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العالم

العالم

ليبيا

تقرير

ّ
واشنطن تصعد الحرب االقتصادية:

حفتر يتحدى :النفط لي!

بعد استرجاعها ميناءي السدرة وراس
النوف من قوات إبراهيم الجضران ّ ،أعلنت
المشير خليفة حفتر ،مساء أول
قوات ّ
من أمس ،أنها ستسلم جميع المنشآت
ّ
النفطية التي تقع تحت سيطرتها إلى
حكومة شرق البالد غير المعترف بها
ّ
دوليًا .ويعاكس هذا اإلجراء القرارات
ّ
الدولية ويضع تصدير النفط ّومسار
ّ
السياسي على المحك
التفاوض
ّ
يـ ـب ــدو أن مـ ــا ق ـب ــل الـ ـهـ ـج ــوم األخ ـي ــر
ّ
النفطي ليس كما بعده،
على الهالل
ّ
إذ ل ــم ي ـكــن ي ـتــوقــع أح ــد أن يستثمر
خليفة حفتر انتصاره للسيطرة على
تصدير الـنـفــط .كــانــت جميع املــرافــق
ّ
الطاقية في ليبيا ،في الفترة السابقة
لهجوم قــوات إبراهيم الجضران ،أي

موقف فتحي
الالفت
ّ
المجبري إذ إنه قد ينبئ بانشقاق
داخل المجلس الرئاسي
قـبــل حــوالــى أس ـبــوعــن ،تـعـمــل تحت
إدارة «امل ــؤس ـس ــة الــوط ـنـ ّـيــة لـلـنـفــط»
التي تحظى باعتراف دول ـ ّـي وتعمل
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،ذل ـ ـ ــك رغ ــم
ّ
العسكرية على
سيطرة قــوات حفتر
عدد كبير من تلك املنشآت.
م ـس ــاء ّأول م ــن أمـ ـ ــس ،ع ـق ــد الـعـمـيــد
أحـ ـم ــد امل ـ ـس ـ ـمـ ــاري ،املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
قـ ــوات ح ـف ـتــر ،نـ ــدوة ص ـحــافـ ّـيــة أعـلــن
فـيـهــا تـسـلـيــم امل ـن ـشــآت ال ـطــاقـ ّـيــة إلــى
«ال ـح ـكــومــة املــؤق ـتــة» ال ـتــي يـتــرأسـهــا
ّ
الوطنية
عبد الله الثني و«املؤسسة
لـلـنـفــط» امل ــوازي ــة ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا .وفــي
مـســار تـبــريــره لـلـقــرار ،قــال املسماري

ّ
إن قواته «تصدت لـ 5محاوالت هجوم
ّ
النفطي ،خسرنا خاللها
على الهالل
مــا ي ـقــارب  200ج ـنـ ّ
300
ـب
ـ
ي
ـ
ص
وأ
ـدي
ّ
آخــرون بجروح خطرة» ،وأضــاف أنه
ّ
«فــي كــل مـ ّـرة نخسر معدات وتموين
ّ
وذخ ــائ ــر ...ول ــم نتسلم مــن املؤسسة
ّ
الوطنية للنفط دينارًا واحدًا».
ل ــم ي ـقــف امل ـس ـم ــاري ع ـنــد ذل ــك ال ـح ــدّ،
حيث أطلق اتهامات لحكومة الوفاق
(طــرابـلــس) ومؤسساتها وأجهزتها
ّ
األمنية التي تتركب من ميليشيات:
«تــوجــد مـشــاكــل كـثـيــرة وف ـســاد كبير
ج ـدًا فــي ملف تصدير الـنـفــط ،توجد
مـيـلـيـشـيــات تـتـلـقــى م ــرت ـب ــات كـبـيــرة
ّ
(وفــي املقابل) لــم يعالج ّ
عسكري
أي
ج ـ ـ ــري ـ ـ ــح ...م ـ ـصـ ــاريـ ــف املـ ـجـ ـم ــوع ــات
اإلرهـ ــابـ ـ ّـيـ ــة ت ــأت ــي مـّ ــن ال ـن ـف ــط الـ ــذي
ن ــؤم ـن ــه نـ ـح ــن» .وأوضـ ـ ـ ــح امل ـس ـم ــاري
ّبرنامجهم للفترة املقبلة ،حيث قال
إنه «يجب أن يحسب للقوات املسلحة
ّ ُ
ـاص ،ت ــدع ــم م ــال ـ ّـي ــا حـتــى
ح ـس ــاب خ ـ ـ ـ
تـتـمـكــن م ــن شـ ــراء اآللـ ـي ــات وامل ـع ــدات
واألسـ ـلـ ـح ــة وف ـت ــح ك ـث ـيــر م ــن امل ــراك ــز
ّ
الليبيني على القتال وحماية
لتدريب
مقدراتهم».
وإل ــى جــانــب الـتـجــاهــل ال ــذي يحمله
التسليح
هذا الكالم بما يخص حظر
ّ
ال ــدول ـ ّـي امل ـف ــروض عـلــى لـيـبـيــا ،فــإنــه
يسعى إلــى فــرض واقــع جديد يكسر
االحتكار الــذي تحظى بــه «املؤسسة
ال ــوطـ ـن ـ ّـي ــة لـ ـلـ ـنـ ـف ــط» امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة فــي
العاصمة ،والذي ّ
أقرته «منظمة الدول
امل ـصــدرة لـلـبـتــرول ـ ـ ـ أوب ــك» ومجلس
األمـ ــن الـ ــدولـ ـ ّـي .وان ـق ـس ـمــت مــؤسـســة
ّ
السياسية في
النفط مع بداية األزمة
ّ
البالد ،حيث ّ
عينت كل من حكومتي
الـشــرق وال ـغــرب مـســؤولــن مختلفني
عــن الـقـطــاع ،ور ّغ ــم توحيد املؤسسة
ّ
قبل عامني ،إال أنها عادت وانقسمت
مـ ّـرة أخــرى العام املاضي ،ولم يحسم
خ ــاف ال ـشــرعـ ّـيــة ف ــي ن ـهــايــة امل ـطــاف
س ـ ــوى قـ ـ ـ ــرارات امل ـن ـظ ـم ــات ال ــدول ـ ّـي ــة.
مــع ذل ــك ،حــاولــت مؤسسة النفط في
ال ـ ـشـ ــرق ت ـص ــدي ــر ال ـن ـف ــط ل ـح ـســاب ـهــا

ّ
الوطنية للنفط دينارًا واحدًا (أ ف ب)
قوات حفتر :لم نتسلم من المؤسسة

ال ـخ ـ ّ
ـاص ،لـكــن األم ــر لــم يـنـجــح ،حيث
ّ
ّ
أوق ـف ــت ال ـب ـحــريــة األم ـيــركــيــة سفينة
نـفـطـ ّـيــة فــي امل ـتــوســط وأعــادت ـهــا إلــى
ّ
ليبيا ،لكن يوجد احتمال أن عمليات
تصدير إلى مصر قد تمت في األعوام
املاضية.
وف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح ح ـ ـ ـ ــول امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع،
ق ــال ف ــرج ال ـح ــاس ــي ،م ـس ــؤول الـنـفــط

ّ
التابع لحكومة الشرق ،إنــه «لن يتم
ّ
الوطنية للنفط ،بل
تقسيم املؤسسة
ّ
مركزية اتـخــاذ الـقــرار».
سيتم إنـهــاء
ّ
ّ
التصرف
واعـتـبــر الـحــاســي أن ســوء
ف ـ ــي طـ ــراب ـ ـلـ ــس ه ـ ــو سـ ـب ــب األزمـ ـ ـ ــات
ّ
االق ـ ـت ـ ـصـ ـ ّ
ـاديـ ــة ،س ـ ـ ــواء تـ ـع ــل ــق األمـ ــر
بــالـسـيــولــة ّ أو ارت ـف ــاع األس ـع ــار .لكن
الرجل تجنب الحديث عن اإلجراء ات

ّ
العملية املمكنة لتصدير النفط من
ّ
ّ
دون تحصيل شــرعــيــة دولــيــة ،وهــي
النقطة األهم .وفي حال نجحت هذه
ّ
الـخـطــوة ،وهــو أمــر مستبعد ،فإنها
ّ
ّ
السياسية في البالد،
ستعمق األزمة
وتقفز فوق جميع االتفاقات السابقة،
التي كــان آخــرهــا فــي مؤتمر باريس
قبل أقل من شهر ،والتي شددت على

ّ
ازدواجية املؤسسات.
إلغاء
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،أصـ ـ ـ ـ ــدرت «امل ــؤسـ ـس ــة
ال ــوط ـن ـ ّـي ــة ل ـل ـن ـف ــط» (الـ ـش ــرع ـ ّـي ــة ،فــي
ّ
طرابلس) بيانًا قالت فيه إن «القيادة
ّ
العامة (حفتر) ال تتمتع بــأي سلطة
ّ
قــانــونـ ّـيــة تمكنها مــن السيطرة على
صــادرات النفط في ليبيا» ،وأضافت
ّ
أن «مــا قــامــت ب ــه ...ال يختلف عــن ما
ق ــام بــه امل ـجــرم إبــراه ـيــم ال ـج ـضــران».
ّ
كــذلــك رأت املــؤسـســة أن ق ــوات حفتر
أضـ ــاعـ ــت «فـ ــرصـ ــة مـ ـمـ ـت ــازة ل ـخــدمــة
ّ
الليبي
املـصـلـحــة الــوط ـنـ ّـيــة .الـشـعــب
يريد دولة قانون ،وليس دولة سالح.
ً
وبدال من الدفاع عن سيادة القانون...
قررت القيادة العامة أن تضع نفسها
فوق القانون».
أما املجلس الرئاسي لحكومة الوفاق
ال ــوط ـن ـ ّـي امل ـع ـت ــرف ب ـهــا دولـ ـ ّـيـ ــا ،فقد
ّ
أص ــدر بـيــانــا رأى فـيــه أن «مـثــل هــذه
ال ـت ـصــرفــات ت ــزي ــد م ــن ح ــال ــة الـتــوتــر
واالحتقان ،ولن تؤدي ّ
بأي حال نحو
ّ
تصالحي ،بل تؤسس للفرقة
اتجاه
ّ
وت ــرس ـي ــخ االنـ ـقـ ـس ــام ،وت ـ ـقـ ـ ّـوض ك ــل
ّ
ّ
والدولية التي بذلت
املحلية
الجهود
على مــدار السنوات من أجــل تحقيق
االستقرار» .وطالب املجلس «مجلس
األمن الدولي ولجنة العقوبات ّ
بتتبع
ّ
وإيقاف ّ
أي عمليات بيع غير قانونية
قد تحدث بسبب هذه األفعال».
ل ـ ـكـ ــن الـ ـ ــافـ ـ ــت كـ ـ ـ ــان م ـ ــوق ـ ــف ف ـت ـحــي
امل ـج ـب ــري ،ع ـضــو امل ـج ـلــس الــرئــاســي
املنحدر من مدينة بنغازي في شرق
الـبــاد والعضو السابق فــي حكومة
ّ
شخصيًا
الـشــرق ،حيث أصــدر بيانًا
يـ ـن ــاق ــض م ـ ـح ـ ـتـ ــواه ب ـ ـيـ ــان امل ـج ـل ــس
ويـنـبــئ بــانـشـقــاق داخ ـل ــه .وجـ ــاء في
ال ـب ـي ــان« :ن ـت ـف ـهــم إجـ ـ ـ ــراءات ال ـق ـيــادة
ّ
الليبي ...إنني أعتبر
العامة للجيش
هـ ــذا اإلج ـ ـ ــراء ركـ ـي ــزة لـ ـح ــوار يضمن
ّ
حقيقيًا بني السلطات املعترف
توافقًا
ّ
ب ـهــا دول ـ ّـي ــا وامل ــؤسـ ـس ــات الــوط ـنــيــة،
ّ
ّ
واملدنية ،املتواجدة
العسكرية منها
والفاعلة في جنوب وشرق البالد».
(األخبار)

مصر

الحكومة ترفع أسعار اإلسكان
رفعت الحكومة المصرية أسعار
مختلف الوحدات السكنية بنسب وصلت
إلى  150في المئة ،في وقت لم
تعد فيه الطروحات الخاصة باألراضي
والعقارات لمحدودي الدخل على
أجندة القاهرة الكبرى ،ما رفع أسعار
العقارات في القطاع الخاص
القاهرة ــ األخبار
قـ ــررت وزارة اإلس ـك ــان امل ـصــريــة رفــع
أس ـعــار ال ــوح ــدات السكنية الـتــي يتم
ط ــرحـ ـه ــا ل ـل ـم ــواط ـن ــن ب ــالـ ـق ــرع ــة فــي
اإلسـكــان الحكومي بنسب تصل إلى
 150فــي امل ـئــة ،وذل ــك فــي معظم املــدن
املصرية ،وأكـثــر مــن  300فــي املئة في
القاهرة الكبرى.
الــزيــادات جــاءت في الطروحات التي
ت ـعــدهــا ال ـح ـكــومــة م ــن خ ــال املــرحـلــة
الثالثة ملشروعها «دار مصر» املقرر
اإلع ـ ــان ع ــن ت ـفــاص ـي ـلــه خـ ــال األيـ ــام
املـقـبـلــة ،حـيــث يـتــوقــع أن يـصــل سعر
املتر إلــى  10آالف جنيه (حوالى 560
دوالرًا) في القاهرة الكبرى ،في مقابل
أربعة آالف جنيه (حوالى  225دوالرًا)
في املرحلتني األولى والثانية.

وع ـقــدت ل ـجــان وزارة اإلس ـك ــان خــال
األي ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة اج ـت ـم ــاع ــات ع ــدي ــدة
لتبرير الــزيــادة الكبيرة فــي األسـعــار
لـلـمــواطـنــن ،واس ـت ـقــرت عـلــى إضــافــة
حمام سباحة على األقل داخل النطاق
ال ـس ـك ـنــي ل ـل ـم ـش ــروع ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ال ـن ــادي ال ــذي سـيـكــون مـقـتـصـرًا على
مالكي الوحدات ،ليتحول املشروع من
مشروع ملتوسطي الدخل إلى مشروع
إسكاني فاخر ،علمًا بأن املشروع الذي
طــرحـتــه الـحـكــومــة ملـتــوسـطــي الــدخــل
ق ـبــل أســاب ـيــع ف ــي مــرحـلـتــه ال ـجــديــدة
زادت األسعار فيه بنسب وصلت إلى
 70في املئة في بعض املناطق.
وت ـ ــدرس وزارة اإلس ـك ــان تـغـيـيــر اســم
امل ـش ــروع مــن أج ــل ال ـتــرويــج لــه بشكل
ج ـي ــد ف ــي األوس ـ ـ ـ ــاط ال ـع ـق ــاري ــة خ ــال
الفترة املقبلة ،وسط مخاوف من عدم
ال ـق ــدرة عـلــى تـســويــق امل ـش ــروع بشكل
ك ــام ــل ،وخ ــاص ــة م ــع ت ــراج ــع م ـعــدالت
امل ـب ـي ـعــات ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر خـ ــال ال ـف ـتــرة
املاضية وإقبال املواطنني على الشراء،
وهــو مــا ظهر فــي فائض وح ــدات عدد
مــن املـشــاريــع ،ومــن بينها فــي القاهرة
للمرة األول ــى .كما تخشى ال ــوزارة من
االض ـط ــرار إل ــى تخفيض أس ـعــار املتر
التجاري بعد تراجع اإلقبال ،كما حدث
في مدينة دمياط الجديدة قبل شهور.
رف ــع أس ـعــار ال ـع ـقــارات لـيــس مقتصرًا
عـ ـل ــى امل ـ ـ ـ ــدن الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،ل ـك ـن ــه ام ـت ــد

الحكومة أوقفت أي طروحات جديدة لإلسكان االجتماعي (عن موقع ينس شوارتز)

ليصل إلــى الساحل الشمالي بعدما
ت ــم اإلع ـ ـ ــان ع ــن مـ ـش ــروع أول أبـ ــراج
سكنية فــي مدينة العلمني الجديدة،
حيث حــددت الشركة املنفذة لألبراج
سـعــر امل ـتــر بـ ـ  33أل ــف جـنـيــه (حــوالــى
 1850دوالرًا) بما يقفز باألسعار في
املنطقة ،وخاصة أن التسليم سيكون
بعد ثالث سنوات ،وهي أسعار أعلى
من األسعار التي يجري التعامل بها
مع وحــدات خاصة في قــرى سياحية
مقامة بالفعل ولها اسمها التجاري.

ويـخــالــف اإلع ــان عــن أب ــراج الساحل
الـ ـشـ ـم ــال ــي الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ال ــرس ـم ـي ــة
للرئيس عبد الفتاح السيسي وباقي
امل ـســؤولــن بـشــأن تخصيص شاطئ
خـ ـ ــاص ل ـل ـم ــاك ع ـل ــى الـ ـبـ ـح ــر ،حـيــث
أصـ ــدر رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة قـ ــرارًا في
وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق ب ـم ـن ــع ت ـخ ـص ـي ــص أي
شــواطــئ للمطورين الـعـقــاريــن ،على
أن ت ـكــون جـمـيــع ال ـشــواطــئ الـبـحــريــة
مفتوحة أمام املواطنني.
ويتوقع عقاريون أن تــؤدي الــزيــادات
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ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ف ـ ــي أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـط ــروح ــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة إلـ ـ ــى ق ـ ـفـ ــزة جـ ــديـ ــدة فــي
األسـعــار ،وخاصة مع التزايد الكبير
فــي امل ـشــاريــع الـتــي يـتــم تنفيذها في
مـنــاطــق عــديــدة فــي ال ـقــاهــرة الـكـبــرى،
عـ ـلـ ـم ــا بـ ـ ـ ــأن ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة أوق ـ ـ ـفـ ـ ــت أي
طروحات جديدة لإلسكان االجتماعي
ف ــي الـ ـعـ ـق ــارات واألراضـ ـ ـ ــي مل ـح ــدودي
الــدخــل فــي الـقــاهــرة الـكـبــرى ،وقلصت
أط ــروح ــاتـ ـه ــم ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـتــي
ً
تشهد إقـبــاال كبيرًا على الـشــراء لبيع
أك ـب ــر ق ـطــع م ــن األراضـ ـ ــي وال ــوح ــدات
الـسـكـنـيــة بــأعـلــى األس ـع ــار ،مــع العلم
ب ــأن س ــوق ال ـع ـقــارات يـشـهــد مـخــاوف
مــن حــالــة رك ــود مــع تــزايــد امل ـعــروض
مــن الــوحــدات السكنية وتــراجــع قــدرة
املواطنني على الشراء وااللتزام بسداد
األقساط على املدى الطويل.
وب ـ ــرغ ـ ــم ت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــدات الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ع ـلــى

رفع أسعار العقارات
ليس مقتصرًا على
المدن الجديدة

االهـ ـتـ ـم ــام ب ـتــوف ـيــر س ـك ــن ملـ ـح ــدودي
ال ــدخ ــل ف ــي ال ـعــاص ـمــة اإلداري ـ ـ ــة الـتــي
يـتــوقــع أن يـبــدأ نـقــل بـعــض الـ ــوزارات
للعمل فيها اعتبارًا من أواخــر العام
املـ ـقـ ـب ــل ،إال أن ج ـم ـي ــع الـ ـط ــروح ــات
السكنية التي نفذت بالفعل ،أو يجري
التحضير لها ،هي طروحات خاصة
ب ــوح ــدات ال تـنــاســب مــوظـفــي الــدولــة
ال ــذي ــن ي ـف ـتــرض أن ت ـك ــون الـعــاصـمــة
الـ ـج ــدي ــدة ق ــد ت ــم ب ـن ــاؤه ــا لـيـنـتـقـلــوا
ل ــإق ــام ــة ب ـه ــا لـتـخـفـيــف الـ ــزحـ ــام عــن
القاهرة.
وت ـ ـتـ ــراوح أسـ ـع ــار امل ـت ــر امل ــرب ــع الـتــي
سيتم تسليمها في العاصمة اإلدارية
ف ــي غـ ـض ــون ع ـ ــام أو ع ــام ــن م ــا بــن
 9آالف ج ـن ـيــه (ح ــوال ــى  500دوالر)
كـحــد أدن ــى و 23أل ــف جـنـيــه (حــوالــى
 1250دوالرًا) ف ــي بـعــض املـجـ ّـمـعــات
ال ـس ـك ـن ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن كــل
م ـشــاريــع الـعــاصـمــة اإلداريـ ـ ــة ال ت ــزال
قيد التنفيذ ،فيما تـجــرى مناقشات
عـلــى نـطــاق واس ــع ب ـشــأن كيفية بيع
ال ـ ــوح ـ ــدات ل ـل ـمــوظ ـفــن ال ـح ـكــوم ـيــن،
س ــواء بـتـسـهـيــات عـلــى  20عــامــا مع
سـ ــداد م ـقــدمــات ك ـب ـيــرة أو ب ـق ــروض،
عـلـمــا ب ــأن تـكـلـفــة االن ـت ـقــال م ــن وســط
الـقــاهــرة الحالي إلــى مركز العاصمة
الجديدة بشكل يومي تفوق ما يمكن
ان يتقاضاه معظم املوظفني شهريًا.

عقوبات لمن يشتري نفط إيران
في وقت كان فيه الرئيس اإليراني ،حسن روحانيّ ،يتوجه إلى شعبه بالقول إن ما يشهده
اقتصاد إيران ناجم عن «حرب اقتصادية ونفسية» تشنها الواليات المتحدة ،مطمئنًا مواطنيه
إلى أنه سيجري تجاوز األزمة الراهنة ،صدرت تصريحات تصعيدية عن الخارجية األميركية
لتؤكد مضي واشنطن في الضغط على طهران اقتصاديًا ،ولو وصل األمر إلى فرض
عقوبات على الدول التي تستورد النفط من إيران
تـسـتـعـجــل إدارة الــرئ ـيــس األم ـيــركــي،
دونالد ترامب ،حصد نتائج العقوبات
ال ـ ـتـ ــي أع ـ ـ ـ ــادت ف ــرضـ ـه ــا عـ ـل ــى إيـ ـ ـ ــران،
بــالـتــزامــن مــع االن ـس ـحــاب مــن االت ـفــاق
الـنــووي .عقوبات تقترب من دخولها
حـيــز الـتـنـفـيــذ ،لـكــن ال ــوالي ــات املتحدة
تـ ـج ــد ف ـ ــي م ـ ــا ي ـ ـجـ ــري عـ ـل ــى ال ـس ــاح ــة
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ــرص ـ ــة لـ ـحـ ـص ــد ن ـت ــائ ــج
الـضـغــوط عـلــى ط ـهــران ســريـعــا .يؤكد
األم ـيــرك ـيــون خ ـطــاب الـنـظــام اإليــرانــي
حــول أسـبــاب أزمــة العملة واالقتصاد
ال ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــة ،عـ ـب ــر إعـ ـ ـ ــان مـ ـ ـس ـ ــؤول فــي
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،أم ــس،
ن ـي ــة ح ـك ــوم ـت ــه ف ـ ــرض عـ ـق ــوب ــات عـلــى
الــدول التي لن تلتزم عدم شراء النفط
اإليراني ،بموازاة رفض إعطاء أحد أي
إعفاءات من إجراءات الحظر الجديدة.
ب ـح ـســب ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ف ــإن
ت ـش ــدي ــد الـ ـخـ ـن ــاق ع ـل ــى ط ـ ـهـ ــران ُي ـع ـ ّـد
«إحــدى أبــرز أولويات أمننا القومي».
وامل ـط ـل ــوب ،أم ـيــرك ـيــا ،بــانـقـضــاء مهلة
سريان العقوبات في الرابع من تشرين
الثاني املقبل ،أن تخفض جميع الدول
واردات ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ــن ال ـن ـف ــط اإلي ـ ــران ـ ــي إل ــى
«الـصـفــر» .وطــالــب املـســؤول األميركي
ال ـ ـ ــدول ب ـ ــأن تـ ـب ــدأ ب ـخ ـفــض واردات ـ ـهـ ــا
«اآلن» حتى تنقطع تمامًا مطلع شهر
تشرين الثاني.
ُ
ويـ ـع ـ ّـد ال ـت ـصــريــح األم ـي ــرك ــي خــاصــة
جولة تحريضية قام بها وفد مشترك
مـ ــن وزارتـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـخـ ــزانـ ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة
إل ــى ع ــدة ب ـل ــدان أوروبـ ـي ــة وآس ـيــويــة،
واسـ ـتـ ـه ــدف ــت أوسـ ـ ـ ــع ت ـح ـش ـي ــد ل ــدع ــم
ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة ض ــد طـ ـه ــران.
ومــع املــوقــف األمـيــركــي الـحــاســم بعدم
إعـ ـط ــاء أي اس ـت ـث ـن ــاء م ــن ال ـع ـق ــوب ــات،
تضع واشنطن األوروبيني في موقف
أص ـعــب ت ـجــاه م ـح ــاوالت اإلب ـق ــاء على
االت ـفــاق ال ـنــووي وع ــوائ ــده الـتـجــاريــة،
رغ ــم امل ـطــالــب األوروبـ ـي ــة ،والـفــرنـسـيــة
خصوصًا ،بتقديم استثناء للشركات
امل ـت ـع ــام ـل ــة مـ ــع إي ـ ـ ـ ــران ،ب ـع ــدم ــا ج ــرت

ّ
الريجاني :سنالحق «المخلين باالقتصاد»
ّ
وجــه رئيــس الســلطة القضائيــة فــي إيــران ،صــادق الريجانــي ،أمــس ،تحذي ـرًا
للمشــاركني فــي «اإلخــال بالشــؤون االقتصاديــة فــي البــاد» مــن أنهــم ســيواجهون
عقوبــة اإلعــدام والســجن  20عامــا .وفــي وقــت تشــهد فيــه األســواق اإليرانيــة
اضطرابــا جــراء تدهــور العملــة والوضــع االقتصــادي مــع اقتــراب العقوبــات
األميركيــة مــن دخولهــا ّ
حيــز التنفيــذ ،قــال الريجانــي إن «العــدو يحــاول اآلن
تخريــب اقتصادنــا مــن طريــق عمليــة نفســية .حــاول البعــض فــي األيــام املاضيــة
مؤامرتهــم» .وأفــاد املدعــي العــام فــي طهــران،
إغــاق البــازار ،لكــن الشــرطة أحبطــت ُ
ـري أعمــال الشــغب التــي
ـ
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مث
ـض
ـ
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ـ
ق
«اعت
عبــاس جعفــري دولــت آبــادي ،بأنــه
ِ
َ
وقعــت فــي منطقــة البــازار يــوم االثنــن» ،مؤك ـدًا أنــه لــن ُيطلــق ســراح هــؤالء قبــل
محاكمتهــم .وتحــاول الحكومــة اإليرانيــة منــع اســتغالل االحتجاجــات علــى تدهــور
ســعر صــرف العملــة املحليــة لدوافــع سياســية .وأمــس ،جــدد نائــب الرئيــس اإليرانــي،
إســحاق جهانغيــري ،تأكيــده وضــع الحكومــة «خططــا مناســبة ملواجهــة الحظــر
(األميركــي) واجتيــاز التحديــات الراهنــة» ،داعيــا إلــى وضــع «برامــج رقابيــة دقيقــة
لحجــب الفســاد وإزالــة الظــروف املســببة لذلــك» .واتهــم جهانغيــري الواليــات املتحــدة
بـ«اســتخدام الحظــر لعرقلــة مســار التنميــة والتقــدم فــي إيــران».
(األخبار)

االسـتـفــادة مــن مناخ االتـفــاق الـنــووي،
ل ــرف ــع الـ ـتـ ـب ــادل الـ ـتـ ـج ــاري ب ــن إي ـ ــران
وأوروبا إلى  25.7مليار دوالر ،بحسب
مــا أف ــاد ب ــه ،أم ــس ،نــائــب رئـيــس غرفة
الـتـجــارة والـصـنــاعــة اإليــران ـيــة ،ب ــدرام
سلطان.
ويأتي التصعيد األميركي في ظل ما
تشهده األســواق اإليرانية من تضخم
وت ــراج ــع لـسـعــر ال ـع ـم ـلــة ،م ـتــراف ـقــا مع
غـ ــاء ف ــاح ــش ف ــي أسـ ـع ــار ال ـس ـل ــع ،مــا
يدفع التجار في طهران إلــى مواصلة
احـتـجــاجــاتـهــم للضغط عـلــى حكومة
ال ــرئـ ـي ــس حـ ـس ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي .األخ ـ ـيـ ــر،
ب ـ ـ ــدوره ،يـتـمـســك بــال ـت ـشــديــد ع ـلــى أن
م ــا ت ـش ـه ــده الـ ـب ــاد ج ـ ــزء م ــن ال ـح ــرب
االق ـت ـصــاديــة األمـيــركـيــة عـلــى ط ـهــران.
ويبدو أن املراقبني ،من خصوم طهران

وأنصارها على السواء ،يوافقون على
أن ما يشهده االقتصاد اإليراني مرده
ع ــودة الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة .لـكــن ذلــك
ال يقنع الجميع فــي الــداخــل اإليــرانــي،
خصوصًا من الذين يعتقدون أن البالد

وعد روحاني
اإليرانيين بمواجهة
الضغط االقتصادي
الناجم عن العقوبات

دعت واشنطن جميع الدول إلى تصفير وارداتها من النفط اإليراني بحلول تشرين الثاني المقبل (أ ف ب)

جــربــت ال ـع ـقــوبــات م ـنــذ أرب ـع ــة ع ـقــود،
وه ـ ــي قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى اجـ ـ ـت ـ ــراح ال ـخ ـطــط
البديلة للمواجهة وإنقاذ االقتصاد.
وجددت حكومة روحاني ،أمس ،وعدها
ب ـم ـعــال ـجــة ت ــداعـ ـي ــات ال ـع ـق ــوب ــات عـلــى
اقتصاد البالد .واتهم الرئيس روحاني،
ّ
واشنطن ،بشن «حرب اقتصادية» على
بـ ـ ـ ــاده ،الـ ـت ــي «ل ـ ــن ت ــرض ــخ ل ـل ـض ـغــوط
األميركية» ،واضعًا عقوبات واشنطن
ف ــي إطـ ــار «حـ ــرب نـفـسـيــة واق ـت ـصــاديــة
وسـيــاسـيــة» .وأض ــاف روحــانــي« :نحن
في حالة حرب مع أميركا ،وهم يشنون
علينا حربًا اقتصادية ،فقد كــان هدف
ترامب من انسحابه من االتفاق النووي،
أن ت ـن ـس ـح ــب إي ـ ـ ـ ــران لـ ـتـ ـف ــرض عـلـيـهــا
الـعـقــوبــات الــدولـيــة مــن جــديــد» .ووعــد
الــرئـيــس اإلي ــران ــي مــواطـنـيــه بمواجهة
ال ـ ـض ـ ـغـ ــط االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ال ـ ـنـ ــاجـ ــم عــن
العقوبات األميركية ،مشيرًا في معرض
الدفاع عن سياسته االقتصادية إلى أن
«دخ ــل الـحـكــومــة لــم يـتــأثــر فــي األشـهــر
القليلة املاضية ،وتراجع الريال سببه
دعاية اإلعالم األجنبي» .وتابع بالقول:
«حـتــى فــي أس ــوأ األحـ ــوال أع ــد بتوفير
االح ـت ـي ــاج ــات األس ــاس ـي ــة لــإيــران ـيــن،
ولــدي ـنــا م ــا يـكـفــي م ــن ال ـس ـكــر والـقـمــح
وزي ـ ــت ال ـط ـه ــي ،ول ــدي ـن ــا م ــا ي ـك ـفــي من
العملة الصعبة لضخها فــي الـســوق»،
داعيًا إلى الوحدة «لالنتصار على كل
املشاكل».
كـلـمــة روح ــان ــي ال ـت ــي ت ــوج ــه ب ـهــا إلــى
الشعب اإليــرانــي ،بالتزامن مع انــدالع
احـتـجــاجــات على هـبــوط سعر صرف
العملة اإليرانية مقابل ال ــدوالر بلغت
ذروت ـه ــا مــع اعـتـصــام «بـ ــازار طـهــران»
كبرى األسواق في العاصمة ،أعقبتها
مـ ــؤشـ ــرات إي ـج ــاب ـي ــة ت ـم ـث ـلــت بــات ـخــاذ
ال ـح ـكــومــة إج ـ ـ ــراءات ض ــد امل ـضــاربــن،
ُّ
وجهات تتهم بالتسبب باألزمة املالية،
ف ــي وقـ ــت ش ـهــد ف ـيــه ال ــري ــال اإلي ــران ــي
تحسنًا ملحوظًا.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

