سلبا
على خــروجـهــا املــرتـقــب إلــى الـســوق العاملية،
حيث سيكون االق ـتــراض املباشر مــن السوق
الدولية جد مكلف بما ّ
يعمق أزمة الديون في
البالد .وأكد بن صالح في تصريح لـ«العربي
الجديد» أن تونس تطرح سندات على السوق
ّ
بمعدل فائدة مرتفع «بلغ في أحدث
الدولية
طرح  ،»%7.75في حني حصلت دول مجاورة
عـلــى ق ــروض بنسبة فــائــدة فــي ح ــدود  2في
املائة.
ّ
ورجـ ــح أن يــؤثــر الـتــأخـيــر فــي تعبئة امل ــوارد
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـ ــازمـ ـ ــة ملـ ـ ــوازنـ ـ ــة  2021ع ـلــى
مخزونات البالد من العملة الصعبة ،وقيمة
الــديـنــار ال ــذي يـحــافــظ عـلــى اسـتـقــراره مقابل
اليورو والدوالر ،مدفوعا بتحسن املوجودات

% 6.6

وافــق برلمان تونس على
ميزانية بقيمة  19مليار
دوالر فــي الــعــام المقبل
 ،2021تنطوي على عجز
مالي نسبته  6.6في المائة،
وتــبــحــث الــحــكــومــة عن
قروض خارجية للحد من
عجز الموازنة الجديدة.

للعملة ف ــي رص ـيــد الـبـنــك املــركــزي
الـصــافـيــة
ّ
الـتــونـســي .وت ــوق ــع الـخـبـيــر املــالــي أن تتأخر
االت ـفــاقــات مــع املــانـحــن الــدول ـيــن وال سيما
صـنــدوق النقد الــدولــي إلــى الــربــع الثاني من
سـنــة  ،2021مـشــددا عـلــى أهـمـيــة اإلس ــراع في
إع ــداد امللفات الفنية للقروض والــدخــول في
ب ــرن ــام ــج إص ــاح ــي ش ــام ــل ي ـه ـيــئ األرضـ ـي ــة
لـلـحـصــول عـلــى ق ــرض جــديــد م ــن الـصـنــدوق
الذي سيكون أكثر صرامة بشأن اإلصالحات
املتأخرة ،وفق قوله.
وتــوقـعــت مجموعة الـبـنــك الــدولــي فــي تقرير
نشرته يوم  22ديسمبر /كانون األول الجاري
أن يــرتـفــع نـمــو اق ـت ـصــاد تــونــس إل ــى  5.8في
امل ــائ ــة سـنــة  2021مـقــابــل ان ـك ـمــاش ب ـ ــ 9.2في
املــائــة متوقع نهاية السنة الـحــالـيــة .واعتبر
ال ـت ـقــريــر ال ـس ـن ــوي مل ـج ـمــوعــة ال ـب ـنــك ال ــدول ــي
بـعـنــوان «املــرصــد االقـتـصــادي الـتــونـســي» أن
تباطؤ النمو سـيــؤدي إلــى تــراجــع فــي برامج
واس ـتــرات ـي ـج ـيــات خـلــق ف ــرص الـعـمــل والـحــد
مــن الـفـقــر ،متوقعا زي ــادة فــي نسبة السكان
املهددين بالسقوط في براثن الفقر.
وأظهر مشروع موازنة العام املقبل في تونس،
أن االقتراض يمثل أكثر من ثلث املوارد املقدرة
خــال  ،2021األم ــر ال ــذي يشير إلــى استمرار
ال ـص ـعــوبــات امل ــال ـي ــة ل ـل ــدول ــة ،ال ـت ــي ت ـضــررت
ب ـشــدة مــن جــائـحــة ك ــورون ــا .فــي امل ـقــابــل ،قــال
الخبير االقتصادي ،محمد املنصف الشريف،
لـ«العربي الجديد» إن الحكومة التي تأخرت
ف ــي ك ـش ــف خ ــارط ــة ت ـع ـب ـئــة مـ ـ ـ ــوارد امل ــوازن ــة
ستكون مجبرة على تأخير جزء من مشاريع
االستثمار العمومي إلــى النصف الثاني من
السنة الجديدة بهدف االستفادة من األمــوال
املعبأة لتمويل نفقات التسيير واألجور.
وانتقد الشريف مواصلة اإلنفاق واالقتراض
م ــن أجـ ــل دفـ ــع ال ـ ــروات ـ ــب ،م ـق ــاب ــل ت ــوق ــف ت ــام
ل ــاس ـت ـث ـم ــارات الـ ـع ــام ــة وانـ ـحـ ـس ــار ال ـق ـطــاع
ال ـخــاص نتيجة تعكر مـنــاخ األع ـمــال بسبب
األزمة السياسية وتواتر الحكومات.

يهدد محاصيل البقوليات
القات
ّ
صنعاء ـ محمد راجح

األسواق تضررت بشدة من جائحة كورونا (فتحي بلعيد/فرانس برس)

تقارير عربية
مال وناس

تطوق السوريين :طوابير الغالء والجوع
األزمات
ّ
عبد اهلل البشير

مع اقتراب نهاية عام  ،2020يواصل املواطنون
على امتداد الجغرافية السورية الصراع مع
أزمــات تطوقهم وتفتك ببعضهم .يقفون في
الطابور على الخبز في سبيل الحصول على
أرغفة محدودة العدد منه .وأحيانا تتقاسم
األس ـ ـ ــرة ال ــرغ ـي ــف وك ــأن ــه األخـ ـي ــر لـ ـه ــم .وق ــد
يـفـتــرشــون األرض وي ـنــامــون عـلــى الـطــرقــات
أليام للحصول على الوقود ،في الوقت الذي
يـتـخـلــون ف ـيــه ع ــن ال ـك ـمــامــة امل ـه ـمــة ملــواجـهــة
ف ـيــروس ك ــورون ــا وي ـش ـتــرون بثمنها ال ـغــذاء
ألطفالهم ،وكــأن حياتهم هي صــراع من أجل
البقاء.
ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة دم ـ ـشـ ــق أقـ ـ ـ ــدم ع ــاصـ ـم ــة فــي
التاريخ ،خط الفقر يبتعد مسرعا واألهالي
ي ـج ــرون ف ــي م ـحــاولــة عـبـثـيــة لـتـخـطـيــه دون
جدوى ،فاملصائب بالنسبة لهم تأتي تباعا،
تأبى املجيء فــرادى لتمنحهم وقتا اللتقاط
أنفاسهم واستجماع ما بقي لديهم من قوة

ملواجهتها .أزمات كثيرة في الغاز والكهرباء
والخبز واأللبسة والـغــذاء ،كلها جاثمة فوق
صدر املواطن وال خالص منها بالنسبة له.
وس ــط ش ــوارع الـعــاصـمــة ت ــرى وج ــوه الـنــاس
شاحبة ،وال يمكن التخمني إن كانت بسبب
الـ ـب ــرد أو ب ـس ـبــب م ــا ي ـع ــان ـي ــه ال ـ ـنـ ــاس ،كـمــا
يقول عمر أبــو املجد لــ«العربي الجديد» ،إذ
إن بــاصــات الـنـقــل الــداخ ـلــي تـغــص بــالــركــاب
الساعني خلف أعمالهم ،يحاولون النجاة من
األسعار الطاحنة واألزمات.
ويـ ـق ــول أبـ ــو املـ ـج ــد« :أن ـ ــا م ـح ـظ ــوظ لـبـقــائــي
م ـحــاف ـظــا ع ـلــى قـ ــواي الـعـقـلـيــة ح ـتــى الــوقــت

المعاناة تطاول
المواطنين في مناطق
النظام والمعارضة

حتى الخبز أصبح صعب المنال في سورية (دليل سليمان/فرانس برس)

ال ـحــالــي ،فـعـنــدمــا أف ــرغ مــن التفكير بــإيـجــار
امل ـ ـنـ ــزل ،أب ـ ــدأ بــال ـت ـف ـك ـيــر ب ـم ــا ي ـن ـقــص امل ـن ــزل
مــن م ــواد غــذائ ـيــة أســاس ـيــة ،كــالـسـكــر واألرز
والبرغل والفاصولياء ،وفــي األصــل ال نفكر
ف ــي س ــواه ــا ،ال ـل ـحــوم وال ـف ــواك ــه والـحـلــويــات
أصبحت من املحرمات ،نراها على واجهات
املحال التجارية فقط نشتم رائحتها ونتمتع
بمناظرها».
وأضـ ــاف امل ــواط ــن ال ـس ــوري أن سـعــر الكيلو
الواحد من لحم الغنم يساوي نصف إيجار
املنزل الذي يقطنه حاليا والبالغ  40ألف ليرة
ســوريــة ( 14.5دوالر) .ويـتــابــع« :ه ــذا غيض
مــن فـيــض ،الحمص وال ـعــدس والفاصولياء
واملـعـكــرونــة ،هــي وجـبــاتـنــا الــرئـيـسـيــة ،وهــي
ال ـت ــي تـبـقـيـنــا ع ـلــى ق ـيــد ال ـح ـيــاة وس ــط هــذه
الـظــروف ،واألسـعــار الخيالية التي نشهدها
ه ـنــا ،أن ــا أع ـمــل ف ــي ورش ــة ن ـج ــارة وزوج ـتــي
مـ ــدرسـ ــة ،رات ـ ـ ـ ّـب زوج ـ ـتـ ــي نـ ـس ــدد بـ ــه إي ـج ــار
البيت ومــا أحققه مــن دخــل يجب أن يكفينا
ب ـق ـيــة ال ـش ـه ــر ،ك ــل لـ ـي ــرة م ـح ـس ــوب ل ـه ــا أي ــن

ّ
يـجــب أن ت ـصــرف وك ـيــف؟ وإل ستحاصرنا
الديون ونبقى جوعى على الــدوام» .ويعاني
املـ ــواط ـ ـنـ ــون فـ ــي دمـ ـش ــق مـ ــن غ ـ ــاء األسـ ـع ــار
بــالــدرجــة األول ــى ،والكهرباء السيئة ونقص
الخبز والــوقــود وغ ــاز الطهو املـنــزلــي وغــاء
السلع بالعموم ،التي تضاعفت بشكل كبير
عن العام املاضي في حني بقيت الرواتب على
حــالـهــا حـيــث يبلغ مـتــوســط ال ــرات ــب  60ألــف
ليرة سورية ( 21.8دوالرا).
أما في مناطق شمال غرب سورية ،حيث بدأت
تظهر تــداعـيــات مــأســاة ال ـنــزوح جليا ،نظرا
لـعــدد الـسـكــان الـكـبـيــر ،واملـخـيـمــات املترامية
ال ـتــي يـقـطـنـهــا ن ــازح ــون يـتــرقـبــون الـخــاص
مـنـهــا ف ــي ك ــل ي ــوم ،يـتــرقـبــون االس ـت ـق ــرار في
مـنــازلـهــم مــن جــديــد ،وإس ـن ــاد ظـهــورهــم إلــى
ّ
ج ــدران ـه ــا ،فـقــد قــلــت ف ــرص الـعـمــل وتـنــوعــت
ّ
وتعددت معها املصاعب والتحديات
العمالت
أم ــام ال ـنــاس .ويـتـحــدث املــواطــن ب ــال العمر،
عــن ال ــواق ــع الـحــالــي فــي املـنـطـقــة حـيــث يقول
لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :الـيــوم أسـطــوانــة الغاز
يبلغ ثمنها  73لـيــرة تــركـيــة ،وأن ــا كشخص
أعمل في صيانة الــدراجــات النارية أقيم في
مخيم للنازحني ،أقبل بما يعطيه لي الناس
من عمالت ،بالكاد أوفر ثمن توفير الكهرباء
والخبز والطعام ألفراد عائلتي ،كلها ضغوط
يومية نعيشها».
ووف ـ ـقـ ــا ل ـت ـق ــري ــر ص ـ ــدر عـ ــن م ـك ـت ــب تـنـسـيــق
الـ ـش ــؤون اإلن ـســان ـيــة ال ـتــابــع ل ــأم ــم املـتـحــدة
«أوتـ ـش ــا» ف ــي ش ـهــر أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول
امل ــاض ــي ،ي ــوج ــد  237000ش ـخــص ب ـحــاجــة،
يعانون من أزمــة غــذاء حقيقية وهــم بحاجة
مــاســة ملـســاعــدات غــذائـيــة عاجلة فــي مناطق
شمال غرب سورية ،وبعموم املنطقة املحررة
م ــن مـحــافـظــة إدلـ ــب ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي يفتقر
فيه  1.3مليون شخص ألي شكل من أشكال
خــدمــات املـيــاه والـصــرف الصحي والنظافة.
كـمــا يـتـقــاســم ك ــل  103أش ـخــاص دورة مـيــاه
واح ــدة ،كـمـعــدالت فــي بـعــض املـنــاطــق ،حيث
يتشارك  50شخصا دورة مياه واحدة بنسبة
 41بــاملــائــة مــن مـنــاطــق شـمــال غ ــرب ســوريــة،
حسب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.
وفي املقابل ،يوضح الحاج أبو أحمد النازح
مــن مدينة معرة النعمان واملقيم فــي مدينة
كفر تخاريم لـ«العربي الجديد» أن األسعار
ارتفعت بشكل ملحوظ هذا العام ،حيث تبلغ
تكلفة إيجار املنزل  100دوالر.
وأضاف أبو أحمد« :يقيم مع في املنزل ابنى
وأحفادي ،وتبلغ تكلفة الحصول على املياه
والكهرباء ما بني  70و 90دوالر شهريا ،دون
احـتـســاب بــاقــي املتطلبات الرئيسية كمواد
الـتــدفـئــة ،ونـحــن نحتاج شهريا مــا بــن 500
و 550دوالرا ،نحاول االقتصاد على الحاجات

الــرئـيـسـيــة بـشـكــل دائ ـ ــم» .وت ــاب ــع« :بــالـنـسـبــة
لـ ـش ــراء امل ــاب ــس واألحـ ــذيـ ــة ن ـف ـضــل األط ـف ــال
دائما بهذا األمر على أنفسنا ،فنحاول شراء
حاجياتهم فـقــط وإن تــوفــر لـنــا امل ــال الكافي
ن ـش ـت ــري ألن ـف ـس ـن ــا ،أمـ ــا الـ ـع ــوائ ــل ال ـت ــي يـقــل
أفــرادهــا عن خمسة قد تكتفي شهريا بنحو
 350دوالرا مــا بــن إيـجــار مـنــزل والـحــاجــات
ال ـ ـضـ ــروريـ ــة ك ــالـ ـغ ــذاء وغ ـ ــاز ال ـط ـه ــي وامل ـ ــاء
والكهرباء» .وفي مناطق شمال شرق سورية
الخاضعة لسيطرة اإلدارة الذاتية ،حيث من
املفترض أن يكون الوضع أفضل من الناحية
االقتصادية بالنسبة للمواطنني ،نظرا لغنى
املنطقة بالثروة النفطية واملشاريع اإلنمائية
التي تنفذها العديد من الدول منها الواليات
امل ـت ـح ــدة األم ـي ــرك ـي ــة ،ال ي ـقــل ال ــوض ــع س ــوءا
عــن باقي املناطق الـســوريــة ،واألزم ــات ذاتها
تعصف باملواطن هناك.
يقول جاسم محمد طارق لـ«العربي الجديد»:
ال ـح ــدي ــث ي ـط ــول ع ـمــا ن ـعــان ـيــه ه ـن ــا ،فــال ـغــاز
بالكاد يتوفر ،والكهرباء أحيانا تتوفر لعشر
دق ــائ ــق وت ـن ـق ـطــع ل ـخ ـمــس س ــاع ــات ،حــاولــت
خــال األي ــام الـثــاثــة املــاضـيــة الـحـصــول على
أسطوانة غــاز بسعر قليل لكن دون جــدوى،
رغم وجود بطاقة تمنحها اإلدارة الذاتية لنا،
كــون أسـطــوانــة واح ــدة ال تكفينا فــي الشهر،
وتباع في السوق بمبلغ مرتفع جدا يتجاوز
 12ألف ليرة سورية ( 4.36دوالرات) رغم أن
سعرها املفروض وفق البطاقة هو  2400ليرة
سورية ( 0.87دوالر).
ولـلـعـيــش ب ـشــيء م ــن االرتـ ـي ــاح يــؤكــد ط ــارق
أن العائلة فــي مدينة القامشلي املكونة من
خمسة أفراد تحتاج بالحد األدنى لنحو 550
ألف ليرة سورية ( 200دوالر) على اعتبار أن
البيت مملوك لها ،أما املستأجرون املقيمون
ف ــي ال ـقــام ـش ـلــي ف ـهــم ب ـحــاجــة إلي ـج ــار امل ـنــزل
إضافة لتكاليف املعيشة وغيرها.
ويتشارك املواطنون على امتداد الجغرافية
السورية هموما في مقدمتها توفير الغذاء،
إضافة للماء يليها الحصول على الكهرباء
وخــدمــات اإلنـتــرنــت والـتــدفـئــة الـتــي تختلف
تـكــالـيـفـهــا م ــن مـنـطـقــة إلـ ــى مـنـطـقــة وحـســب
وسيلة التدفئة املستخدمة.
ك ـمــا أن الـ ـغ ــذاء ه ــو أزم ـ ــة حـقـيـقـيــة ال يمكن
تجاهلها حيث تحدث األمــن العام للشؤون
اإلنـســانـيــة ومـنـســق اإلغ ــاث ــة ال ـطــارئــة ،مــارك
لوك ،في إحاطته ملجلس األمن منتصف شهر
ديسمبر /كانون األول الجاري ،حول مخاوف
بـشــأن الـحـصــول عـلــى املـســاعــدات اإلنسانية
مع انخفاض درجــات الحرارة ،مشيرا إلى أن
التمويل الحالي لن يسمح لألمم املتحدة إال
بالوصول لنحو  2.3مليون محتاج من أصل
 3ماليني بحاجة ماسة لها.

يـشـهــد الـيـمــن تــوسـعــا مـضـطــردا فــي زراعـ ــة نـبـتــة «ال ـقــات»
والذي يأتي على حساب العديد من املنتجات واملحاصيل
الزراعية مثل البقوليات بمختلف أصنافها من فاصوليا
وفول وعدس ولوبيا.
وأث ــر ذلــك على الـخـيــارات الغذائية لليمنيني الـتــي تضيق
بـسـبــب ال ـص ــراع ال ــدائ ــر ف ــي ال ـب ــاد وال ـ ــذي فــاقــم األوضـ ــاع
اإلنسانية على مختلف األصعدة في ظل تدهور اقتصادي
ومعيشي وارتفاع قياسي للتضخم يزيد على .%70
وع ـلــى الــرغــم مــن ال ـج ـهــود ال ـتــي بــذلــت فــي الـيـمــن الـعــامــن
املاضيني لزيادة املساحات املزروعة بالبقوليات ورفع نسبة
إنتاجيتها وتشجيع ومساعدة املــزارعــن واألســر اليمنية
في املناطق الزراعية إلنتاج مثل هذه املحاصيل الغذائية،
إال أن أحدث البيانات الصادرة عن إدارة اإلحصاء الزراعي
تشير إلــى مـحــدوديــة تأثير هــذه الجهود على البقوليات
التي تدهورت عملية زراعتها بشكل كبير منذ بداية الحرب
في البالد قبل ما يزيد على خمس سنوات.
وحسب البيانات التي اطلعت عليها «العربي الجديد» ،فقد
تــراجــع إنـتــاج اليمن مــن البقوليات مــن  80ألــف طــن نهاية
العام  2014من مساحة مزروعة تبلغ نحو  41ألف ُهكتار،
إل ــى  60أل ــف طــن ال ـعــام  2018مــن مـســاحــة م ــزروع ــة ق ــدرت
بنحو  38ألــف هكتار .فــي حــن تــرجــح البيانات ارتفاعها
العام الحالي  2020إلى نحو  93ألف طن نتيجة لتمكن هذه
الـجـهــود مــن ان ـتــزاع مساحة زراع ـيــة طفيفة لــزراعــة بعض
أص ـنــاف الـبـقــولـيــات مـثــل الـفــاصــولـيــا وال ـع ــدس ،إذ يرجح
ارتفاع املساحة املزروعة من إلى  48ألف هكتار.
الخبير الزراعي ،ياسر املجيدي ،يحذر من خطورة انحسار
زراع ــة املـحــاصـيــل الـغــذائـيــة كالبقوليات وال ـتــي يعتبرها
ال ـع ـمــود ال ـف ـقــري ف ــي م ــوائ ــد الـيـمـنـيــن ال ـتــي ال تـخـلــو من
الـفــاصــولـيــا وال ـف ــول والـ ـع ــدس ،ف ــي ظ ــل أوضـ ــاع معيشية
متردية.
وي ــوض ــح امل ـج ـي ــدي ف ــي حــدي ـثــه ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن
زراع ــة الـقــات تستهلك كميات ضخمة مــن املـيــاه مــع تغير
امل ــواس ــم الــزراع ـيــة وت ــراج ــع مـنـســوب سـقــوط األم ـط ــار ،إلــى
جانب ما يتعرض له اليمن من تغيرات مناخية وعواصف
وفيضانات ،إذ اجتمعت كل هذه العوامل لتحد من عملية
التوسع مــن زراع ــة البقوليات وعــديــد املحاصيل الزراعية
األخرى.
تقدر آخر بيانات مسح ميزانية لألسر في اليمن الصادرة
قـبــل ال ـحــرب عــن الـجـهــاز املــركــزي لــإحـصــاء إنـفــاق حــوالــي
مليون و 562ألــف أس ــرة يمنية على البقوليات بنحو 23
مليار ريال ،تستحوذ الفول والفاصوليا املستوردة واملعلبة

توسع في زراعة القات في اليمن (محمد حويس /فرانس برس)

على النسبة األكبر من اإلنفاق بما يقارب  19مليار ريــال.
فيما ينفق اليمنيون على نبتة «ال ـقــات» ،بحسب بيانات
مسح ميزانية األسرة التي اطلعت عليها «العربي الجديد»،
نحو  149مليار ريال.
وتأتي البقوليات في املرتبة األخيرة بني املحاصيل الزراعية
من حيث الكمية املنتجة حيث تشكل نسبة  %2باملتوسط
مــن إجـمــالــي الـكـمـيــة املـنـتـجــة مــن املـحــاصـيــل الــزراع ـيــة في
الـيـمــن .وتشهد أسـعــارهــا ارتـفــاعــات قياسية فــي األس ــواق
املحلية في اليمن ،إذ وصل سعر الكيلوغرام من الفاصوليا
إلى نحو  1200ريال بعد أن كان سعر الكيلوغرام الواحد ال
يزيد على  600ريال.
ويبرر املــزارع في سهل تهامة الزراعي غربي اليمن ،سيف
امل ـش ــول ــي ،س ـبــب ع ـ ــزوف املـ ــزارعـ ــن ف ــي ال ـي ـمــن ع ــن زراعـ ــة
امل ـحــاص ـيــل ال ـغ ــذائ ـي ــة ،ب ـع ــدم ج ــدواه ــا م ــن نــاح ـيــة الـعــائــد
املــادي الــذي ال يغطي تكاليف زراعتها الشاقة ،إلــى جانب
م ـح ــدودي ــة ال ـت ــدخ ــات ال ـح ـكــوم ـيــة وفـ ــق ح ــدي ــث امل ـشــولــي
لـ«العربي الجديد» ،ملساعدة املزارعني ليس فقط في تسويق
مـنـتـجــاتـهــم ومـحــاصـيـلـهــم وتــوف ـيــر احـتـيــاجــاتـهــم لــزراعــة
بعض هذه املحاصيل مثل الحبوب ،بل وعــدم مساعدتهم
فــي مــواجـهــة مــا يــواجـهــونــه مــن مـعــانــاة نتيجة التغيرات
املناخية والسيول الجارفة التي تأتي في طليعة األضــرار
التي تعرضون لها خالل العامني املاضيني.
وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى الـ ـح ــرب ،تـعـتـبــر ال ـت ـغ ـيــرات امل ـنــاخ ـيــة من
ال ـعــوامــل األســاس ـيــة ال ـتــي أض ــرت كـثـيـرًا بــاإلن ـتــاج املحلي
للغذاء وحالة األمــن الغذائي في البالد ،ومن ذلك األضــرار
التي خلفتها الزوابع واألعاصير والفيضانات التي ضربت
املناطق اليمنية خالل الفترة .2019 – 2010
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أخبــار
العرب
أربيل تلتزم باالتفاق النفطي
مع بغداد
قال نائب رئيس حكومة إقليم كردستان
شمالي العراق قوباد طالباني ،أول من أمس،
إن أربيل أبلغت بغداد التزامها بتسليم 250
ألف برميل نفط يوميا إلى شركة تصدير
النفط الوطنية (سومو) ،مقابل إقرار املوازنة
االتحادية لعام  .2021جاء تصريح طالباني
خالل مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع
مع برملان اإلقليم .وقال طالباني« :أبدينا
استعدادنا في السابق لتسليم  250ألف
برميل نفط لشركة سومو ،واآلن نحن نبدي
التزامنا بتسليم  250ألف برميل للشركة
وفقا ملا جاء في قانون املوازنة لعام .»2012
بيع أصول لبنك عودة اللبناني
قال رئيس مجلس إدارة «كابيتال بنك»
األردني ،باسم السالم ،إن املجموعة أتمت
أمس ،اتفاقا لالستحواذ على أنشطة لفروع
بنك عودة اللبناني فيالعرا ق واألردن في
مسعى لتنويع وتوسيع عملياته .وقال السالم
لرويترز إن كال الطرفني اتفقا على عدم
اإلفصاح عن قيمة الصفقة التي تأتي بعد
الحصول على املوافقات الالزمة من البنكني
املركزيني في األردن والعراق .وأضاف السالم:
«تتماشى االتفاقية مع خطط كابيتال بنك
لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة توسعه
اإلقليمي واملحلي في األردن والعراق».
هبوط حيازة البنوك
السعودية للسندات
هبطت حيازة البنوك العاملة في السعودية
للسندات الحكومية ،حتى نوفمبر/
تشرين الثاني املاضي ،بنسبة  0.4في
املائة على أساس شهري ،إلى  430مليار
ريال ( 114.7مليار دوالر) .كانت حيازة
البنوك (تشمل الوطنية واألجنبية) قد
بلغت  431.6مليار ريال ( 115.1مليار
دوالر) حتى أكتوبر/تشرين األول السابق
له .ويضم القطاع املصرفي السعودي11 ،
بنكًا محليًا وفروعا لـ 15بنكًا أجنبيًا.
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رؤية

تقرير
تتجه دول االتحاد األوروبي لتوقيع اتفاقية استثمارية مع الصين خالل
األسبوع الجاري ،لكن خبراء يرون أن االتفاقية ربما تثير خالفات للكتلة
األوروبية مع إدارة الرئيس جو بايدن التي تنوي وضع استراتيجية احتواء
للصين بالتعاون مع االقتصادات الرأسمالية

الرئيس شي
والمستشارة
األلمانية ميركل
خالل لقاء سابق
ببرلين ()Getty

االتفاقية تمنح مزايا
استثمارية للشركات
األوروبية بالصين أكثر
من األميركية

أوروبا تغامر
بـ«استراتيجية
احتواء بكين»
مع إدارة بايدن

لندن ــ موسى مهدي

الـتـجــاري واالسـتـثـمــاري بينهما ،وإن نقطة
الـ ـخ ــاف ال ــوحـ ـي ــدة امل ـت ـب ـق ـيــة ت ـخ ــص ح ـقــوق
العمال فــي الـصــن .وتوقعت الصحيفة التي
تصدر في هونغ كونغ ،إبــرام االتفاقية خالل

انكماش الصادرات األلمانية

قال اتحاد التجارة األلماني ،أمس الثالثاء ،إن صادرات ألمانيا انكمشت
بما ال يقل عن  12في المائة هذا العام مع انهيار الطلب من الواليات
المتحدة وبريطانيا بسبب جائحة
كـــورونـــا ،فــي حــيــن ظــلــت آسيا
الموقع المشرق الوحيد لصادرات
أكبر اقتصاد في أوروبا .وهبطت
الــصــادرات األلمانية إلــى الواليات
المتحدة ،أكبر سوق لمبيعاتها
الخارجية خارج االتحاد األوروبــي
بنسبة  16فــي المائة ،فــي حين
تراجعت الــصــادرات إلــى بريطانيا
 18.5في المائة.

األسـبــوع ال ـجــاري .وتمنح االتفاقية املرتقبة
ال ـش ــرك ــات األوروبـ ـي ــة م ــزاي ــا اس ـت ـث ـمــاريــة في
ال ـصــن أك ـبــر مــن امل ــزاي ــا ال ـتــي تمنحها بكني
حاليًا للشركات األميركية.
ونسبت «س ــاوث تشانيا مورنينغ بوست»
إلــى مـصــادر أوروب ـيــة قولها إن أملانيا التي
ت ـ ـ ــرأس ح ــال ـي ــا رئـ ــاسـ ــة امل ـج ـل ــس ال ــرئ ــاس ــي
األوروب ـ ــي عــرضــت َاالت ـفــاق ـيــة االسـتـثـمــاريــة
ُ
على األعضاء ،ولم تثر اعتراضات عليها.
وفي ذات الصدد ،قال تقرير بصحيفة «وول
ستريت جــورنــال» األميركية أمــس الثالثاء،
إن املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة األملـ ــان ـ ـيـ ــة أنـ ـجـ ـي ــا م ـيــركــل
متحمسة لـهــذه االتـفــاقـيــة االسـتـثـمــاريــة مع
الصني وتدفع إلكمالها قبل تنصيب الرئيس
األمـيــركــي جــو بــايــدن فــي  20يـنــايــر /كانون
ال ـثــانــي .وت ــواج ــه مـيــركــل ضـغــوطــا متنامية
من الشركات األملانية التي تتزايد مصالحها
التجارية واالستثمارية في السوق الصيني،
إذ إن هـنــالــك نـحــو  5200شــركــة أملــانـيــة لها
ارتباطات تجارية واستثمارية مع الصني.
وال يـسـتـبـعــد خـ ـب ــراء ف ــي الـ ـش ــؤون األملــان ـيــة
أن ت ـ ـكـ ــون املـ ـسـ ـتـ ـش ــارة مـ ـي ــرك ــل ت ـس ـع ــى مــن
خ ــال اإلسـ ـ ــراع بـتــوقـيــع ه ــذه االت ـفــاق ـيــة إلــى
اسـ ـتـ ـغ ــالـ ـه ــا ك ـ ـسـ ــاح ضـ ـغ ــط عـ ـل ــى اإلدارة
األميركية الجديدة ،إلزالة العراقيل التجارية
التي وضعتها إدارة الرئيس دونــالــد ترامب
أمام انسياب السلع األملانية للسوق األملانية
ب ــأس ــرع ف ــرص ــة ،إذ إن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة بــايــدن

الحـتــواء الصني تقوم على كسب أوروب ــا إلى
جــان ـب ـهــا .وت ـق ــوم االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـتــي أعـلــن
ع ـن ـهــا ال ــرئـ ـي ــس امل ـن ـت ـخ ــب ج ــو ب ــاي ــدن عـقــب
انتخابه على «احتواء التمدد الصيني» عبر
تشكيل تحالف مــن االقـتـصــادات الرأسمالية
ملحاصرة التمدد الصيني .وتستهدف اتفاقية
االسـتـثـمــار وال ـت ـجــارة األوروبـ ـي ــة مــع الصني
إزالة الحواجز الخاصة باالستثمار األوروبي

بـ ــال ـ ـصـ ــن .وتـ ـشـ ـم ــل االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــة م ـت ـط ـل ـب ــات
الصفقات التجارية املشتركة وسقف امللكية
األجنبية فــي بعض الـصـنــاعــات .كما تغطي
االتـفــاقـيــة االسـتـثـمــار فــي قـطــاعــات الصناعة
والخدمات املالية والعقارات وخدمات البيئة
وقطاع اإلنشاءات والخدمات الخاصة بالنقل
البحري والطيران .لكن مصادر أميركية ترى،
أن االتـفــاقـيــة تــواجــه بـعــض االع ـتــراضــات من

ألمانيا 50 :ألف متجر يهددها اإلفالس
يواجه نحو  50ألف
متجر في ألمانيا أزمات
مالية ربما تؤدي إلى
إغالق أبوابها في 2021
برلين ــ العربي الجديد

معظم متاجر وسط برلين مغلقة أثناء فترة األعياد ()Getty

تــواجــه العديد مــن املتاجر األملــانـيــة أزمــات
مالية حادة ،ربما تقود إلى إفالسها بسبب
إجراءات العزل االجتماعي املشددة ،وتقييد
الحركة والتجمعات في املدن األملانية الذي
أقرته الحكومة منذ شهر نوفمبر /تشرين
الـ ـث ــان ــي املـ ــاضـ ــي .وإلـ ـ ــى ج ــان ــب إجـ ـ ـ ــراءات
ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا الـ ـت ــي ت ـم ـنــع امل ـت ـســوقــن
م ــن زي ــارتـ ـه ــا ،ت ــواج ــه امل ـت ــاج ــر الـتـقـلـيــديــة
فــي أملــانـيــا املنافسة الـشــرســة الـتــي تجدها
م ــن ق ـبــل ال ـت ـج ــارة اإلل ـك ـتــرون ـيــة وال ـت ـســوق
«أونــايــن» .وبحسب تقرير لوكالة فرانس
ب ــرس ،ف ــإن نسبة ع ــدد املـتــاجــر املـغـلـقــة في
م ــدي ـن ــة ل ــوب ـي ــك األمل ــانـ ـي ــة ب ـل ـغــت  %20مــن
إجـمــالــي ال ـعــدد الـكـلــي للمتاجر فــي وســط
املدينة .وتشير أوليفيا كمبه ،التي تترأس
جمعية «لوبيك مانجمنت» لتعزيز التنمية
امل ـح ـل ـيــة ،ل ـلــوكــالــة ال ـفــرن ـس ـيــة ،إلـ ــى متجر
للمالبس فــي وس ــط املــديـنــة أعـلــن إفــاســه،
موضحة أن «بـعــض املـتــاجــر كــانــت تعاني
من وضع صعب حتى قبل األزمة الصحية،
ول ـك ــن ت ــراج ــع ع ــدد ال ــزب ــائ ــن ق ـضــى عليها
اآلن» .وتندد كمبه باملراكز التجارية الكبرى
في ضواحي املدينة ،وتنتقد كومبه ارتفاع
اإليـجــارات التجارية في وقــت تحاصر فيه
مبيعات اإلنترنت املتاجر .ومن املتوقع أن
تـكــون املبيعات عبر الـتـجــارة اإللكترونية
ومـشـتــريــات ال ــ«أونــايــن» الـتــي حــدثــت بني
نوفمبر /تشرين الثاني وديسمبر /كانون

إخفاء الحقائق
عن المصريين
شريف عثمان

تقارب تجاري
أوروبي صيني

بـ ـيـ ـنـ ـم ــا بـ ـ ــاتـ ـ ــت دول االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروبي على وشك توقيع اتفاق
ت ــاري ـخ ــي ل ـل ـت ـجــارة واالس ـت ـث ـمــار
م ــع ال ـص ــن ،حـســب م ــا ذكـ ــره دبـلــومــاسـيــون
أوروبيون أمس الثالثاء ،قال خبراء إن دول
االت ـحــاد األوروبـ ــي تـغــامــر عـبــر ه ــذا االتـفــاق
االستثماري باالستراتيجية املشتركة التي
عرضتها قبل أسابيع على الرئيس األميركي
جــو بــايــدن لكبح تـمــدد الـنـفــوذ االقـتـصــادي
والتجاري الصيني في العالم.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية لصحيفة
«سـ ـ ــاوث ت ـشــان ـيــا مــورن ـي ـنــغ ب ــوس ــت» ،أمــس
ال ـث ــاث ــاء ،إن ه ـنــالــك ت ـقــدمــا ف ــي امل ـفــاوض ــات
الـجــاريــة بــن بــروكـســل وبـكــن بـشــأن االتـفــاق
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األول قــد ارتـفـعــت بنحو الـثـلــث فــي أملانيا
مقارنة مــع مــا كانت عليه فــي الـعــام .2019
وتــأتــي هــذه املبيعات على حساب املتاجر
ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي ل ـهــا م ـق ــار فـعـلـيــة ف ــي امل ــدن
األملــانـيــة ،حسب مــا تــؤكــد جمعية التجارة
األملانية.
وتـخـشــى الـجـمـعـيــة أن يـغـلــق نـحــو  50ألــف
متجر أبــوابــه فــي أملــانـيــا خ ــال ال ـعــام املقبل
بسبب كوفيد .19-وفي حال حدوث ذلك فإن
اإلغ ـ ــاق ال ـجــزئــي لـلـمـتــاجــر وحـ ــده سيكلف
أص ـح ــاب امل ـتــاجــر ف ــي وس ــط املـ ــدن األملــان ـيــة
مبلغًا قد يصل إلى  16.9مليار يورو ،بحسب
بيانات معهد «أي دبليو» األملاني .وأوضح
املعهد أن عــدد زوار املـتــاجــر تــراجــع بنسبة
 %50في املدن األملانية خالل شهر ديسمبر/
كانون األول .ويرجح أن ترتفع هــذه األرقــام
بعد إغالق كل املتاجر غير األساسية.
وفي ذات الصدد ،قال وزير االقتصاد األملاني
بيتر التماير في نوفمبر/تشرين الثاني ،إن
التبضع لــدى صغار التجار «بمثابة واجب
وط ـنــي» ،لكن ســرعــان مــا سقط مفعول هذه
الرسالة مع تشديد قيود العزل االجتماعي
والحركة ملكافحة جائحة كورونا.
وإل ـ ــى ج ــان ــب املـ ـس ــاع ــدات الـ ـط ــارئ ــة ،تـبـحــث
ال ـح ـكــومــة األمل ــان ـي ــة ف ــي فـ ــرض رس ـ ــوم على
الـتـجــارة اإللـكـتــرونـيــة تـحــول إيــرادات ـهــا إلــى
ال ـت ـج ــار ف ــي وسـ ــط امل ـ ــدن ح ـت ــى ت ـت ـم ـكــن مــن
إنقاذها من مهاوي اإلفالس.
وخصصت الحكومة االتحادية في أملانيا
 25مـلـيــون يـ ــورو لـلـعــام  2021بـغـيــة وقــف

عدد زوار المتاجر تراجع
بنسبة  %50في المدن
خالل ديسمبر

قـبــل بـعــض الـ ــدول األوروبـ ـي ــة وتـتـنــاقــض مع
اإلجراءات املشددة التي اتخذتها أوروبا ضد
االستثمار الصيني في قطاع شركات التقنية
بــالــدول األع ـضــاء فــي االت ـحــاد األوروب ـ ــي .في
شأن ما تثيره االتفاقية من خالفات مستقبلية
ب ــن ب ــروك ـس ــل وواشـ ـنـ ـط ــن ،ق ــال ــت ال ـخ ـب ـيــرة
بـمـعـهــد غـيـتـسـتــون ال ـســوي ـســري ل ـلــدراســات
االستراتيجية ،جوديث بيرغمان ،إن االتفاقية

تــأتــي فــي وقــت حـظــرت الــواليــات املـتـحــدة 28
ً
مـســؤوال صينيًا مــن بينهم أعـضــاء كـبــار في
ال ـح ــزب الـشـيــوعــي الـصـيـنــي .ورب ـم ــا تخاطر
ه ــذه االتـفــاقـيــة فــي ح ــال توقيعها بتقويض
دعــوة االتـحــاد األوروب ــي للرئيس جــو بايدن
إلى تبني استراتيجية مشتركة تجاه الصني.
ووف ــق دراسـ ــة ملـعـهــد غـيـتـسـتــون ل ـلــدراســات
االستراتيجية السويسري ،بهذا الخصوص،

ف ــإن االس ـت ـم ــرار ف ــي ال ـع ــاق ــات االق ـت ـصــاديــة
القوية مع الصني سيقود الحقًا إلــى تعزيز
النفوذ السياسي لبكني في أوروبا ،مثلما هو
حــادث حاليًا بالنسبة للنفوذ الروسي على
أوروبــا عبر تصدير الغاز ،وهو ما تتخوف
منه الــواليــات املـتـحــدة الـتــي تخطط إلنشاء
تحالف عريض ملحاصرة التنني الصيني.
وتتفق دول االت ـحــاد األوروبـ ــي مــع الصني
حــول مواضيع رئيسية مــن بينها العوملة
وحــريــة ال ـت ـجــارة وقـضــايــا امل ـن ــاخ ،ولكنها
تـ ـخـ ـتـ ـل ــف مـ ـعـ ـه ــا فـ ـ ــي ق ـ ـضـ ــايـ ــا ال ـ ـحـ ــريـ ــات
السياسية والـضـغــوط األمنية على هونغ
كونغ التي تتمتع بحكم ذاتــي مستقل عن
ال ـبــر الـصـيـنــي ومـتـطـلـبــات ح ـقــوق امللكية
الـ ـفـ ـك ــري ــة .كـ ـم ــا أن هـ ـن ــال ــك بـ ـع ــض الـ ـ ــدول
األوروبية التي ترى أن االتفاقية ستقود إلى
مزيد من تمدد السلع الصينية في أوروبا
من بينها فرنسا وبولندا .وتأتي االتفاقية
فــي وق ــت يـتـنــامــى ع ــدم الـقـبــول الـشـعـبــي في
أوروبــا وأميركا للصني ،إذ أعلن العديد من
الدول األوروبية حظر تقنيات شركة هواوي،
ك ـم ــا أجـ ـ ـ ــازت امل ـف ــوض ـي ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة خ ــال
الصيف املاضي إجراءات استثمارية جديدة
ت ـحــدد سـقــف اسـتـثـمــار ال ـشــركــات الصينية
فــي شــركــة التقنية األوروب ـي ــة وتمنعها من
حيازات التملك للشركات التقنية الحساسة.
وح ـ ـسـ ــب إحـ ـص ــائـ ـي ــات يـ ـ ـ ــورو س ـ ـتـ ــات فــي
بروكسل ،بلغ حجم التجارة املشتركة بني
الصني وأوروبــا  650مليار دوالر في العام
امل ــاض ــي  2019وي ـم ـي ــل امل ـ ـيـ ــزان ال ـت ـج ــاري
لصالح الـصــن .وتشير اإلحـصــائـيــات إلى
أن حجم ال ـصــادرات األوروب ـيــة إلــى الصني
بلغ  242مليار دوالر ،بينما بلغت الواردات
األوروبية من الصني نحو  442مليار دوالر
في العام  .2019ولكن هنالك تقارير تشير
إلى أن حجم التجارة املشتركة بني أوروبــا
والـ ـص ــن رب ـم ــا ي ـك ــون ارتـ ـف ــع خـ ــال ال ـع ــام
الجاري ليعادل أو ربما يتفوق على حجم
التجارة مع الواليات املتحدة.
يذكر أن الصني استفادت من أزمة املال العاملية
التي ضربت األس ــواق املالية واملـصــارف في
العام  ،2008وأدت إلى ركود اقتصادي كبير
فــي ال ــدول الغربية فــي الـتـمــدد الـتـجــاري في
األسواق األوروبية عبر تصديرها للبضائع
الرخيصة .ويتخوف أوروب ـيــون مــن حــدوث
ن ـفــس ال ـش ــيء ب ـعــد ان ـت ـهــاء جــائ ـحــة كــورونــا
التي تضرب االقتصادات الرأسمالية بينما
خرجت الصني مبكرًا من الجائحة.

البنوك تكسب أكثر رغم كورونا
النزيف الذي تعاني منه املتاجر في وسط
املـ ــدن .وت ـطــالــب جمعية ال ـت ـجــارة األملــانـيــة
بـ«صندوق طوارئ للمدن» تكون ميزانيته
السنوية حوالى  1.5مليار يورو.
ونبه غيرد الندسبرغ رئيس الجمعية إلى
أن ــه ف ــي ح ــال ع ــدم اع ـت ـمــاد ه ــذا الـصـنــدوق
«ل ــن نـتـمـكــن م ــن ال ـت ـعــرف عـلــى مــدنـنــا بعد
الـ ـج ــائـ ـح ــة ،وع ـل ـي ـن ــا ب ــالـ ـت ــال ــي أن نـتـخــذ
إجراءات مضادة».
وت ـض ــاف م ـس ــاع ــدات الـ ـط ــوارئ الـحـكــومـيــة
إل ــى بــرنــامــج اسـتـحــدثـتــه وزارة الـبـنــاء في
العام  2002وتخصص له ميزانية سنوية
قدرها  790مليون يورو ملساعدة املدن على
تغيير صورتها .واستفادت منه حتى اآلن
 1081مدينة أملانية وكذا األشخاص الذين
يعانون من صعوبات في التنقل.
ويرى فرانك شفارتسه األستاذ في جامعة
« لــوب ـيــك الـتـقـنـيــة «وال ـخ ـب ـيــر ف ــي التنمية
الحضرية ،أن لوبيك تشكل نموذجًا ناجحًا
ويعتبر أن من شــأن املساعدات الحكومية
«الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاح لـ ــوسـ ــط امل ـ ـ ـ ــدن ب ــالـ ـتـ ـكـ ـي ــف مــع
االسـتـخــدامــات الـجــديــدة» لجعلها «أمــاكــن
حياة» وليس أماكن استهالك فقط .وصمم
«الطراز القديم للمحال التجارية» في املدن
األملانية لجعل وسط املدن «مكانا للنزهات
ً
واللقاءات االجتماعية بــدال من االستهالك
والتسوق فقط» ،أي بمعنى جعل مساحات
أقــل للسيارات وأكـثــر للمشاة .وقــد سلكت
مدينة لوبيك هذا النهج بالفعل مع تجارب
عدة باشرتها قبل عام مع حديقة تشاركية
ف ـ ــي وس ـ ـ ــط املـ ــدي ـ ـنـ ــة وتـ ــوس ـ ـيـ ــع األرص ـ ـفـ ــة
ومـ ـع ــارض ثـقــافـيــة مـجــانـيــة وح ــرك ــة سير
محصورة في الشوارع.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي-
الديمقراطي يــان لينديناو لوكالة فرانس
بـ ـ ــرس :ل ـق ــد ت ـح ـس ـنــت ن ــوع ـي ــة ال ـح ـي ــاة فــي
املــدي ـنــة .ول ـكــن ك ــل ذل ــك ك ــان قـبــل إجـ ــراءات
املوجة الجديدة لجائحة كورونا.

لندن ـ العربي الجديد

جـمـعــت ال ـب ـن ــوك االس ـت ـث ـمــاريــة ح ــول الـعــالــم
مبلغًا قـيــاسـيــا مــن ال ــرس ــوم وامل ـصــاريــف في
العام الجاري قدرت بنحو  124.5مليار دوالر،
في ظل تدافع الشركات نحو االستدانة وجمع
السيولة ملواجهة تداعيات جائحة «كورونا»،
وحـســب بـيــانــات «ريفينيتيف» الـتــي نقلتها
صحيفة «فــايـنــانـشــال تــاي ـمــز» ،ف ــإن مكاسب
الـبـنــوك ج ــاءت بــدعــم مــن ال ــرس ــوم املـفــروضــة
على إصدارات األسهم والسندات لعمالء كبار
مثل شركات مثل «بوينغ» و«إير بي إن بي».
وقـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـح ـ ـلـ ــل لـ ـ ـ ــدى مـ ـ ـص ـ ــرف «بـ ــارك ـ ـل ـ ـيـ ــز»
الـبــريـطــانــي ،جــاثــون غــولــدب ـيــرغ ،فــي تعليق
للصحيفة املالية البريطانية« ،إن  2020كان
عامًا قويًا في ما يتعلق باكتتابات السندات
واألس ـه ــم ،إذ سـعــت ال ـشــركــات لـلــوصــول إلــى
أس ــواق رأس املــال لدعم موازنتها املالية في
مواجهة حالة عدم اليقني املرتبطة بالوباء».

وح ـ ـسـ ــب تـ ـق ــري ــر « ف ــايـ ـن ــانـ ـشـ ـي ــال ت ــايـ ـم ــز»،
جمعت الـشــركــات فــي الـعــام الـجــاري مستوى
غـيــر مـسـبــوق مــن إص ـ ــدارات الــدي ــون بلغت 5
تريليونات دوالر ،وتمكنت البنوك من حصد
رســوم بلغت  13مليار دوالر عــن االكتتابات
العامة األولية بارتفاع بنحو  %90عن العام
املاضي .أما رسوم اكتتابات السندات فزادت
بنحو  %25إلى  42.9مليار دوالر ،بينما بلغت
الرسوم الخاصة باالندماج واالستحواذ 20.6
مليار دوالر .لكن رغــم ذلــك تــواجــه املـصــارف
التجارية الكبرى في العالم أزمة في توظيف

مصارف االستثمار
تحصد  124.5مليار دوالر
من الرسوم والمصاريف

حي المال في لندن حيث تتركز معظم مصارف االستثمار العالمية ()Getty

السيولة الضخمة التي جمعتها خالل العام
بسبب ضـيــق أدوات االسـتـثـمــار الـتــي تحقق
عــوائــد ،خــاصــة امل ـصــارف األمـيــركـيــة الكبرى؛
إذ تـمـكـنــت املـ ـص ــارف األم ـي ــرك ـي ــة م ــن زيـ ــادة
إيداعاتها بنحو تريليون دوالر ليبلغ حجم
السيولة لديها نحو  2.4تريليون دوالر في
نهاية النصف الثاني من العام الجاري ،بينما
تمكنت امل ـصــارف األمـيــركـيــة األرب ـعــة الكبرى
وه ــي «ج ــي ب ــي م ــورغ ــان» و«س ـي ـتــي غ ــروب»
و«بنك أوف أميركا» و«ويلز فارغو» من زيادة
حجم السيولة النقدية بنحو  900مليار دوالر
خــال الـعــام ال ـجــاري ،وفقًا لبيانات مؤسسة
ضمان اإليداعات األميركية.
وبـحـســب األرقـ ــام ،ل ــدى امل ـصــارف األميركية
أكبر حجم مــن السيولة فــي الـتــاريــخ ،لكنها
تــواجــه أزم ــة فــي تحقيق عــوائــد مـجــزيــة من
ه ــذه الـسـيــولــة الـضـخـمــة بـسـبــب الـتــداعـيــات
الـ ـت ــي تــرك ـت ـهــا ج ــائ ـح ــة «ك ــوف ـي ــد  »19عـلــى
الـنـشــاط االقـتـصــادي فــي الــواليــات املتحدة،
وارتفاع معدالت البطالة ،وتضاؤل الدخول
التي تحققها عائالت الطبقة الوسطى التي
عادة ما ترفع من القوة الشرائية في السوق
ّ
األمـيــركــي .غير أن أزم ــة الربحية ال تقتصر
ع ـلــى املـ ـص ــارف األم ـيــرك ـيــة ،ولـكـنـهــا تـتـمــدد
كــذلــك إل ــى م ـصــارف أوروب ـ ــا وال ـي ــاب ــان الـتــي
تعاني بدرجة أكبر من نظيراتها األميركية
بسبب نسبة الـفــائــدة السالبة الـتــي تضرب
هوامش الربح من عمليات الـقــروض .ويرى
م ـح ـل ـلــون أن املـ ـص ــارف ال ـت ـج ــاري ــة الـعــاملـيــة
تــواجــه أرب ــع عـقـبــات رئـيـسـيــة فــي الـحـصــول
عـلــى ربـحـيــة مـجــزيــة مــن الـسـيــولــة املـتــوافــرة
ل ــدي ـه ــا .وهـ ـ ــذه ال ـع ـق ـب ــات ت ـت ـم ـثــل بــال ـفــائــدة
املـصــرفـيــة املنخفضة ،واملـخــاطــر املصاحبة
لالستثمار فــي أس ــواق امل ــال وتـجــارة صرف
العمالت ،ومخاوف عدم السداد في عمليات
اإلقراض في أسواق املال الناشئة ،واملخاوف
من ارتفاع ديون الشركات ومخصصاتها في
حال استمرار جائحة كورونا.

نشر موقع هيئة اإلذاعــة البريطانية األسبوع املاضي تقريرًا عن
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا املستجد (كوفيد )19-وحاالت
الوفاة املرتبطة به في مصر ،أكد فيه باإلحصاءات وشهادة الشهود
من العاملني في مجال الرعاية الصحية تجاوز األعداد الحقيقية
لضحايا الــوبــاء األرق ــام املعلنة بواسطة الحكومة املصرية ،على
نحو توقعه الكثيرون ممن رأوا دائرة املصابني بالفيروس تتسع
لتشمل أحباءهم ،ولم ينكره إال املدافعون عن النظام الحاكم ،تمامًا
كما يفعلون مع كل إخفاق يظهر لألعني من سياساته.
وفــي الــوقــت ال ــذي أظـهــرت فيه إح ـصــاءات وزارة الصحة أن عدد
الوفيات املؤكدة بالفيروس بلغ نحو  7300حالة ،أكد التقرير أن
هناك اعتقادًا بــأن األرقــام الحقيقية أكبر بكثير من تلك املعلنة،
وهــو ما ردت عليه الحكومة بــأن الوفيات املسجلة تقتصر على
مــن تــأكــدت إصــابـتــه قـبــل وفــاتــه عـبــر فـحــص  PCRفــي معامل
ومستشفيات حكومية فقط ،في إشــارة إلى أن قلة الفحوصات
لعبت دورًا في عدم تسجيل الكثير من الوفيات ضمن اإلحصاءات
اليومية لضحايا الفيروس.
ونـقــل التقرير عــن أحــد األط ـبــاء ،وهــو عضو باللجنة الحكومية
ملكافحة كورونا ،قوله إن «األعــداد الحقيقية لإلصابات بكورونا
في مصر قد تكون عشرة أضعاف الرقم الرسمي املعلن ،الذي
حصي فقط مــن يتوجهون للعالج أو الفحص داخــل املنظومة
ُي ِ
ُ
الطبية الحكومية ،فيما ال تسجل الحاالت التي تجري التحاليل
وتتلقى الـعــاج فــي املستشفيات الـخــاصــة» ،مشيرًا إلــى وجــود
منظومة طبية خــاصــة ،تشمل معامل ومستشفيات وعـيــادات،
يعرف الجميع أن األغلبية الكاسحة من الطبقة املتوسطة ،وبالطبع
كل الطبقة الفقيرة ،ال تستطيع تحمل تكلفة تلقي العالج فيها.
ونقل التقرير عن طبيب آخــر يترأس الفريق الطبي بمستشفى
إسنا الحكومي التخصصي الواقع في صعيد مصر أن عدد من
توفي بأعراض الفيروس دون أن يسجل في إحصاءات الوفيات
ً
املرتبطة به «أكبر بكثير ممن ُسجلوا» ،معلال ذلك بأن املسحات
لم تكن تكفي الجميع ،وأن بعض املرضى كانوا يأتون متأخرين،
بسبب بعد املسافة عن املستشفى ،ويموتون فور وصولهم قبل
ُ
أن تسحب منهم العينة .وقال طبيب آخر لكاتب التقرير إن بعض
الحاالت توفيت في العزل املنزلي قبل ظهور نتيجة االختبار ،أو
قبل إجراء االختبار أصال ،فلم تدرج هذه الحاالت في إحصاءات
كورونا أيضًا.
وتسبب ارتفاع تكلفة فحص  PCRفي وضــع قيود كبيرة على
استخدامه في مستشفيات الحكومة ،واقتصر إجراؤه على بعض
مــن ظـهــرت عليهم أع ــراض متوسطة أو شــديــدة ،بينما اعتمدت
وزارة الـصـحــة عـلــى تحاليل أخ ــرى مـثــل تحاليل ال ــدم واألشـعــة
املقطعية على الصدر ،لتشخيص املرض وصرف األدوية للمشتبه
في إصابتهم بكوفيد .19-ورغم تقييدها على الراغبني في إجراء
االختبار داخل املعامل واملستشفيات التابعة لها ،تجاهلت الوزارة
نتائج الفحص التي وردت عن االختبارات التي جرت في معامل
املستشفيات الجامعية أو املعامل الخاصة ،رغم أن عددها يتجاوز
عـشــرة آالف معمل تـتــوزع فــي املـحــافـظــات املـصــريــة ،مــن شمال
البالد إلى جنوبها.
لــم يكن التعتيم على اإلح ـصــاءات الحقيقية لضحايا الفيروس
جديدًا على النظام الحالي في مصر ،التي لم يعرف مواطنوها ملاذا
وقعت على اتفاق سد النهضة قبل أكثر من خمسة أعوام بينما
مازالت املفاوضات جارية حتى اآلن ،ولم يوضح لهم أحد أسباب
التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير ،ولم يخبرهم مسؤول عن
الحد الذي يمكن أن تصل إليه الديون املصرية مع االندفاع الحالي
في شراء األسلحة من الواليات املتحدة وأملانيا وإيطاليا وفرنسا
ودول أخرى ،ولم يبرر لهم أحد أسباب اتفاق مصر على شراء ما
تصل قيمته إلى  19مليار دوالر من الغاز الطبيعي من إسرائيل
على مدار األعوام العشرة القادمة.
لم ُيعر النظام الحالي أكثر من مائة مليون مواطن أي اهتمام،
وتم تجاهل أولوياتهم في توفير أماكن الرعاية في املستشفيات
وأدوات اخـتـبــار اإلص ــاب ــة بــال ـف ـيــروس ،كـمــا متطلبات الــرعــايــة
الصحية والتعليم والبحث العلمي بصفة عــامــة ،مقابل حفر
تفريعة لقناة السويس لم تضف شيئًا يذكر إلي ــرادات القناة،
وبناء قصور رئاسية في عدة مواقع تتميز باملبالغة الشديدة في
فخامتها ،وتشييد عاصمة إدارية سحبت املليارات من ميزانية
الدولة رغم االدع ــاءات السابقة بعدم تحملها جنيهًا واحـدًا في
تكلفة إنشائها.
ال ت ـص ــارح الـحـكــومــة امل ـصــريــة مــواطـنـيـهــا بـحـقـيـقــة األوضـ ــاع
االقـتـصــاديــة فــي ال ـب ــاد ،وتـسـخــر أبــواق ـهــا اإلعــام ـيــة للتهليل
إلن ـج ــازات وهـمـيــة مــع كــل جـســر يـتــم ب ـن ــاؤه ،وك ــل ش ــارع يتم
رصـفــه ،وكــل  %1يتم إضافتها لقيمة الجنيه مقابل ال ــدوالر،
بينما تتجاهل تمامًا أوضــاع الدين الخارجي املتزايد بمعدالت
غير مسبوقة ،والــذي وصل ألعلى مستوى في تاريخه بنهاية
ً
يونيو /حزيران من العام الحالي ،مسجال  123مليار دوالر ،وما
زالت الحكومة مستمرة في االحتفال بكل دوالر جديد تتمكن
من اقتراضه.
تخدع الحكومة املواطن املصري باإلعالن عن معدالت نمو تدور
حــول الخمسة فــي املــائــة خــال السنوات الـثــاث األخـيــرة ،وتــروج
لفكرة أن البالد ستكون من الــدول القليلة التي تحقق معدل نمو
إيجابيا خالل العام الحالي ،بينما تخفي عن املواطن البسيط أن
أسباب وجود معدل نمو إيجابي ،إن كان صحيحًا ،ال تعكس بأي
حال مستويات الدخل التي يحققها املواطنون ،وأنه لم يكن واردًا
تحقيقها لــوال التوسع فــي االق ـتــراض مــن ال ـخــارج ،ورفــع أسعار
الكهرباء والوقود والغاز واملياه ورغيف الخبز على املواطنني ،دون
تحقيق أي قيمة مضافة لهم ،وهو ما نلحظه في تزايد أعداد من
يعانون من انخفاض مستويات املعيشة من الطبقة املتوسطة ،كما
فــي املــايــن الــذيــن نــزلــوا إلــى مــا تحت خــط الفقر خــال السنوات
السابقة.
إخ ـف ــاء ال ـح ـقــائــق ع ــن امل ـصــريــن أص ـب ــح مـنـهـجــا دائ ـم ــا لـلـنـظــام
الـحــالــي فــي كــل مــا يخص أمــورهــم الحياتية ،وال نـعــرف إن كان
ً
ذلــك دلـيــا على ســوء نية كــل مــن اتخذ ال ـقــرارات السابقة ،أم أنه
يرجع الستخفاف النظام بقدرات ووعي املواطنني ،فيكتفي بإلقاء
الفتات إليهم ليقتاتوا عليه ،دون السماح لهم باملشاركة في اتخاذ
مــا يخصهم مــن ق ــرارات ،وهــو أمــر ال أعتقد أن الشعب املصري
سيخضع له لفترات طويلة ،مهما بدا لعكس ذلك من مؤشرات.

