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وزير اإلقتصاد :الوحدة رمز إنتصارنا في مواجهة
الحرب اإلقتصادية
أكد وزير االقتصاد والمالية االيراني ،فرهاد دج بسند ،على التمسك بالوحدة والتضامن
بي��ن مختلف ش��رائح الش��عب والقوى السياس��ية ف��ي البالد ،وعدّها رم��زاً لالنتصار في مواجهة
الحرب االقتصادية التي يشنها األعداء.
وق��ال دج بس��ند ،ف��ي تصري��ح أدل��ى ب��ه خ�لال اجتم��اع بي��ن القطاعي��ن الع��ام والخاص في
محافظ��ة ق��م (جن��وب طه��ران) ي��وم الجمع��ة :ان اي��ران االس�لامية اجت��ازت حربي��ن عس��كرية
واقتصادي��ة مع �اً ف��ي مرحل��ة ح��رب الس��نوات الثماني (التي ش��نها النظ��ام العراقي الس��ابق في
عق��د الثمانين��ات) ول��م تب��رز أي��ة هواج��س في الب�لاد .وأضاف :انه خ�لال األع��وام الثمانية من
الحرب المفروضة وقف المسؤولون وأبناء الشعب الى جانب بعضهم البعض وقدمت مختلف
الش��رائح االجتماعية التضحيات تلو التضحيات حيث اس��تطاع الش��عب الصمود في مواجهة
المعتدين ولم تسمح لألعداء باالستيالء على شبر واحد من أرض الوطن .ولفت دج بسند الى
أن الح��رب االقتصادي��ة التي يش��نها األعداء اليوم تمتاز بالتعقيد ،مؤكداً ان الش��عب ما يزال
صامداً على مبادئ الثورة االسالمية وتحقيق الكرامة والشموخ للبالد.

قطاع التعاون يوفر عشرات اآلالف من فرص
العمل في البالد

كش��فت إي��ران ع��ن زي��ادة ف��ي ع��دد العم�لاء الج��دد
المحتملين لش��راء النفط اإليراني ،موضحة أن هذه الزيادة
س��ببت المنافس��ة في الس��وق وتحقيق مزيد من األرباح على
الرغم من العقوبات األمريكية.
ونقل��ت وكال��ة (ش��انا) التابعة ل��وزارة النف��ط اإليرانية،
ع��ن مس��اعد وزي��ر النف��ط أمي��ر حس��ين زمان��ي ني��ا ،أم��س
الس��بت ،قول��ه( :عل��ى الرغ��م من الضغ��وط األمريكي��ة ،إال أن
ع��دد العم�لاء المحتملي��ن لش��راء النف��ط س��بب المنافس��ة
ومزيداً من الربح بش��كل أكبر من الوقت الس��ابق) .وأضاف:
(مجموع��ة كامل��ة م��ن وزارة النف��ط ت��م حش��دها لمواجه��ة
العقوب��ات ،بي��ع النف��ط ه��و اآلن أه��م أولوي��ة ل��وزارة البترول،

بحي��ث يت��م الحفاظ على س��وق النف��ط اإليران��ي) ،الفتاً الى
أن (وزارة النف��ط نجح��ت في عملها ط��وال أربعة عقود مضت
تحت العقوبات).
وأعادت الواليات المتحدة فرض عقوبات واس��عة النطاق
ض��د إي��ران ،اعتب��اراً من ي��وم  7آب /أغس��طس الماضي ،والتي
كان��ت معلق��ة في الس��ابق نتيجة للتوصل إل��ى خطة العمل
الش��املة المش��تركة بش��أن البرنام��ج الن��ووي اإليران��ي بين
إي��ران والسداس��ية الدولي��ة والت��ي انس��حبت منه��ا الوالي��ات
المتحدة في أيار /مايو الماضي.
ودخل��ت الحزم��ة الثاني��ة م��ن العقوب��ات األمريكي��ة ضد
طهران حيز التنفيذ ،في الخامس من تشرين الثاني /نوفمبر

إلى 513ر 4مليون برميل يومي ًا في األشهر الستة املقبلة

العراق يؤكد إلتزامه بإتفاق «أوبك »+ويخفض
إنتاجه اليومي

أعل��ن وزي��ر النف��ط العراق��ي ثام��ر
الغضب��ان ،الجمع��ة ،إن ب�لاده ملتزم��ة تماماً
بإتف��اق (أوب��ك )+لخف��ض اإلنت��اج النفطي
بمق��دار 2ر 1ملي��ون برمي��ل يومي �اً ،وال��ذي
دخل حيز التطبيق اعتباراً من مطلع .2019

وأض��اف الغضب��ان ،ف��ي بي��ان ،أن ب�لاده
اتخ��ذت إج��راءات تطبي��ق خف��ض اإلنت��اج
بنس��بة  3بالمائ��ة والت��ي تش��كل قراب��ة 140
ألف برميل يومياً من مجمل اإلنتاج ،بحسب
النسبة المقررة التفاق (أوبك.)+

الماضي ،حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما
النفط والبنوك ،إضافة إلى  700من الشخصيات والكيانات.
وف��ي الوق��ت نفس��ه ،منح��ت واش��نطن إعف��اءات مؤقت��ة
م��ن العقوب��ات النفطي��ة إل��ى الصي��ن والهن��د وإيطالي��ا
واليون��ان والياب��ان وكوري��ا الجنوبي��ة وتاي��وان وتركي��ا.
وف��ي أيل��ول /س��بتمبر الماض��ي ،كان��ت دول الخماس��ية
(بريطاني��ا وألمانيا وفرنس��ا والصين وروس��يا) وإيران أعلنت،
ف��ي بي��ان مش��ترك في ختام لق��اء وزاري على هام��ش اجتماع
الجمعي��ة العام��ة لألم��م المتح��دة ،أن االتح��اد األوروب��ي
سينش��ئ آلي��ة مالي��ة للحس��ابات مع إي��ران في ظ��ل العقوبات
األمريكية.

وف��ي  7ديس��مبر /كان��ون الماض��ي،
اتفق��ت منظم��ة البل��دان المص��درة للنف��ط
(أوب��ك) وحلفائه��ا بقي��ادة روس��يا ،عل��ى
خف��ض إنت��اج النف��ط بمق��دار 2ر 1ملي��ون
برميل يومياً ،على مدار  6أش��هر ،اعتباراً من
مطلع .2019
وأك��د الغضب��ان ح��رص ب�لاده عل��ى
اس��تقرار اإلنت��اج عن��د مع��دل 513ر 4مليون
برميل يومياً في األش��هر الستة المقبلة بعد
احتس��اب نس��بة خف��ض حص��ة الع��راق ،وهي
 140أل��ف برمي��ل يومي �اً .وأع��رب الغضب��ان
ع��ن أمل��ه ف��ي (تحقي��ق األه��داف المخطط
لها من خالل هذا االتفاق وبما يدعم أس��عار
النف��ط ويعي��د االس��تقرار للس��وق النفطي��ة
العالمي��ة) .وتاب��ع :ان (الع��راق لع��ب دوراً
مهم �اً م��ع المنتجي��ن اآلخري��ن ف��ي التوصل
ال��ى ه��ذا االتف��اق حرص �اً من��ه عل��ى إيج��اد
حل��ول منطقي��ة وواقعي��ة لمواجه��ة تحديات
الس��وق النفطي��ة العالمي��ة ،والس��يطرة على
تخمة المعروض النفطي والعمل على إعادة
التوازن بين العرض والطلب).
ومض��ى الغضب��ان قائ� ً
لا( :ه��ذا ي��ؤدي
ب��دوره ال��ى دع��م أس��عار النف��ط ،وأن اللجن��ة
الوزاري��ة المنبثق��ة ع��ن اجتم��اع منظم��ة
(أوب��ك) وش��ركاؤها ،س��وف تتاب��ع وتراق��ب
تط��ورات الس��وق النفطي��ة خ�لال الفت��رة
المقبلة وتقدم تقاريرها للدول األعضاء).

إرتفاع معدل البطالة بالواليات املتحدة إلى 9ر %3في ديسمبر
كش��فت بيان��ات رس��مية ،الجمع��ة ،ع��ن ارتف��اع مع��دل البطالة ف��ي الوالي��ات المتح��دة إلى 9ر3
بالمائ��ة ف��ي ديس��مبر /كان��ون األول  ،2018مقابل 7ر 3بالمائة في الش��هر الس��ابق ل��ه .وأوضح بيان
ص��ادر ع��ن وزارة العم��ل األمريكي��ة ،أن معدل البطالة ف��ي الواليات المتحدة ارتفع بنس��بة 2ر 0نقطة
مئوي��ة إل��ى 9ر 3بالمائ��ة ف��ي الش��هر الماض��ي ،وارتف��ع ع��دد العاطلي��ن عن العم��ل بمق��دار  276ألف
ش��خص إل��ى 3ر 6ملي��ون عاط��ل .البي��ان ذات��ه ذك��ر أن االقتصاد األمريك��ي أضاف  312أل��ف وظيفة
ف��ي ديس��مبر /كان��ون األول  .2018وأش��ار البيان إلى أنه جرى توفير الوظائ��ف في قطاعات الرعاية
الصحية والخدمات الغذائية والبناء والتصنيع وتجارة التجزئة .وفي ديسمبر /كانون األول ،2017
بلغ معدل البطالة في الواليات المتحدة 1ر 4بالمائة ،وبلغ عدد العاطلين 6ر 6مليون شخص.

الدار التجارية املشتركة
لسوريا والقرم تتحدث عن
الواردات املتوقعة من سوريا

تح��دث غيورغ��ي م��رادوف ،من��دوب جمهوري��ة
الق��رم الدائ��م ل��دى الرئي��س الروس��ي ،أن��ه س��يكون
بإم��كان ال��دار التجارية المش��تركة لس��وريا والقرم
أن ت��ورد إل��ى روس��يا زي��ت الزيتون والتم��ر والفواكه
وسلعاً أخرى.
وق��ال م��رادوف( :س��يكون بإمكانن��ا الحص��ول
أيضاً من س��وريا على الس��لع المهمة األخرى وليس
فق��ط الزي��ت والزيت��ون ..وبينه��ا ثم��ار الحمضي��ات
والتم��ر والفواكه الجنوبية األخ��رى مثل الكيوي..
وإضافة إلى ذلك تقوم سوريا حالياً باستعادة إنتاج
القطن ،في حين ال نقوم نحن بزراعة القطن تقريباً،
بينما تعمل شركات صناعة المالبس عندنا بشكل
نش��يط ..كم��ا نهت��م أيض �اً بالفوس��فات الت��ي يت��م
اس��تخراجها ف��ي س��وريا) .وأض��اف( :بدوره��ا تس��عى
س��وريا للحص��ول عب��ر موان��ئ الق��رم عل��ى كمي��ات
كبي��رة م��ن الش��حنات ،وخاص��ة األن��واع المختلفة
م��ن المع��ادن ..وتبدأ فيها حالياً إعادة إعمار س��كك

الحديد ..ويقوم مصنع التعدين في مدينة كيرتش
بالق��رم بصنع المنتجات الضرورية لذلك ..وتوجد
هن��اك البني��ة التحتي��ة اللوجس��تية المريح��ة التي
تض��م المس��تودعات ومحط��ات التحمي��ل والط��رق
الخاصة بالس��كك الحديد والس��يارات) .هذا وأشار
م��رادوف إل��ى أن س��وريا تهتم بتوريد الس��لع األخرى
إل��ى روس��يا ،وبينه��ا الحب��وب والطحي��ن والس��فن
المتوس��طة والصغي��رة وال��ورق والخش��ب .وتاب��ع:
(تحت��اج س��وريا حالي �اً إل��ى الكثير إلع��ادة إعمارها..
طبع �اً ال نق��ول إن جمهورية القرم تقوم بإعادة إعمار
س��وريا المدمرة من قبل اإلرهابيين على حس��ابها أو
مجاناً ..هذا ليس صحيحاً ..والمس��اعدة اإلنسانية
ب�لا ش��ك تقدمه��ا الدول��ة الروس��ية ال الق��رم ..إنن��ا
بالتع��اون مع ش��ركائنا الس��وريين نس��عى لتحقيق
أه��داف مفي��دة للطرفي��ن ،وم��ن الطبيعي أن س��وريا
تدفع مقابل معظم السلع بشكل عادي ،كما توجد
لديها إمكانية لتقديم شيء لنا مقابل سلعنا).
وأعل��ن م��رادوف ،ف��ي وق��ت س��ابق ،أن ال��دار
التجارية المش��تركة لسوريا والقرم ستصبح جزءاً
جديداً من المنطقة االقتصادية الحرة بشبه جزيرة
القرم الروسية .من جانبه ،أفاد سيرغي غولياندين،
مدي��ر ال��دار التجاري��ة ،ب��أن أول س��فينة محمل��ة
بالحب��وب س��تتوجه إل��ى س��وريا ف��ي يناي��ر الج��اري،
وستعود على األرجح بزيت الزيتون.

إيران جاهزة لرفع
مستوى تصدير
الكهرباء
أعل��ن المدي��ر التنفي��ذي لش��ركة
ش��ركة إنت��اج ونق��ل وتوزي��ع الكهرب��اء
(تواني��ر) ،إن ايران جاهزة لرفع مس��توى
تصدير الكهرباء نحو ضعفين.
وق��ال محم��د حس��ن متول��ي زادة،
ف��ي تصري��ح لوكال��ة أنب��اء الطلب��ة:
ان إي��ران تص��در حالي �اً أكث��ر م��ن أل��ف
ميغ��اواط م��ن الكهرباء إل��ى دول الجوار
ويت��م تصدي��ر معظ��م الكهرب��اء إل��ى
الع��راق ،كم��ا أنه��ا تص��در أيض �اً إل��ى
أفغانس��تان وباكس��تان .وأش��ار إل��ى أن
إيران أقامت عالقات في مجال الكهرباء
م��ع كل دول له��ا الح��دود البري��ة
المشتركة.
وق��د أعلن وكي��ل وزارة الطاقة علي
بختي��ار ،انه ووفقاً للخطط المعدة فانه
م��ن المق��رر أن يرتف��ع حج��م ص��ادرات
الكهرب��اء ونتوق��ع أن يصل إلى  33مليار
دوالر حتى عام . 2025

و ّف��ر القط��اع التعاون��ي ف��ي اي��ران  44750فرص��ة عمل جدي��دة خالل  9أش��هر في العام
الجاري (االيراني يبدأ في  21آذار /مارس).
وتعد محافظة خراس��ان الرضوية (ش��مال شرق) األولى في عدد الشركات التعاونية في
ايران ،حيث بلغ عددها  251شركة ومحافظة قم (جنوب طهران) األخيرة ،حيث تم تسجيل
 22ش��ركة تعاوني��ة فيه��ا .وتم تس��جيل  12ش��ركة تعاوني��ة معرفية خالل  9أش��هر من العام
الج��اري (حس��ب التقوي��م االيران��ي) ،كما تم تس��جيل  428ش��ركة تعاونية خاصة بالنس��اء
حي��ث وف��رت  13أل��ف فرص��ة عمل .يش��ار ال��ى أن قطاعي الخدم��ات والزراعة ح��ازا على العدد
األكبر للشركات التعاونية في ايران حيث بلغ تعدادهما  848و 833شركة على التوالي.

إنشاء مركز تجاري لإليرانيني في دمشق قريب ًا
أعل��ن رئي��س اللجن��ة االقتصادي��ة
المش��تركة بي��ن إي��ران وس��وريا ع��ن إنش��اء
مرك��ز تج��اري لإليرانيي��ن ف��ي المنطق��ة
الحرة بدمشق في المستقبل القريب.
وأش��ار رئي��س اللجن��ة االقتصادي��ة
المش��تركة بي��ن إي��ران وس��وريا ،كي��وان
كاش��في ،إل��ى الزي��ارة األخي��رة الت��ي أجراها
وفد اقتصادي إيراني إلى سوريا وفيما يتعلق
بإنجازات هذه الزيارة ،قال :خالل هذه الزيارة
تم��ت التمهي��دات إلنش��اء مرك��ز تج��اري
لإليرانيي��ن ف��ي دمش��ق وتوج��ت التمهي��دات
بنجاح��ات؛ وأوض��ح أن��ه خ�لال ه��ذه الزي��ارة
تم��ت متابع��ة أم��ور أساس��ية أخ��رى ،ومنه��ا
إنش��اء ش��ركة النقل المش��تركة بي��ن إيران

والع��راق وس��ورية لنق��ل البضائ��ع اإليراني��ة
عب��ر الع��راق إلى س��ورية .ولفت كاش��في إلى
أن��ه تم اس��تعراض ملفات أخ��رى مثل إمكانية
التب��ادالت المالي��ة عب��ر مص��ارف البلدي��ن
وتس��هيل حرك��ة النش��طاء التجاريي��ن
للبلدي��ن ،قائ� ً
لا :إن��ه وبع��د إرس��اء األم��ن ف��ي
س��وريا توف��رت أرضي��ة خصب��ة للنش��طاء ف��ي
القط��اع الع��ام اإليراني للمش��اركة في إعادة
إعم��ار وس��د حاج��ات س��وريا ويج��ب علين��ا
اغتن��ام ه��ذه الفرصة .وصرح ب��أن هناك رغبة
كبي��رة ل��دى الحكومة والقط��اع الخاص في
س��وريا لتعزيز مس��توى العالقات االقتصادية
م��ع إي��ران ،قائ� ً
لا :يتم تب��ادل وف��ود اقتصادية
بين البلدين في المستقبل القريب.

تونس تنهي عام  2018بنسبة تضخم 5ر%7
أنه��ت تون��س الع��ام  2018بنس��بة تضخ��م
حي��ث وصل��ت إلى 5ر ،%7مس��جلة بذل��ك تفاقماً
ملحوظاً بالمقارنة مع العام 4( 2017ر ،)%6والعام
2( 2016ر.)%4
وق��ال المعه��د الوطن��ي التونس��ي لإلحصاء
(مؤسس��ة حكومية) ،في بيانات إحصائية نشرها
مس��اء الجمع��ة :إن (مع��دل التضخ��م لش��هر
ديس��مبر  ،2018ولكام��ل س��نة  ،2018بلغ مس��توى
5ر ،%7بعد أن كانت هذه النس��بة في حدود 4ر%6
سنة  ،2017و2ر %4في .)2016
وأوضح أن نسبة التضخم في البالد (شهدت
نس��قاً تصاعدي �اً من��ذ بداية س��نة  2018لتمر من
9ر ،%6خالل شهر يناير ،إلى حدود 8ر %7في شهر
يونيو ،تبعه استقرار في حدود 4ر %7خالل الفترة
الممت��دة بي��ن ش��هري س��بتمبر ونوفمب��ر ،ليبل��غ
معدل التضخم مستوى 5ر %7في ديسمبر .)2018
وعزا هذا اإلرتفاع إلى تطور أسعار مجموعة
المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 2ر %6بالمائة

خ�لال الع��ام  ،2018وذل��ك بس��بب ارتف��اع أس��عار
الحلي��ب ومش��تقاته والبي��ض بنس��بة 2ر،%11
وأس��عار اللح��وم بنس��بة 7ر ،%10وأس��عار الغ�لال
والفواكه الجافة بنسبة 2ر ،%6وأسعار األسماك
بنسبة 9ر.%5
وتراف��ق ذلك مع ارتفاع أس��عار المش��روبات
بنسبة 8ر %7نتيجة إرتفاع أسعار المياه المعدنية
والمش��روبات الغازي��ة والعصي��ر بنس��بة 1ر،%7
وأس��عار القهوة والش��اي بنس��بة 5ر .%9وبالتوازي،
س��جلت أس��عار مجموع��ة المالب��س واألحذي��ة
ارتفاع �اً بنس��بة 6ر ،%8حي��ث ارتفع��ت أس��عار
األحذي��ة بنس��بة 5ر ،%9والمالب��س بنس��بة 3ر،%8
واألقمش��ة بنح��و 5ر .%8كم��ا ارتفع��ت أس��عار
مجموع��ة الصح��ة بنس��بة 8ر %4نتيج��ة ارتف��اع
أس��عار الم��واد الصيدلي��ة بنس��بة  ،%5والخدم��ات
الطبي��ة الخاصة بنس��بة 1ر ،%6إلى ارتفاع أس��عار
بقي��ة الخدم��ات ،وخاص��ة منه��ا الس��كن ،والنقل،
واإلتصاالت ،والتعليم.

خبير إقتصادي :إقتصاد غزة يدخل مرحلة املوت السريري
كشف خبير اقتصادي ان األوضاع في غزة
تسير نحو الهاوية بفعل اإلجراءات الصهيونية
عل��ى المعابر ومنع كثير من المواد الخام من
الدخ��ول ،باإلضافة الى االعتقاالت في صفوف
التجار.
وق��ال ماه��ر الطباع مدي��ر العالقات العامة
واإلع�لام بغرف��ة تجارة وصناع��ة محافظة غزة:
إن االقتصاد الفلس��طيني في غ��زة مازال يعاني
م��ن سياس��ة الحص��ار الت��ي يفرضه��ا االحتالل
الصهيون��ي عل��ى القط��اع للع��ام الثان��ي عش��ر
عل��ى التوال��ي ،إضاف��ة إل��ى الح��روب والهجمات
العس��كرية الصهيوني��ة المتك��ررة الت��ي فاقم��ت
األزم��ة وتس��ببت ف��ي الدم��ار الهائ��ل للبني��ة
التحتية وكافة القطاعات.
وأضاف الطباع :ان قوات االحتالل استمرت
خالل عام  2018في اتباع سياساتها وإجراءاتها
العقابية بحق قطاع غزة ،والتي تمثلت بتشديد
الخن��اق على تنقل التجار ورج��ال األعمال عبر
معبر بيت حانون ،واستمرارها باعتقال العشرات
من التجار ورجال األعمال ،كما أدرج االحتالل
الصهيون��ي العدي��د م��ن الس��لع والبضائ��ع إل��ى
قوائ��م الممنوع��ات ،وكل ه��ذا يأت��ي ف��ي إط��ار
سياسة (إسرائيل) بتشديد الحصار.
وش��هد ع��ام  2018ارتفاع �اً غي��ر مس��بوق
ف��ي مع��دالت البطال��ة ،إذ تش��ير أرق��ام مرك��ز
اإلحص��اء الفلس��طيني إل��ى أن مع��دل البطال��ة
ف��ي قطاع غزة ق��د بلغ 9ر %54ف��ي الربع الثالث
من عام  2018وتجاوز عدد العاطلين عن العمل
حوال��ي  295أل��ف ش��خص .وبحس��ب البن��ك
الدول��ي ،ف��ان مع��دالت البطال��ة ف��ي قط��اع غزة
تعتب��ر األعل��ى عالمي �اً ،كم��ا ترتف��ع معدالتها
بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية

م��ن  29-20س��نة الحاصلين عل��ى مؤهل دبلوم
متوس��ط أو بكالوري��وس في قط��اع غزة لتتجاوز
 .%69وارتفعت نسبة الفقر في قطاع غزة لتصل
إلى  ،%53في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة انعدام
األمن الغذائي لدى األسر في قطاع غزة حوالي
.%69
كم��ا ش��هد ع��ام  2018اس��تمرار الرك��ود
التجاري غير المس��بوق نتيجة اس��تمرار خصم
 %50من قيمة رواتب موظفي السلطة الوطنية
الفلسطينية في المحافظات الجنوبية ،وتسبب
هذا القرار المستمر منذ أكثر من عام ونصف
بخلل كبير في حركة دوران السيولة النقدية
ونقصها من األسواق وكان له تداعيات خطيرة
وكارثي��ة على كافة مناح��ي الحياة في قطاع
غ��زة ،حي��ث أن الج��زء األكب��ر م��ن الموظفي��ن
مديوني��ن للبنوك ومجمل ما يتقاضوه ش��هرياً
ال يتج��اوز  %30م��ن إجمال��ي الراتب في أحس��ن
األحوال الذي ال يكفي س��داد مقابل معيشتهم،
وأدى ذلك إلى إغالق عدد كبير من المحالت
التجاري��ة والمصان��ع والمطاع��م خ�لال الع��ام
الماضي ،على حد قول الطباع.
وقال مدير العالقات العامة واإلعالم بغرفة
تج��ارة وصناع��ة ف��ي محافظ��ة غ��زة( :لألس��ف
الش��ديد إن واق��ع عملي��ة إع��ادة اإلعم��ار غي��ر
مرض��ي ،إذ أن��ه بع��د مرور أكثر م��ن ثالث أعوام
عل��ى ح��رب صيف  ، 2014لم تب��دأ عملية إعادة
اإلعمار الحقيقية ومازالت تس��ير ببطء ش��ديد
كالسلحفاة).
وبحس��ب الطب��اع ،ف��ان أه��م أس��باب ب��طء
وتعثر عملية إعادة اإلعمار هو استمرار الحصار
الصهيون��ي المف��روض عل��ى قطاع غ��زة منذ ما
يزيد عن  12عاماً ،واستمرار إدخال مواد البناء

وفق اآللية الدولية العقيمة المعمول بها حالياً
(آلية إعمار غزة ) ( ،)GRMوالتي رفضها الكل
الفلسطيني منذ اإلعالن عنها وثبت فشلها في
التطبي��ق على أرض الواق��ع ،حيث أن كمية ما
ت��م إدخال��ه من مادة اإلس��منت للقطاع الخاص
إلع��ادة إعم��ار قط��اع غ��زة خ�لال الفت��رة من 14
أكتوب��ر  2014حت��ى  31ديس��مبر  2017ال
تتج��اوز 2ر 2ملي��ون ط��ن ،وه��ي ال تمث��ل س��وى
 %30م��ن احتي��اج قط��اع غ��زة لإلس��منت خ�لال
نف��س الفت��رة ،ويحت��اج قطاع غزة إل��ى  6مليون
ط��ن خ�لال نف��س الفت��رة لتلبي��ة االحتياج��ات
الطبيعية فقط ،وال تزال هناك حاجة إلى %23
م��ن اإلس��منت لحاالت إع��ادة إعمار المس��اكن
التي استهدفت خالل حرب عام .2014
وطال��ب الطب��اع بإلغ��اء تل��ك اآللي��ة التي
وصفه��ا بالعقيمة وإدخال مواد البناء دون قيود
أو ش��روط خاصة بعد اس��تالم السلطة الوطنية
الفلسطينية لكافة معابر قطاع غزة.

وحول واقع المعابر ،قال الطباع( :لم يشهد
ع��ام  2018أي تغي��ر ف��ي واق��ع المعاب��ر ،فكاف��ة
معاب��ر قط��اع غ��زة التجاري��ة مغلق��ة باس��تثناء
معبر كرم أبو س��الم مع االحتالل وهو الوحيد
ال��ذي يعمل حتى اللحظة وفق اآللية الس��ابقة
لما قبل الحرب على قطاع غزة).
وأوض��ح أن ق��وات االحت�لال مازال��ت تمن��ع
دخ��ول العدي��د م��ن الس��لع والبضائ��ع والم��واد
الخ��ام والمع��دات واآللي��ات والماكينات وقطع
الغي��ار وعل��ى رأس��ها م��واد البن��اء والت��ي تدخ��ل
فق��ط وبكمي��ات مقنن��ة وف��ق آلي��ة إعم��ار غ��زة
إلدخ��ال م��واد البن��اء (اإلس��منت ،الحصم��ة،
الحديد ،البوسكورس).
وق��ال الطب��اع :إن كاف��ة المؤش��رات
الس��ابقة تؤك��د أن قط��اع غ��زة حالي �اً دخل في
الرم��ق األخي��ر م��ن مرحل��ة الم��وت الس��ريري
واالنهي��ار االقتص��ادي ،وأصب��ح نم��وذج ألكب��ر
سجن بالعالم.

