
اليمن يختنق
الحوثيون يحاصرون صنعاء وخسائر النفط مليار دوالر
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صدام الكمالي

قــال مســؤول كبيــر فــي وزارة النفــط 
الــذي  األمنــي  الوضــع  إن  اليمنيــة، 
يعيشــه اليمــن، أجبــر شــركات نفــط 
أجنبية على مغادرة البالد، مؤكدًا أن خسائر 
القطــاع تتجــاوز مليــار دوالر خــالل األشــهر 
االقتصــاد  يتعــرض  فيمــا  األخيــرة،  الثالثــة 
لضربات متسارعة تجعل مستقبله محفوفًا 
سياســية  اضطربــات  وتســود  باملخاطــر. 
أنصــار  جماعــة  فــرض  ظــل  فــي  وأمنيــة، 
علــى  تصعيديــة  خطــوات  »الحوثيــن«  اللــه 
الحكومــة اليمنيــة، مــن شــأنها بــرأي خبــراء 
اقتصاد، إصابة االقتصاد اليمني باالنهيار، 

في ظل األزمات املتعددة التي يتعرض لها.
وأوضح املسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، 
»العربــي الجديــد«، أن األضرار  فــي تصريــح لـ
فــي القطاعــات األخــرى تــكاد تتجــاوز قطــاع 
النفط، في ظل محاصرة الحوثين للعاصمة 

التي يتركز النشاط االقتصادي فيها.
مرحلــة  اإلثنــن،  أمــس  الجماعــة،  وبــدأت 
العصيــان املدنــي، حيــث شــلت حركــة الســير 
في قلب العاصمة صنعاء والشــوارع املؤدية 
إلى الحكومة ومبنى البرملان لســاعات، فيما 
قالت الجماعة أن األمر ســيكون بشــكل يومي 
حتى االســتجابة ملطالبها، املتمثلة بإســقاط 
الحكومة والتراجع عن قرار رفع دعم الوقود.

وقــال الخبيــر االقتصــادي، ياســن التميمــي 

التصعيــد  خطــوات  إن  الجديــد«،  »لعربــي  لـ
الحوثيــة، تمثــل تهديــدًا خطيــرًا للمحــاوالت 
املســتميتة التــي تقوم بهــا الحكومة إلنعاش 
االقتصــاد، مشــيرًا إلــى أن التصعيــد تســبب 
بشكل مباشر في التأثير على نشاط البنوك 
العكســية  الهجــرة  تنامــي  وفــي  والشــركات، 
للعملــة الصعبــة مــن البالد إلــى خارجها، في 
حن ســاهمت مغــادرة بعض الدبلوماســين 
خطــورة  علــى  مؤشــرًا  للعاصمــة  األجانــب 
كافيــًا  ســببًا  شــكل  الــذي  األمنــي  الوضــع 

للتأثير السلبي على االقتصاد في البالد.
ربــه منصــور  اليمنــي، عبــد  الرئيــس  وأعلــن 
بلــوغ  املاضــي،  أغســطس/آب  مطلــع  هــادي، 
الوضع االقتصادي في البالد مرحلة حرجة، 
فــي ظــل انخفــاض اإليــرادات العامــة للبــالد، 
واســتمرار تفجيــر أنابيــب النفــط، التــي ُتكّبد 

اليمن مليارات الدوالرات.
التهديــد  حالــة  فــإن  التميمــي،  وبحســب 
الحوثــي بالســيطرة على صنعــاء هو الخطر 
منــاخ  بســيادة  غيــره،  مــن  أكثــر  الحقيقــي، 
ال  حــد  إلــى  باملخاطــر  محفــوف  اقتصــادي 
ومشــاريع  خطــط  عــن  الحديــث  معــه  يمكــن 

وصفقات ومستقبل اقتصادي.
فــي  صعوبــات  اليمنيــة  الحكومــة  وتواجــه 
حيــث  البــالد،  فــي  واالســتقرار  األمــن  بســط 
يســتمر مسلســل تفجيــر أنابيــب النفــط الذي 
الســنوية  موازنتــه  فــي  اليمــن  عليــه  يعتمــد 
مــا  وهــو  املئــة،  فــي   70 إلــى  تصــل  بنســبة 

يتخــوف منــه املانحــون. وتصاعــدت عمليات 
الثــورة  النفــط اليمنــي عقــب نجــاح  تخريــب 
فــي إطاحــة الرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه 
صالح، وبلغت الخسائر في السنوات الثالث 
املاضيــة نحــو 4.750 مليــارات دوالر، حســب 

اإلحصاءات الرسمية.
وحــذر التميمــي، مــن أن الوضــع الحالــي فــي 
الوقــود،  رفــع  قــرار  حــول  والصــراع  اليمــن، 

سيعمل على اتساع رقعة الفقر.
البالــغ  اليمــن،   

ّ
فــإن الدولــي،  البنــك  وحســب 

عــدد ســكانه نحــو 25 مليــون نســمة، هــو مــن 
الدول األشــد فقرًا في منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا، بنســبة فقــر تبلــغ 42.8 فــي 
مســؤولن  بحســب  اليمــن،  ويحتــاج  املئــة. 
ملعالجــة  دوالر،  مليــار   11.9 إلــى  يمنيــن 
املشــاكل التــي تعصــف بــه، ويعانــي نحــو 44 
فــي املئــة مــن اليمنيــن الجــوع، وفقــًا ألحــدث 
اليمــن  ســكان  ثلــث  ويعيــش  اإلحصــاءات. 
البالــغ عددهــم 25 مليــون نســمة علــى أقل من 
دوالريــن يوميــًا، وتقدر البطالة بنحو 35 في 
املئة، في حن تصل هذه النسبة بن الشباب 

إلى 60 في املئة.
وزادت الديــون الخارجيــة للبــالد، بقيمة 114 
يونيو/حزيــران،  نهايــة  فــي  دوالر  مليــون 
لتصل إلى 7.44 مليارات دوالر، مقابل 7.326 
مليارات دوالر في مايو/أيار، حســب بيانات 
البنــك املركــزي، فيمــا أرجــع محللــون الزيــادة 

إلى تراجع موارد البالد من النقد األجنبي.

اقتصاد

عالء البحار وطارق نجم الدين 

»العربــي  لـ مصــر،  فــي  قضائيــة  مصــادر  كشــفت 
الجديــد«، عــن قائمــة جديدة من األمــوال املهربة التي 
تعــود إلــى الرئيس املصري املخلوع، حســني مبارك، 
و22 من رموز نظامه، من بينهم نجاله عالء وجمال، 
ّدرت قيمتها بنحو مليار و250 مليونًا و780 ألف 

ُ
وق

التــي فضلــت عــدم  دوالر أميركــي. وقالــت املصــادر، 
اإلفصاح عنها، إن »األموال جرى تهريبها إلى سبع 
دول، هي سويسرا، وهونج كونج، واململكة املتحد،ة 

وإسبانيا، وفرنسا، وليختنشتاين، وقبرص«. 
 760 بمبلــغ  الــدول  مقدمــة  فــي  سويســرا  وجــاءت 

مليــون  بـــ285  كونــج  هونــج  تليهــا  دوالر،  مليــون 
دوالر، ثــم بريطانيــا بـ135 مليون دوالر، ثم إســبانيا 
بـــ51 مليــون دوالر، ثــم فرنســا بـــ13 مليونًا و480 ألف 
دوالر، مــن ضمنهــا عقــارات، ثــم إمــارة ليختنشــتاين 
بـــ5 ماليــن دوالر، وأخيــرًا قبــرص بمليون و300 ألف 

دوالر.
وعجــزت الحكومــات املتعاقبــة بعــد ثــورة 25 يناير/
كانــون الثانــي 2011، عــن اســترداد األمــوال املهربــة 
مــن قبــل نظــام مبارك ورمــوزه الهاربن، ومنهم رجل 
األعمال حســن ســالم، ووزير املالية األســبق يوســف 
بطرس غالي، ووزير الصناعة األسبق رشيد محمد 

رشيد. 

وبدأت جهود على استحياء في عهد الرئيس محمد 
مرســي، عبر تشــكيل لجنة الســترداد األموال، قبل أن 
مــن  فــي 3 يوليو/تمــوز  الجيــش  انقــالب  بــه  يطيــح 
العــام املاضــي، بعدهــا توقفــت الجهــود، حيث دخلت 
مصــر في قالقل سياســية وأمنيــة، وأهملت حكومتا 
حــازم الببــالوي، وإبراهيــم محلــب، املؤقتتــان، امللــف 
األمــوال  تمامــًا. وقــّدرت تقاريــر غيــر رســمية حجــم 
املصريــة املهربــة بأكثــر مــن 130 مليــار دوالر، علــى 
مــدى 30 عامــًا فــي عهــد مبــارك، لكــن ال توجــد أرقــام 

رسمية محددة في هذا اإلطار. 
وكانــت محكمــة مصريــة قــد أصدرت حكمًا بالســجن 
ثالث سنوات على مبارك، وأربع سنوات على نجليه 

عــالء وجمــال، وتغريمهــم 125 مليــون جنيــه )17.5 
مليون دوالر(، في قضية القصور الرئاسية. 

وأثبتت األجهزة الرقابية أن مبارك ونجليه، حصلوا 
علــى مبالــغ بشــكل ســنوي من ميزانيــة الدولة، تحت 

بند صيانة القصور، وارتكبوا مخالفات أخرى.
وأصــدرت محاكــم أحكامــًا بالســجن والغرامــة علــى 
عــدد مــن رمــوز مبــارك الهاربــن. ورغــم ذلــك، رفضــت 
دول أوروبيــة عديــدة، عشــرات املخاطبات من النائب 
العام، املستشــار هشــام بركات، تطالب بالكشــف عن 
حســابات وأرصــدة مبــارك وعائلتــه ونظامــه، والتــي 
ال توجد تقديرات رسمية في شأنها، مبررة موقفها 

بعدم صدور أحكام نهائية.

قائمة جديدة بـ1.2 مليار دوالر من أموال مبارك المهربة

مصطفى عبد السالم

تصور وهمًا، أن القفز على السلطة 
سيضع اقتصاد البالد بني يديه، 

يتصرف فيه كيفما ووقتما شاء، 
وأن إعادة الروح القتصاد البالد 
املتهاوي منذ سنوات، هي مهمة 

أسهل كثيرًا من االنقالب على 
السلطة.

وتصور وهمًا، أن الصناديق التي 
مألها بماليني األصوات في اليوم 

الثالث لالنتخابات، كفيلة بجذب 
االستثمارات وإعادة مليارات 

الدوالرات التي هربت من مصر 
عقب ثورة 25 يناير.

وتصور أيضا، أنه بإجراء 
االنتخابات الرئاسية، كفيل بفتح 
خزائن املؤسسات املالية الدولية 

ليغرف منها كيفما شاء، ونسي 
أن هذه املؤسسات ال تمنح أموالها 

النقالبات عسكرية تقتل بها 
متظاهرين سلميني.

تصّور أن الدول الداعمة له 
ستواصل ضخ مليارات الدوالرات، 
لتثبيت أقدامه في السلطة ضاربة 
عرض الحائط بتطلعات شعوبها 

التي تعاني مشاكل فقر وبطالة 
وعشوائيات وفساد، ال تقل 

نسبتها عن املعدالت املوجودة في 
مصر وربما تزيد.

قبيل تربعه على عرش البالد 
وعقب انقالبه أبلغ املحيطني به 

أن ثقل دول داعمة له، في املحافل 
الدولية كفيل بالضغط على 

صندوق النقد الدولي ملنح مصر 
عشرة مليارات دوالر، وأن هذا 

الثقل سيمتد لإلفراج عن املعونة 
األميركية املعلقة.

وعقب إعالن فوزه في االنتخابات، 
توّهم أنه بمجرد إقامة حلف 
أمني لضرب الثورات العربية 
بأنها خطوة كفيلة بانسياب 

الغاز الجزائري والنفط العراقي 
إلى مصر لعالج كارثة انقطاع 

الكهرباء.
وفي ظل هذه التصورات الواهمة، 

نسي أن عمليات القتل في شوارع 
مصر، كفيلة بإقناع األجانب بأن 
هذه الدولة عالية املخاطر ال يمكن 

االستثمار فيها، وأن املصريني 
الذين ال يزالون يخرجون في 

الشوارع مطالبني بالحرية تعني أن 
البالد لم تشهد استقرارا سياسيا 
بعد، وأن ذلك بات حلما بعيد املنال.

1000
توقع تقرير التحاد غرف مجلس 
التعاون الخليجي أن يبلغ حجم 

االستثمار الصناعي بدول 
الخليج نحو ألف مليار دوالر 
بحلول عام 2020، مقابل 323 
مليار دوالر حاليًا، بارتفاع 

نسبته 209 في املائة.

5.2%
ارتفعت قيمة الصادرات 

التركية على أساس سنوي 
في أغسطس/آب بنسبة 5.2 

في املائة، مسجلة 11.07 مليار 
دوالر، وفق اتحاد املصدرين 

األتراك.

مصر تقترض 11.2 
مليار دوالر في 

سبتمبر
تعتزم وزارة املالية املصرية 
اقتراض 80.5 مليار جنيه 
)11.2 مليار دوالر( خالل 

سبتمبر/أيلول الحالي من 
البنوك املحلية، عبر إصدار 

سندات وأذون خزانة، بزيادة 
قدرها 2.2 مليار دوالر، عن 

أغسطس/آب، لسد عجز 
املوازنة، وفقا لبيانات رسمية.

تونس تستبدل 
المانحين 

بالمستثمرين
قررت تونس استبدال مؤتمر 

للحصول على أموال من 
املانحن، بملتقى »استثمر من 
أجل تونس«، بالعاصمة في 

الثامن من سبتمبر/أيلول.

ناقلة نفط كردية 
تعاود الظهور

في أميركا
عاودت ناقلة محملة بنفط 

خام كردي بقيمة مائة مليون 
دوالر الظهور، على أنظمة 
التتبع باألقمار الصناعية 

قرب تكساس جنوبي الواليات 
املتحدة، أمس، بعد أيام من 

االختفاء.

أرقام سهم

كواليس

مسافة 
السّكة

أوانٍ 
ملّغمة

بين  ألغامًا  تستخدم  باتت  العراقيين،  جوع  سد  في  الطعام  أواني  استخدام  من  بدًال 
المسلحين والقوات العراقية شمال البالد، في الحرب التي شردت 1.2 مليون عراقي.

أسعار السلع والمعادن أسعار العمالت  بالدوالر األميركي
 3.75 الريال السعودي  
 3.64 الريال القطري  
 0.28 الدينار الكويتي 
 3.67 الدرهم اإلماراتي  
 1.22 الدينار الليبي  
 8.49 الدرهم المغربي  
 0.38 الريال العماني  

 152.3 الليرة السورية  

 1.72 الدينار التونسي  
  80.33 الدينار الجزائري  

 7.15 الجنيه المصري  
 0.37 الدينار البحريني  

 1163 الدينار العراقي  
 0.70 الدينار األردني  

 214.8 الدينار اليمني  
5.69 الجنيه السوداني  

 1.91% قطر  
 1.54% دبي  
0.90% أبو ظبي  
%0.11ـ الكويت  
0.04% السعودية  
%0.15ـ مسقط  
0.15% البحرين  
0.07% عّمان  

0.06% مصر  
0.68% بيروت  
%0.04ـ تونس  
0.37% العراق  
0.01% فلسطين  
%0.79ـ ليبيا  
%0.22ـ الدار البيضاء  
0.11% داو جونز  

خام برنت  103 دوالر للبرميل
1287.2 دوالرًا لألونصة الذهب  
الفضة  19.44 دوالرًا لألونصة
البالتين  1424.7 دوالرًا لألونصة
النحاس  3.15 دوالرات للرطل
البالديوم  911.7 دوالرًا لألونصة
الرصاص  135.2 دوالر للطن
الغاز الطبيعي  4.04 دوالرات للوحدة 

الذرة األميركية  363.2 دوالرًا للطن
القمح األميركي  543.2 دوالرًا للطن
فول الصويا  1024.2 دوالرًا للطن
القهوة  201.2 دورا للطن
الفوالذ  662 دوالرا للطن
القطن  66.5 للقنطار
سكر  423.4 دوالرًا للطن
زيت النخيل خام  484.7 دوالرًا للطن

مؤشرات البورصات
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ــركــــة ســامــســونــج  ــتـــزم شــ ــعـ تـ
ــة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ لـــــــلـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات الـ
سامسونج  على  االستحواذ 
الــهــنــدســيــة، مــقــابــل نــحــو 2.5 مــلــيــار 
دوالر في خطوة جديدة ضمن عملية 
سامسونج  مــجــمــوعــة  هيكلة  إعــــادة 
الـــتـــي تــســارعــت وتــيــرتــهــا، مــنــذ نقل 
املــســتــثــمــر الــرئــيــســي املــســيــطــر على 
الشركة إلى املستشفى في مايو/أيار.

املالية  األوراق  ســوق  سجلت 
الــســعــوديــة »تــــــــداول«، أمـــس، 
صــفــقــتــن خــاصــتــن عــلــى كل 
مـــن »مـــصـــرف الـــراجـــحـــي« بــنــحــو 92 
ألــف ســهــم  بسعر 78.5 ريـــال للسهم، 
مليوني  إلــى  تصل  إجمالية  وبقيمة 
دوالر، وسهم »سامبا« بنحو 293 ألف 
بقيمة  للسهم،  ريـــااًل   51 بسعر  سهم 

إجمالية تصل إلى 3.9 مليون دوالر.

فـــي  الـــــنـــــقـــــل  وزارة  دعــــــــــت 
الــــبــــحــــريــــن املـــــقـــــاولـــــن إلــــى 
املــــنــــافــــســــة عــــلــــى مـــنـــاقـــصـــة 
تــوســعــة مـــطـــار املـــنـــامـــة الــــدولــــي، إذ 
جديدة  صالة  بناء  التوسعة  تشمل 
لــلــركــاب ومـــواقـــف لــلــطــائــرات وعـــدة 
مـــبـــان أخـــــرى، بــمــا فـــي ذلــــك األعـــمـــال 
الهندسية والكهربائية ملرافق املطار، 
ــــروع عــبــر  ــــشـ ــرر تـــمـــويـــل املـ ــقــ ومـــــن املــ

صندوق أبوظبي للتنمية.

أعــلــنــت الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
ألنــابــيــب الــصــلــب »األنــابــيــب 
الـــــســـــعـــــوديـــــة« فــــــــوز إحــــــدى 
شركاتها التابعة بمناقصة تصنيع 
وتـــوريـــد أنــابــيــب بــقــطــر 32 بــوصــة، 
لصالح  املسال  الطبيعي  الغاز  لنقل 
شــركــة »أرامـــكـــو الــســعــوديــة« بقيمة 

تصل إلى 77.8 مليون دوالر.

إليكتريك  الــســويــدي  حــقــقــت 
املــصــريــة، خــال الستة أشهر 
األولــــــــى مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
مــلــيــون  بــلــغــت 230.1  ــاح  ــ ــ أربـ صـــافـــي 
مقابل  دوالر(  مــلــيــون   32.16( جــنــيــه 
مــلــيــون   23.3( جــنــيــه  مـــلـــيـــون   166.5
دوالر(، بنفس الفترة من العام املاضي.

ارتــفــعــت الــخــســائــر املــتــراكــمــة لشركة 
لــــيــــجــــال آنـــــــد جـــــنـــــرال جــلــف 
املــــتــــخــــصــــصــــة فــــــي أنـــشـــطـــة 
التأمن بالبحرين، والتابعة 
ــــى 10.47  لــلــبــنــك األهــــلــــي املـــتـــحـــد، إلـ
مليون دوالر، بما تعادل 41 في املائة 

من رأس املال.

عالء البحار وجازية سليماني

رغــم عــدم دخول الباد في حرب مع 
الحالــي  الوقــت  فــي  جيرانهــا  أحــد 
وهدوء موجة اإلرهاب التي اندلعت 
فــي بدايــة التســعينيات من القــرن املاضي، اال 
أن الجزائــر رفعــت مخصصــات جيشــها إلــى 
العــام  فــي موازنــة  أكثــر مــن 13 مليــار دوالر 
موازنــات  يعــادل  مــا  وهــو   ،2015 الجديــد 
هــي  مجتمعــة،  عربيــة  دول  ثمانــي  جيــوش 
وليبيــا  وتونــس  واملغــرب  والعــراق  مصــر 

وسورية واألردن واليمن.
ووفق محضر املوازنة العامة لعام 2015 التي 
أقرتهــا الحكومــة الجزائريــة أخيــرًا، فقــد جــاء 
ارتفــاع ميزانيــة الجيــش الجزائــري فــي إطــار 
تحديــات األمــن والدفــاع والتوترات اإلقليمية 
املحيطة بالجزائر، من دون أن تكشف طبيعة 

هذه املخاطر.
ومــن املقــرر أن تعــرض املوازنــة الجديــدة على 
املقبــل  األول  أكتوبر/تشــرين  فــي  البرملــان 

ملناقشتها تمهيدا إلقرارها.
واســتحوذت مخصصــات الجيــش الجزائــري 
علــى نحــو 11 فــي املائــة من مجمــوع امليزانية 
العامة للباد، البالغة 112 مليار دوالر، وبما 

يعادل 13 مليار دوالر. 
وإضافــة إلــى هــذا املبلــغ، خصصــت املوازنــة 
أخــرى  دوالر  مليــار   6.95 نحــو  الجزائريــة 
املباشــر  اإلنفــاق  ليصبــح  الداخليــة،  لــوزارة 
علــى األمــن فــي البــاد نحــو 20 مليــار دوالر 

أميركي. 
وإجمــااًل بلغت موازنتا الدفاع والداخلية في 
الجزائــر لعــام 2015 نحــو 19.95 مليــار دوالر 
العــام  موازنــة  مــن  املائــة  فــي   17.8 وبنســبة 
موازنتــي  أضعــاف  ثمانيــة  وتفــوق  املقبــل، 
الدفاع والداخلية للجارة تونس والبالغة 2.3 
مليار دوالر، منها 927 مليون دوالر للجيش 

وحده، حسب وكالة األنباء التونسية. 
وحســب أحــدث تقريــر ملوقــع »جلوبــال فايــر 
الجيــوش  تصنيــف  فــي  املتخصــص  بــاور« 
عامليًا وعربيًا، بلغت ميزانية الجيش املصري 
والعراقــي   ،2014 عــام  فــي  دوالر  مليــار   4.1
5.5 مليــار دوالر، واألردنــي 1.3 مليــار دوالر، 
 880 والليبــي  دوالر،  مليــار   2.5 والســوري 
مليــون دوالر، واليمنــي 1.2 مليــار دوالر، أمــا 
موازنــة الدفــاع املغربيــة، فهــي فــي حــدود 3.3 

موازنة دفاع الجزائر 
تفوق 8 جيوش عربية

ارتفع اإلنفاق على 
الجيش الجزائري 10.5 

مليار دوالر في 6 سنوات

موازنة وزارتي
 الدفاع والداخلية تتجاوز 

مخصصات التعليم 
والصحة
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مليــار دوالر، حســب إحصــاءات إدارة الدفــاع 
الوطني املغربية. 

موازنــة  فــي  الكبيــرة  الزيــادة  هــذه  وأثــارت 
املراقبــن  مــن  عــدد  انتبــاه  الجزائريــة،  األمــن 
اهتمــام  مــن  تعجبــوا  الذيــن  االقتصاديــن 
الدولة باإلنفاق العسكري واألمني مع ضعف 
بــررت  الجزائريــة  الحكومــة  أن  إال  املخاطــر، 
ذلــك بمواجهــة أخطــار أمنيــة مــن املجموعــات 

اإلرهابية في الداخل والخارج.
وقــال مراقبــون لـ«العربــي الجديــد«، إن الرفــع 
التــي  الجزائــري،  الجيــش  مليزانيــة  املســتمر 
تعــد األضخــم بــن ميزانيات باقــي القطاعات 

لحاجــات  االســتجابة  إلــى  تهــدف  الحيويــة، 
اســتراتيجية  وتنفيــذ  العســكرية،  املؤسســة 
بالتكنولوجيــا  وتزويــده  الجيــش  تحديــث 
األمنيــة  التحديــات  ومواجهــة  الحديثــة، 
والجريمــة  اإلرهــاب  بمكافحــة  املرتبطــة 
رفضــوا  الذيــن  املراقبــون،  ويلفــت  املنظمــة.  
الجزائــري،  الجيــش  أن  إلــى  أســمائهم،  ذكــر 
ينشــر أكثر من ثمانية آالف جندي على طول 
الحــدود مــع ليبيا وحدها، ناهيك عن األعباء 
املتعلقــة بمراقبــة الحــدود مــع مالــي وتونــس 
ملنع تســلل املســلحن وعناصر »القاعدة« في 
باد املغرب وتنظيم »التوحيد والجهاد« في 
غرب أفريقيا التي تنشط في منطقة الساحل. 
امليزانيــة  ارتفــاع  أن  املراقبــون  ويشــرح 
يعــود  والجيــش،  الدفــاع  لــوزارة  املخصصــة 
إلــى رغبــة الجزائــر فــي إجراء مراجعة شــاملة 
تنفيــذ  عبــر  والدفاعيــة  األمنيــة  للمنظومــة 
برنامج أعلنه الرئيس الجزائري، عبد العزيز 

بوتفليقة منذ عام 2000. 
األســلحة  علــى  الدولــي  الحظــر  رفــع  وســمح 
واملعــدات العســكرية الــذي كان مفروضــًا على 
الجزائــر خــال فتــرة األزمــة األمنيــة بن 1992 
الى 1999، بعقد سلسلة من صفقات التسلح، 
مــع  بينهــا صفقتــان بقيمــة 13 مليــار دوالر 
صاروخيــة  منظومــة  اقتنــاء  تشــمل  روســيا 

ودبابات ومقاتات وطائرات تدريب. 
كمــا شــمل تجهيــز الجيــش الجزائــري اقتنــاء 
العســكرية  البحريــة  التقنيــات  مــن  منظومــة 
وزوارق وســفن حربيــة وتحديــث غواصــات، 
كمــا تــم عقــد صفقة إلمداد الجيــش الجزائري 
مؤسســة  مــع  عســكرية  عربــة  ألــف   23 بـــ 
حكومية جزائرية. ووقعت الجزائر مع أملانيا 
على صفقة أسلحة مختلفة عام 2008، بقيمة 

عشرة مليارات دوالر أميركي.
وحســب محللــن، فــإن موازنــة األمــن الداخلي 
والدفــاع فــي الجزائــر زادت بأكثــر مــن عشــرة 
املاليــة  املخصصــات  عــن  دوالر  مليــارات 
املوجهة لوزارة التربية الوطنية، التي جاءت 
في املركز الثاني في إنفاق موازنة عام 2015، 
بحيــث تــم تحديدهــا بنحــو 9.4 مليــار دوالر. 
فهــذا  الصحــة،  موازنــة  التربيــة  بعــد  لتأتــي 
القطــاع الــذي يعانــي كثيــرًا مــن املشــكات لــم 
 4.75 بقيمــة  اعتمــادات  علــى  ســوى  يحصــل 

مليار دوالر، حسب جزائرين. 
الــدول  بــن  الرابعــة  املرتبــة  الجزائــر  وتحتــل 

واملرتبــة  عاملّيــًا،  الطبيعــي  للغــاز  املصــدرة 
الثالثــة فــي القــارة األفريقيــة مــن حيــث إنتــاج 
النفــط، وبرغــم ذلــك يعيــش أكثــر مــن 20 فــي 
الفقــر.  خــط  تحــت  الجزائريــن  مــن  املائــة 
نســبة  تــزال  ال  املرتفعــة،  اإليــرادات  ورغــم 
مرتفــع،  مســتوى  فــي  الجزائــر  فــي  البطالــة 
بحيــث تصــل إلــى نحــو 46 فــي املائة، بحســب 
تقريــر برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمائــي، لكــن 
املركــز اإلحصائــي فــي الجزائــر يشــير إلــى أن 

غزة ــ حنين ياسين

ال يعــرف الفلســطيني خالــد حلــس )40 عامًا( 
إحــدى  فــي  النازحــة  بعائلتــه  ســيذهب  أيــن 
الاجئــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  مــدارس 
الفلسطينين )أونروا( مع بدء العام الدراسي 
الجديــد، الــذي تقرر له موعدًا في الرابع عشــر 

من سبتمبر/أيلول الحالي.
ويعيــش أفــراد عائلــة حلــس، ونحــو تســعن 
األمــم  مــدارس  إلــى  نزحــوا  فلســطيني  ألــف 
املتحــدة فــي غــزة بعد أن دمــر جيش االحتال 
اإلسرائيلي منازلهم خال الحرب، في »حيرة 
أيــن ســيلجؤون،  إلــى  يعرفــون  فــا  شــديدة« 

واقتــراب  اإلســرائيلية،  الحــرب  انتهــاء  بعــد 
إخائهــم  ضــرورة  يعنــي  ممــا  الدراســة  بــدء 
للمــدارس. ويقــول حلــس لـ«العربــي الجديــد«: 
اإلســرائيلية  املدفعيــة  اآلليــات  دمــرت  »لقــد 
شــرقي  الشــجاعية  حــي  فــي  عائلتــي  منــزل 
مدينــة غــزة، واضطررنــا حينهــا إلــى اللجــوء 
إلــى هــذه املدرســة مــع املئــات مــن أبنــاء الحي، 
العــام  وحلــول  الحــرب  انتهــاء  بعــد  واآلن 
الدراســي الجديــد بعــد نحــو أســبوع ال أعــرف 

أين سأذهب مع أفراد عائلتي التسعة«.
عــاد  القطــاع،  علــى  العــدوان  انتهــاء  وبعــد 
معظــم النازحــن إلــى منازلهــم املدمــرة بشــكل 
كليــا  بيوتهــم  دمــرت  مــن  وبعــض  جزئــي، 

وبقــي  ســكنية،  شــقق  اســتئجار  مــن  تمكــن 
بحســب تقديــرات املراقبــن نحــو تســعن ألف 
نحــو نصــف  مــأوى. وكان  بــدون  فلســطيني 
عــدوان  خــال  نزحــوا  فلســطيني  مليــون 
الواحــد والخمســن يومــًا علــى القطــاع، إلــى 

وزارة  وطلبــت  اإليــواء.  ومــدارس  أقاربهــم 
األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية ثاثة 
آالف منــزل متنقــل مــن تركيا »بشــكل مبدئي« 
إليــواء العائــات النازحــة. وفــي الســياق، قــال 
الطبــاع  ماهــر  الدكتــور  االقتصــادي  الخبيــر 
إن هنــاك محدديــن أساســين لعمليــة إعــادة 
االعمــار األول هــو إنهــاء الحصــار املفــروض 
على غزة بشــكل كامل وفتح املعابر التجارية 
األمــوال  توفــر  هــو  والثانــي  كامــل  بشــكل 
الازمــة لإلعمــار«. وأضاف الطبــاع لـ«العربي 
الجديــد« أن »املحــدد األهــم هــو فتــح املعابــر 
ودخــول كافــة احتياجات قطاع غــزة، وأهمها 
مــواد البنــاء فنحــن بحاجة إلــى كميات هائلة 
مــن مــواد البنــاء؛ لتتــم عمليــة إعــادة اإلعمــار 
بالســرعة املطلوبــة«. وفــي مــا يتعلــق بتوفــر 
األمــوال، أوضــح أن الفلســطينين ينتظــرون 
فــي  يعقــد  أن  املقــرر  املانحــن  مؤتمــر  اآلن 
القاهرة الشــهر املقبل )أكتوبر( وما ســيخرج 
وتطبيقهــا  ماليــة  ومنــح  توصيــات  مــن  بــه 
فعليــا علــى أرض الواقــع. ويــرى الطبــاع أنــه 
إذا توفر شــرطي رفع الحصار وتوفر األموال 
فــإن عمليــة اإلعمار ستســتغرق خمســة أعوام 
علــى أقــل تقديــر. وقال إن معبر كرم أبو ســالم 
جنوبــي قطــاع غــزة املعبــر التجــاري الوحيــد 
القطــاع،  احتياجــات  لتلبيــة  يكفــي  ال  حاليــًا 
الكبــرى  االســتيعابية  إن عمــل بطاقتــه  فهــو 
فلن يتجاوز عدد الشــاحنات التي ســيوردها 
إســرائيل  ودمــرت  شــاحنة.   450 للقطــاع 
فــي حربهــا علــى قطــاع غــزة التــي بــدأت فــي 
 51 بعــد  وانتهــت  املاضــي  تمــوز  يوليــو/   7
 بتوقيــع اتفــاق وقــف إطــاق 

ً
يومــًا متواصــا

وإســرائيل  الفلســطينية  الفصائــل  بــن  نــار 
برعايــة مصريــة، قرابــة 19 ألــف منــزل بشــكل 
جزئــي،  بشــكل  العــدد  هــذا  وأضعــاف  كلــي 
وفــق إحصائيــة أولية لوزارة األشــغال العامة 

واإلسكان الفلسطينية.

نازحو غزة بين الركام وحلم اإلعمار

صفقات

مناقصات

أرباح وخسائر

مليار   13 من  ألكثر  جيشها  مخصصات  الجزائر  حكومة  رفعت 
دوالر في موازنة 2015، وهو ما يعادل موازنات جيوش 8 دول 
واليمن،  واألردن  وسورية  وليبيا  وتونس  والمغرب  والعراق  مصر  هي  عربية 

وبررت ذلك بما سمته بتحديات األمن والتوترات اإلقليمية

تحقيق

20
بلغت موازنتا الدفاع والداخلية 
في الجزائر لعام 2015 ما يعادل 

19.95 مليار دوالر، وهو ما 
يعادل 17.8 في املائة من املوازنة، 
ليتفوق اإلنفاق األمني على باقي 

املجاالت.

90 ألف 
فلسطيني 
بدون مأوى 
جراء العدوان 
على غزة
)سيد خطيب/
فرانس برس/
)Getty

قالت صحيفة 
»كلكست« اإلسرائيلية 

إن البنك الدولي 
سدد ديون الكهرباء 

المستحقة على 
الحكومة الفلسطينية، 

لمصلحة شركة 
الكهرباء اإلسرائيلية، 

والتي هددت في أكثر 
من مناسبة بقطع 

التيار عن الضفة 
نتيجة تضخم الديون. 

وقّدر التقرير نصف 
السنوي الصادر عن 

شركة كهرباء االحتالل 
األسبوع الماضي، 

إجمالي ديون الكهرباء 
المستحقة على 

الفلسطينيين بنحو 
342 مليون دوالر حتى 

نهاية يونيو/حزيران.

خاص

نصف مليون فلسطيني 
نزحوا خالل عدوان الواحد 
والخمسين يومًا على غزة

تقرير
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نســبة البطالــة ال تتجــاوز 9.8 فــي املائــة. ولــم 
العالــي  التعليــم  لــوزارة  الحكومــة  تخصــص 
دوالر.   مليــار   3.51 ســوى  العلمــي،  والبحــث 
ومن الالفت االرتفاع السنوي مليزانية الدفاع 
الجزائرية، بشكل متسارع، فقد بلغت موازنة 
الجيــش فــي عــام 2008 ملياريــن و500 مليون 
دوالر فقــط، وعــام 2010 أكثــر مــن 6.5 مليــار 
دوالر، وارتفعــت فــي عــام 2011 إلى 7.4 مليار 
دوالر، ثــم تجــاوزت 9.7 مليــار دوالر فــي عــام 

املســؤولني  تصريحــات  مــع  تزامنــا   ،2012
الجزائريــني التــي كانــت تشــير باســتمرار إلى 

ارتفاع الحاجة للتسليح العسكري. 
الجزائــري  للجيــش  الحكومــة  ورغــم تزويــد 
لــم  ذلــك  أن  إال  كبيــرة،  عســكرية  بإمكانــات 
يمنــع العمليــات اإلرهابيــة تمامــا كمــا حدث 
في بداية 2014، حيث تعرضت منشأة للغاز 
فــي منطقــة أمنــاس علــى الحــدود مــع ليبيــا 

لعملية إرهابية.

طهران ــ العربي الجديد

تزايــدت أعــداد البطالــة فــي إيــران إلى حدود 
علــى  األخطــر  بأنهــا  مراقبــون  وصفهــا 
مستقبل طهران االقتصادي، في ظل ارتفاع 
معــدالت الفقــر ألكثــر مــن 23 مليون شــخص 
على أقل التقديرات الرسمية نتيجة سلسلة 
واالتحــاد  أميــركا  أقرتهــا  التــي  العقوبــات 
األوروبــي ضــد طهــران علــى مــدار الســنوات 

املاضية.
وتعّول إيران في التخفيف من حدة أزماتها 
االقتصاديــة واملعيشــية علــى اتفــاق نــووي 
نهائــي، تأمــل فــي إبرامــه مــع دول )خمســة + 

.)1
ومن املنتظر صدور التقرير الفصلي لوكالة 
الطاقــة الذريــة حــول برنامــج إيــران النــووي 

خالل أيام.
وحسب وزارة االقتصاد اإليرانية فإن نسبة 
اإليرانيــني الذيــن يعيشــون تحــت خــط الفقر 
مــن  املائــة  فــي   31 تبلــغ  العقوبــات،  جــراء 
إجمالي عدد الســكان البالغ نحو 75 مليون 

شــخص، إذ يعيــش هــؤالء علــى 1.25 دوالر 
قرابــة  يقــف  الــذي  الوقــت  فــي  فقــط،  يوميــا 
ثالثــة ماليــني شــخص قــادر علــى العمــل في 
طوابيــر البطالــة. وتشــير بيانــات حكوميــة 
التــي تنتمــي  العائــالت  إلــى أن العديــد مــن 
إلــى الطبقــة املتوســطة في إيــران تتجه نحو 
إلــى  عددهــم  ويصــل  الفقيــرة،  الطبقــة  فئــة 
خمســة ماليــني نســمة تقريبــا. وأبــدت إيــران 
اســتياءها بعدمــا أعلنــت واشــنطن الجمعة 
جديــدة  عقوبــات  ســتفرض  أنهــا  املاضيــة 
علــى عــدد من الشــركات اإليرانية واألجنبية 
النتهاكهــا  الطيــران؛  وشــركات  واملصــارف 

العقوبات املفروضة على طهران.
وتأخــرت طهــران فــي تســليم وكالــة الطاقــة 
الذرية إجابات عن أسئلتها، فعاجلت وزارة 
عقوبــات  برزمــة  إيــران  األميركيــة  الخزانــة 
فرضتهــا علــى 25 شــخصا ومؤسســة بتهــم 
النــووي  البرنامــج  دعمهــم  بــني  تتــراوح 
قــوات  تســليح  فــي  ومســاهمتهم  اإليرانــي، 

الرئيس السوري بشار األسد.
الخمســة  العقوبــات  قــرارات  وخلفــت 
املفروضــة علــى إيــران، والتــي صــادق عليها 
مجلس األمن الدولي مشكالت كبيرة أثقلت 
األخيــرة،  الســنوات  خــالل  االقتصــاد  كاهــل 
أزمــات  ضمــن  اإليرانيــني  معيشــة  وتأثــرت 
تشــكل تحديــا أمام حكومــة الرئيس املعتدل 

حسن روحاني.
الثــورة  انتصــار  مــع  الحظــر  هــذا  وبــدأ 
ثالثــة  مــن  أكثــر  قبــل  إيــران  فــي  اإلســالمية 

عقــود مــن قبــل الواليــات املتحــدة األميركية، 
التي جمدت أصوال مالية لبعض اإليرانيني 
فــي مصارفهــا، ومــن ثــم حولتــه إلــى حظــر 
بعــد  العقوبــات  وتوســعت  كامــل،  تجــاري 
إمــدادات  أي  بيــع  الغــرب  فمنــع   ،2006 عــام 
أو بضائــع أو أجهــزة إليــران قــد تســمح لهــا 
بتطوير برنامجها النووي. واتســعت دائرة 
الحظر بعد ذلك لتشمل القطاعات التجارية 

والصناعية والبتروكيماوية وغيرها.
وكانــت العقوبــات كفيلــة بتحويــل إيــران من 
البلد الرابع عامليا في إنتاج النفط، إلى بلد 
ال يستطيع تصدير نفطه إال لبعض البلدان 
اآلســيوية. وتراجعــت مبيعــات طهــران إلــى 
أقل من 1.5 مليون برميل نفط يوميا، مقابل 

3.5 مليون برميل يوميا في أواخر 2010.
املركــزي  البنــك  علــى  العقوبــات  وبحكــم 
وبســبب تجميــد بعــض األرصــدة اإليرانيــة 
لــم تســتطع البــالد أيضا تحصيــل عائداتها 
فتراكمــت  الصعبــة،  بالعملــة  النفطيــة 
وزادت  بالخــارج،  املجمــدة  أرصدتهــا 

األوضاع االقتصادية صعوبة وتعقيدا.
ثلــث  تقريبــا  عامــني  قبــل  العملــة  فخســرت 
نســبة  وارتفعــت  الــدوالر،  أمــام  قيمتهــا 
التضخــم خــالل الســنوات األخيــرة مــن حكــم 
الرئيــس الســابق محمــود أحمدي نجاد إلى 
35 فــي املائــة ممــا أدى إلــى ارتفــاع األســعار 
بشكل مضطرد، خاصة وأن الحكومة فقدت 
وانتشــار  األســواق  علــى  الرقابيــة  أدواتهــا 
إلــى  الفقــر  ارتفــع  وبالتالــي  االحتــكار، 
معــدالت غيــر مســبوقة. وأدى فــرض الحظــر 
علــى القطاعــات التجاريــة إلى إغالق العديد 
نســبة  فارتفعــت  واملصانــع،  الشــركات  مــن 
البطالــة فــي املجتمــع إلــى أكثــر مــن 10.7 فــي 
املائــة وفــق بيانــات مركز اإلحصــاء اإليراني 

الحكومي.
ويزيــد معــدل البطالــة بــني الشــباب اإليراني 

)بني 15 و24 عاما( إلى نحو 24 في املائة.

العقوبات تقود إيران إلى براثن الفقر

األردن بحاجة 
إلى مساعدات دولية

عزوف عالمي 
عن النفط الليبي

توقعات بنمو االقتصاد 
الخليجي %4.2

طرابلس ــ أحمد الخميسي

لــم تكــن إعادة فتح موانئ النفط شــرق 
املاضــي،  يونيو/حزيــران  فــي  ليبيــا 
بعد عام من ســيطرة املســلحني عليها، 
النفــط  مشــترّي  رغبــة  لتحفيــز  كافيــة 
إلــى  العــودة  فــي  العامليــة  الســوق  فــي 
ليبيــا كمــا يبــدو، نتيجــة االضطرابات 

األمنية التي تشهدها البالد.
وقــال مديــر إدارة التخطيــط واملتابعــة 
فــي وزارة النفــط الليبية، ســمير كمال، 
التــي تواجههــا  إن ســبب الصعوبــات 
بــالده فــي تســويق النفــط يرجــع إلــى 
توقــف موانــئ التصديــر شــرق البــالد، 
منــذ قرابــة عــام، ما ألجأ املشــترين إلى 

البحث عن أسواق أخرى.
وتسعى الحكومة الليبية إلى تسويق 
كميــات مــن النفــط تصــل إلــى حــدود 9 
موانــئ  فــي  تكدســت  برميــل،  ماليــني 
النفــط، فــي شــرق البــالد، منذ أيــام، في 
ظل عزوف املشترين عن النفط الليبي.

لـــ  تصريحــات  فــي  كمــال،  وأوضــح 
»العربــي الجديــد«، أن بعــض الحقــول 
النفطيــة تعمــل حاليــا، بشــكل طبيعــي 
الســرير  إنتاجهــا »فحقــال  يتأثــر  ولــم 
واملســلة يغذيان ميناء الحريقة )شرق 

ليبيــا( بشــكل طبيعي، وحقل الشــرارة 
جنــوب  متــرًا  كيلــو   800( النفطــي 
الزاويــة،  مينــاء  إلــى  طرابلــس( يضــخ 
)جنــوب  الفيــل  حقــل  إلــى  باإلضافــة 
غــرب ليبيــا( الــذي يضــخ إنتاجــه إلــى 
البــالد(.  غــرب  )شــمال  مليتــة  مينــاء 
وأضــاف أن الحقــول البحرية )الجرف، 
بكامــل  تعمــل  والســالم(  والبــوري، 
قوتها اإلنتاجية. ومنذ شــهر وبضعة 
أيام رفعت الحكومة القوة القاهرة عن 
ميناء السدرة، ولم تسّوق ليبيا سوى 
1.8 مليــون برميــل مــن مخــزون مينــاء 
الســدرة )أكبر ميناء نفطي في ليبيا(، 
والــذي يتواجــد فيه حوالى 4.5 مليون 

برميل من النفط الخام.
الســابق  املســؤول  زوبيــة،  علــي  وقــّدر 
الوطنــي،  املؤتمــر  فــي  النفــط  مللــف 
نتيجــة  النفــط،  مــن  ليبيــا  خســائر 
حصار املوانئ النفطية حتى منتصف 
يونيو/حزيــران املاضــي، بنحــو 30.8 
علــى  ليبيــا  وتعتمــد  دوالر.  مليــار 
إيــرادات النفــط فــي توفيــر أكثــر من 95 
فــي املئــة مــن إيــرادات الدولــة. وتراجــع 
برميــل  ألــف   500 حــدود  إلــى  اإلنتــاج 
يوميا، في املتوسط، مقابل 1.6 مليون 

برميل في يوليو/تموز 2013.

عمان ــ ينال نواف البرماوي

األردنيــة،  التخطيــط  وزارة  قالــت 
إلــى  يحتــاج  األردن  إن  اإلثنــني،  أمــس 
دعــم خارجــي بقيمــة 4.5 مليــار دوالر 

ملواجهة تدفق الالجئني السوريني.
وقدرت بيانات ملنظمات األمم املتحدة 
دمــت 

ُ
ق التــي  املســاعدات  اإلغاثيــة، 

مســاعدات  بنــد  تحــت  لــأردن  فعليــا 
الســوريني  الالجئــني  الســتضافة 
نهايــة  مــع  دوالر  مليــون   777 بنحــو 
تكلفــة  بلغــت  فيمــا  املاضــي،  العــام 
فــي  الســوريني  الالجئــني  اســتضافة 
هذا العام نحو ملياري دوالر، بحسب 
فيمــا  ملســؤولني،  ســابقة  تصريحــات 
 1.2 بنحــو  دوليــة  منظمــات  قدرتهــا 
التخطيــط  وزيــر  ودعــا  دوالر.  مليــار 
إبراهيــم  األردنــي،  الدولــي  والتعــاون 
املجتمــع  صحافــي،  بيــان  فــي  ســيف، 
الدولي لالســتمرار بتوفير املساعدات 
الســوريني،  لالجئــني  اإلنســانية 
وحــث املجتمــع الدولــي علــى مواصلــة 
هــذه  مــع  للتعامــل  الحكومــة،  دعــم 
وتضمنــت  األمثــل.  بالشــكل  األزمــة 
لتمكــني املجتمعــات  الوطنيــة  الخطــة 

فــي  الســوريني  لالجئــني  املســتضيفة 
دعــم  طلــب   ،)2016  –2014( األردن 
دولي بنحو 4.5 مليار دوالر، ســتوزع 
على املشاريع ذات األولوية للقطاعات 
الالجئــني  بتدفــق  املتأثــرة  الثمانيــة، 
الســوريني علــى األردن، وهــي التعليــم 
والصحــة والطاقــة والبلديــات وامليــاه 
وســبل  والعمــل  واإلســكان  والحمايــة 
العيش، كما سيتم إضافة مشاريع في 

قطاعات البيئة واملواصالت والعدل.
فــي  الســوريني  الالجئــني  عــدد  ويقــدر 
الجــئ،  مليــون   1.6 بنحــو  األردن، 
ويعانــي  رســمية.  تقديــرات  بحســب 
عديــدة  اقتصاديــة  تحديــات  األردن 
كارتفــاع عجــز املوازنــة، املقــدر أن يبلــغ 
دوالر،  مليــار   1.5 نحــو  العــام،  هــذا 
مــن  ألكثــر  املديونيــة  حجــم  وارتفــاع 
اللجنــة  وحــذرت  دوالر.  مليــار   28
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 
»اإلســكوا« التابعــة لأمــم املتحــدة فــي 
يوليــو/ تمــوز املاضــي، مــن التداعيات 
االقتصاديــة الســلبية لأزمــة العراقيــة 
وســورية  األردن  الجــوار،  دول  علــى 
ولبنــان، بســبب الترابــط القــوي بينهــا 

في الحركة التجارية.

الرياض ــ العربي الجديد

نصــف  االقتصــادي  التقريــر  توقــع 
العامــة  األمانــة  أعدتــه  الــذي  الســنوي 
التعــاون  مجلــس  دول  غــرف  التحــاد 
دول  اقتصــاد  يحقــق  أن  الخليجــي، 
فــي   4.2 بنحــو  نمــوا  الســت  املجلــس 
املائة خالل العام الحالي 2014، بقيمة 
تريليــون   1.7 إلــى  تصــل  إجماليــة 
دوالر، ارتفــاع من 1.65 تريليون دوالر 

عام 2013.
حصلــت  الــذي  التقريــر،  وأضــاف 
»العربي الجديد« على نســخة منه، أن 
دول املجلس تطمح إلى رفع مســاهمة 
فــي  االقتصاديــة  القطاعــات  بعــض 
والســيما  اإلجمالــي،  املحلــي  ناتجهــا 
رفــع حصتــه  الصناعــي، عبــر  القطــاع 
فــي الناتــج اإلجمالــي املحلــي إلــى 25 
فــي املائــة بحلول عام 2020 مقارنة مع 

نحو 10 في املائة حاليا.
حجــم  يصــل  أن  التقريــر  وتوقــع 
إلــى  الخليجــي  الصناعــي  االســتثمار 

عــام  بحلــول  دوالر  تريليــون  نحــو 
دوالر  مليــار   323 مــع  مقارنــة   ،2020
حاليــا، بفضــل انتهاء دول املجلس من 
تجهيــز املــدن الصناعيــة التــي يجــري 

العمل فيها في الوقت الراهن. 
تعــزز  املجلــس  دول  أن  إلــى  وأشــار 
تنويــع  بهــدف  الصناعــي  القطــاع 
فــرص  وإيجــاد  الدخــل،  مصــادر 
النفــط  غيــر  قطاعــات  فــي  اســتثمارية 

والغاز.
وكثيرًا ما تنصح مؤسسات االقتصاد 
الدوليــة وعلــى رأســها صنــدوق النقــد 
الدولــي، دول الخليــج بعــدم االعتمــاد 
ملــوارد  رئيــس  كمصــدر  النفــط  علــى 

الدولة.
وحســب التقريــر، تخطــط دول الخليج 
لدعــم ومســاندة الصناعــات الصغيــرة 
واملتوســطة، إذ تشــكل هذه املؤسسات 
املنشــآت  مــن  املائــة  فــي   86 مــن  أكثــر 
الصناعيــة بــدول املجلــس، إال أن حجم 
اســتثماراتها ال يتجــاوز 22 فــي املائــة 

من االستثمارات الصناعية.

استحوذت مخصصات الجيش 
الجزائري على نحو 11 في 

المائة من مجموع الميزانية 
)Getty(  العامة

ستظل العقوبات 
االقتصادية سالحًا على 

رقبة طهران ما دام 
الملف النووي معلقًا، 

مما يهدد بفشل 
»روحاني« في حلحلة 

أزمات معيشية تعصف 
ببالده منذ سنوات على 

رأسها الفقر والبطالة

ثالثة ماليين إيراني 
بدون عمل و 14 مليون 

تحت خط الفقر

من أرجاء الوطن

تقرير
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50 شركة مالبس تستفيد 
من االتفاقية من أصل 

800 وقعت »الكويز«

12
مال وسياسةاقتصاد

القاهرة - العربي الجديد

يقول مراقبون إن اتفاقية »الكويز« باتت خطوة كبرى في االختراق الصهيوني 
للمجتمع املصري، ومن خاللها تم ربط لقمة عيش عشرات اآلالف من العمال 
املصريــن فــي أكثــر من 400 شــركة نســيج مصريــة بالعدو الصهيونــي، وربط 
رأس املــال املصــري بنظيــره اإلســرائيلي األميركــي.  وتقــول تقاريــر رســمية 
صــادرة عــن الغرفــة التجاريــة فــي محافظــة الجيــزة جنوبــي القاهــرة، إن عــددا 
كبيــرا مــن الصنــاع املصريــن يصــدرون ســلعا غذائية وغيــر غذائية لالحتالل 
اإلسرائيلي على رأسها الكيك واملولتو )أحد أنواع العجائن(. وأكدت مصادر 
ذات صلة لـ«العربي الجديد« أن مصانع حديد كبرى، مثل حديد عز، وبشاي، 
والجارحــي، تصــّدر الحديد املصري إلســرائيل عبر قبرص. وأضافت املصادر 
التــي فضلــت عــدم الكشــف عــن هويتهــا، أن مصنــع أســمنت ســيناء، اململــوك 

لرجــل األعمــال حســن راتــب، صاحــب قناة املحــور الفضائية، يصدر اإلســمنت 
املصــري لالحتــالل اإلســرائيلي بنفــس طريقــة تصديــر الحديــد، وأحيانــا مــن 
وكان  إســرائيل.  إلــى  ومنهــا  الفلســطينية،  الســلطة  ملناطــق  خــالل تصديــره 
شريف عفيفي رئيس غرفة صناعة مواد البناء في اتحاد الصناعات املصرية، 
أكــد فــي تصريحــات صحافيــة عــام 2008 أنــه يصــّدر الســيراميك إلــى االحتالل 

اإلسرائيلي.
وقــال عفيفــي، وهــو رئيــس شــركة ســيراميكا بريمــا، إن املجموعــة )ســيراميكا 
بريما( تصدر الســيراميك لالحتالل اإلســرائيلي بما ال يتعدى 1 في املائة من 
اإلنتــاج الــذي يصــل ســنويا إلــى حــدود 2.5 مليــون متــر مربع من الســيراميك، 
مشــيرا إلــى أنــه ال توجــد قــرارات رســمية بوقــف التصديــر إلســرائيل، وأنــه ال 

يستطيع وقف التصدير في ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة )الجات(.
وأضافــت املصــادر أن رجــل األعمــال املعــروف محمــد أبــو العينــن، صاحــب 

مصانــع ســيراميكا كيلوبتــرا وصاحــب قنــاة صــدى البلــد الفضائيــة يصــدر 
كميــات كبيــرة مــن الســيراميك إلــى إســرائيل، وبســؤاله حــول التصديــر، قــال 
»ال نصــدر نهائيــا إنتاجنــا إلــى إســرائيل«. وفــي الســياق ذاته، أوضــح التقرير 
االقتصــادي لغرفــة الجيــزة لشــهر يوليو/تمــوز املاضــي الخــاص بالصــادرات 
للدول الخارجية، والذي حصلت العربي الجديد على نسخة منه، أن صادرات 
املــواد الغذائيــة مــن املحافظــة لالحتــالل اإلســرائيلي بلغــت 395 ألــف دوالر، 
بخــالف كميــات مــن البســكويت بقيمــة 337 ألــف دوالر، وصــادرات كيــك بقيمة 
34.6 ألــف دوالر. وقــال مصــدر فــي الغرفــة التجارية بالجيــزة، إن هذه الكميات 
يتم تصديرها إلسرائيل كل شهر من مصانع تقع في املحافظة، موضحا أنها 
أحيانا تزيد على هذا الرقم وأحيانا تنقص، رافضا في الوقت نفســه الكشــف 
عــن هويــة املصّدريــن إلســرائيل. وال تقــف املصالــح بــن رأس املــال املصــري 
واإلسرائيلي عند هذا الحد، بل هي آخذة في التطور والزيادة، وفق مراقبن.

الكويز.. أمر واقع واختراق للمجتمع المصري

»بيزنس« مصرى إسرائيلي بدماء غزة

أميركا وإسرائيل.. حصان طروادة

باألسماء.. رجال أعمال مصريون يتعاملون مع االحتالل

القاهرة ــ محمد توفيق

بينمــا كانــت غــزة تنــزف طيلــة 51 يومــا جــراء 
يجلــس  القطــاع،  علــى  اإلســرائيلي  العــدوان 
املفــاوض املصــري علــى طاولــة االحتــالل لعقــد 
أبيــب مســبقا  اشــترطت واشــنطن وتــل  هدنــة 
أن يكــون طرفــا فيهــا، وضمــن مســتنداته، ملف 
أحمــر يحمــل عنــوان »الكويــز«. تلــك االتفاقيــة 
التــي تســعى مصــر منذ ســنوات لتعديلها بما 
يضمــن مصلحة أكبــر لرجال أعمال معدودين، 
أجنبيــة  دول  فيــه  تتخــذ  الــذي  الوقــت  فــي 
بالجملــة، قــرارات مقاطعة االحتــالل اقتصاديا 
اتــه علــى قطــاع غــزة وانتهاكــه القانــون  العتداء
الدولــي في فلســطن املحتلــة. وفي الوقت الذي 
تقاطــع فيــه معظــم دول العالــم دولــة االحتــالل 
العــدوان علــى غــزة؛ يواصــل  اقتصاديــا جــراء 
رجــال األعمــال املصريــون تصديــر منتجاتهــم 
إلــى األســواق اإلســرائيلية وإلــى مســتوطنات 
االحتــالل، لحصــد مزيد من الثروات املغموســة 
لــع فــي 

ّ
فــي الــدم الفلســطيني. وقــال مصــدر مط

الحكومــة املصريــة لـــ »العربــي الجديــد«، طالبا 
عدم نشــر اســمه، إن القاهرة طرحت في ســياق 
علــى  غــزة،  وقطــاع  االحتــالل  بــن  وســاطتها 
األول تعديــل اتفاقيــة »الكويــز« لتقليــل نســبة 
املكــّون اإلســرائيلي عــن 10.5 فــي املائــة، بعدمــا 
استغل اإلسرائيليون االتفاقية في رفع أسعار 
الخامات التي يتم توريدها للمصانع املصرية 
املســتفيدة من االتفاقية.   وحســب املصدر، فإن 
املخابرات العامة املصرية، هي التي تدير ملف 
»الكويــز« ضمــن ملفــات حيويــة أخــرى تربــط 
االحتــالل بالحكومــة منذ ســنوات، موضحا أن 
الحكومــة لــم تتلــق ردا شــافيا إلــى اآلن بشــأن 

مطلبها تعديل االتفاقية.
أواخــر 2004،  الكويــز،  اتفاقيــة  ووقعــت مصــر 
والتي تنص على الســماح للصادرات املصرية 
بالنفــاذ إلــى الســوق األميركيــة دون أي رســوم 

القاهرة ـ العربي الجديد

يرجــع تاريــخ اتفاقيــة الكويــز إلــى عــام 1996، 
حــن أقــر الكونجرس األميركي مبادرة، أعلنت 
الرئيــس  فــي عهــد  عنهــا الحكومــة األميركيــة 
كلينتون، بإنشــاء مناطق صناعية مؤهلة في 

منطقة الشرق األوسط بهدف دعم السالم.
فــي الحقيقــة، جــزء مــن  وهــذه االتفاقيــة، هــي 
اتفاقية التجارة الحرة األميركية اإلسرائيلية، 
باالســتفادة  األخــرى  لــدول  تســمح  لكنهــا 
تشــمل ســلعها مكونــات  أن  مقابــل  فــي  منهــا 
إســرائيلية 11.7 في املئة على األقل، وأميركية 
بنســبة 15 فــي املئــة علــى األقــل، في حــن يمثل 

املكون املصري بنسبة 35 في املئة.
وتمنــح االتفاقية االحتالل اإلســرائيلي وضعا 
احتكاريا، في حدود النسبة املشار إليها، حيث 
يفــرض الســعر الــذي يريــده، كمــا أن االتفاقيــة 
توريــد  فــي  الحــق  املتحــدة  الواليــات  تعطــي 
15 فــي املئــة مــن املكونــات، دون فــرض مصــر 

جمركيــة، شــريطة أن تتضمن املنتجات مكونا 
إســرائيليا ال تقــل نســبته عــن 11.7 فــي املائــة 
جرى خفضه بعد ذلك ليصبح 10.5 في املائة.

وقال مصدر آخر في وزارة الصناعة والتجارة 
مــن  ضغوطــا  تواجــه  الحكومــة  إن  املصريــة، 
االتفاقيــة  مــن  املســتفيدين  األعمــال  رجــال 
لتعديلهــا عبــر خفــض املكــون اإلســرائيلي إلى 
حــدود 8 فــي املائــة علــى األقــل، مؤكــدا أن هــذا 
املطلــب ليــس مــن قبيــل املقاطعــة االقتصاديــة 
لالحتــالل، وإنمــا لحمايتهم من ارتفاع أســعار 
عــن ندرتهــا  اإلســرائيلية فضــال  الخــام  املــواد 
أعمــال  رجــال  وتعــرض  األحيــان.  أغلــب  فــي 
مصــر،  فــي  »الكويــز«  اتفاقيــة  مــن  ينتفعــون 
مســتندات  زّوروا  بعدمــا  جنائيــة  ملحاكمــات 
أنهــا  علــى  لخامــات صناعيــة  شــراء  وفواتيــر 
مــن االحتــالل اإلســرائيلي لتمريــر صادراتهــم 
إلــى أميــركا تحــت مظلــة »الكويــز« باملخالفــة 
لصريــح االتفاقيــة، ما برره مراقبون باضطرار 
رجــال األعمــال إلى ذلــك نتيجة نقص الخامات 
»تعديــل  أن  املصــدر  وأضــاف  اإلســرائيلية. 

رســوما جمركيــة عليهــا. وتســتفيد الواليــات 
املتحــدة مــن اســتيراد منتجــات بتكلفة خاصة 
 عــن االســتفادة مــن مبيعــات 

ً
مــن مصــر، فضــال

ــع املصــري 
ّ
صن

ُ
املــواد الخــام التــي يحتاجهــا امل

كشرط أساسي للدخول تحت مظلة االتفاقية.
وبموجب »الكويز« تم االتفاق على إقامة سبع 
مناطــق صناعيــة مؤهلــة فــي مصــر، علــى عدة 
مراحــل، علــى أن تشــمل املرحلــة األولــى إقامــة 
املناطق الصناعية املؤهلة في منطقة القاهرة 
الكبــرى، ومنطقــة اإلســكندرية، وبــرج العــرب، 
والعامرية، واملدينة الصناعية في بورسعيد.

وكيــل  أعدهــا  اقتصاديــة  دراســة  وقالــت 
محمــد  األســبق،  والتجــارة  الصناعــة  وزارة 
املدخــالت  وجــود  إن  مؤخــرًا،  الشــيمي،  نبيــل 
األميركيــة بنســبة ال تقــل عــن 15 فــي املئــة، بــل 
ربمــا يتجــاوز الـــ50 فــي املئــة، )حيــث أن املكــون 
املصــري لــن يتجاوز الـ35 فــي املئة، إضافة إلى 
يعنــي  املصريــة(  الصناعــة  مســتوى  ضعــف 
أن الســوق األميركــي يســتقبل ســلعا أميركيــة 
باألساس، وهي تماثل ما يحدث في اتفاقيات 
املعونة األميركية التي تصر الواليات املتحدة 
علــى أن يعــود الجــزء األكبــر منها إلــى الخزانة 
األميركيــة مــن جديد، وبالتالــي فمن الطبيعي 
رســوم  دون  األميركيــة  الســوق  تدخــل  أن 

جمركية.
وتأتــي إســرائيل كأكبــر املســتفيدين مــن هــذه 
املنســوجات  قطــاع  االتفاقيــة، حيــث ســتحرك 
أهميــة  ذي  غيــر  قريــب  وقــت  إلــى  كان  الــذي 
االتفاقيــة،  هــذه  قبــل  اإلســرائيلي،  لالقتصــاد 
كمــا تعتبــر فرصــة غيــر مســبوقة نحــو تقليــل 
والقفــز  اإلســرائيلي  االقتصــاد  علــى  الضغــط 

على املقاطعة الشعبية العربية ملنتجاتها.

االتفــاق مــن شــأنه تحرير املصدرين جزئيا من 
رفــع  الــذي  املكــون اإلســرائيلي  االعتمــاد علــى 
تكلفــة املنتــج املصري النهائي«. ويســتفيد من 
شــركات  مــن  محــدود  عــدد  »الكويــز«  اتفاقيــة 
املالبس الجاهزة، ال يتعدى 50 شركة من أصل 
عت االتفاقية، تستحوذ 8 شركات منها 

ّ
800 وق

علــى حصــة 70 فــي املائــة مــن نســبة التصديــر، 
وهــي: شــركة النيــل للمالبــس، اململوكــة لرجــل 
األعمال جالل الزوربا رئيس اتحاد الصناعات 
املصريــة الســابق، وعــالء عرفــة، رئيس الشــركة 
رئيــس  بهــاء،  وخالــد  للمالبــس،  السويســرية 
قاســم،  ومحمــد  للتريكــو،  املصريــة  الشــركة 
رئيس شــركة التجارة الدولية، وإســماعيل أبو 
الســباع، صاحــب مصانــع أبــو الســباع للغــزل، 
لرجــل  اململوكــة  ســنتر،  قطــن  كايــرو  وشــركة 
األعمال مجدي طلبة، وشركة لوتس للمالبس 

التي يملكها رجل األعمال حسام جبر.
ورفضــت وحــدة »الكويــز« فــي وزارة الصناعــة 
والتجارة الكشــف عن أســماء الشــركات املوقعة 
الجديــد«  العربــي   « أن  غيــر  االتفاقيــة،  علــى 

وتعطــي هــذه االتفاقية االحتالل اإلســرائيلي 
املصــري،  االقتصــاد  اختــراق  علــى  القــدرة 
التفــوق  ومــع  الشــراكة،  موقــع  فــي  ووضعــه 
التكنولوجي اإلسرائيلي على الدول العربية 
القائــد  ســيمثل  اإلســرائيلي  االقتصــاد  فــإن 

االقتصادي في املنطقة، بحسب الدراسة.
الحقيقــي  املكســب  إن  الشــيمي،  ويقــول 
البدايــات  هــذه  هــو  االتفاقيــة  مــن  إلســرائيل 
الناجحة لتأســيس الســوق الشــرق أوســطية، 
وقــد ترجــم أيهــود أوملــرت ذلــك، بالقــول »إن 
توقيــع هــذه االتفاقيــة مــع أكبــر دولــة عربيــة 
هــو أعظــم حــدث منــذ ســنوات طويــل،ة وأنــه 
إســرائيل  ســتدخل  التوقيــع  هــذا  بموجــب 

العالم العربي من أوسع أبوابه«.

أبــرز  علــى  الخاصــة  مصادرهــا  مــن  حصلــت 
واصــل  والتــي  عليهــا،  املوقعــة  الشــركات 
إلــى االحتــالل  أصحابهــا تصديــر منتجاتهــم 

حتى خالل العدوان على غزة، ومن بينهم:
شــركات  مجموعــة  صاحــب  الزوربــا:  جــالل   -

نسيج ومالبس، وامللقب بـ »مهندس الكويز«.
محــالت  صاحــب  عرفــة(:  )آل  عرفــة  عــالء   -
كونكريــت ومصانــع جولــدن تكــس لألصــواف 
وغيرهــا، فــي العاشــر مــن رمضــان والــذي تــم 

القبض على الجاسوس عزام عزام داخلها. 
.BTM لويس بشارة: صاحب مصانع -

- محمد أبو العينن: رجل أعمال بورسعيدي.

وتابع، في حن التوقيع »آمل أن توقع الدول 
العربيــة كلهــا اتفاقيــات مــن هــذا النــوع مــع 
االحتــالل  إن  والواقــع   ،

ً
مســتقبال إســرائيل 

إلــى هــذه االتفاقيــة علــى  اإلســرائيلي ينظــر 
أنهــا كســر للعزلة االقتصادية التي يعيشــها 
في املنطقة«. وحســب الشــيمي، فإن املستفيد 
هــذه  مــن  املصــري،  الجانــب  مــن  الحقيقــي، 
األعمــا،ل  رجــال  مجموعــات  هــم  االتفاقيــة 
أعضــاء الحــزب الوطنــي املنحل، الذين لديهم 

مصالح في السوق األميركي.
السياســات  لجنــة  ســيطرة  وســاهمت 
نجــاح  فــي  املنحــل  الوطنــي  الحــزب  علــى 
املتحــدة  الواليــات  مــع  املصالــح  أصحــاب 
فــي  لإلســراع  الحكومــة  علــى  الضغــط  فــي 

- محمد قاسم: رجل أعمال، نائب جالل الزوربا 
ونائــب  املصريــن،  املصدريــن  جمعيــة  فــي 
رئيــس غرفــة الصناعات النســيجية فــي اتحاد 

الصناعات املصرية.
القليوبــي(:  )حمــادة  القليوبــي  علــي  - محمــد 
رئيــس غرفــة الصناعات النســيجية فــي اتحاد 

الصناعات املصرية.
- إيهــاب املســيري: رئيــس مجلــس إدارة شــركة 

الصناعات النسيجية في املحلة الكبرى. 
االقتصــاد  لجنــة  رئيــس  حمــزة:  خالــد   -
والجمارك في جمعية رجال األعمال املصرين. 
- منيــر عــز الديــن: رئيــس لجنــة الصناعــة فــي 

جمعية رجال األعمال املصرين. 
- محمود عبود: رئيس جمعية املستثمرين في 

بورسعيد. 
- إســماعيل أبو الســباع : رئيس شــركة نســيج 
مصــدري  جمعيــة  وســكرتير  الســباع،  أبــو 

ومستثمري مدينة املحلة الكبرى. 
- الســيد أبــو القمصــان: رئيــس قطــاع التجــارة 

الخارجية في وزارة التجارة والصناعة. 
- عــادل جزاريــن: رئيــس جمعيــة رجــال األعمال 
األســبق  املصــري  الصناعــات  اتحــاد  ورئيــس 

ووزير السياحة األسبق. 
- شــركة الراحــل جمــال الناظــر: رئيــس جمعيــة 
الســياحة  ووزيــر  املصريــن  األعمــال  رجــال 

األسبق.
- عبد الهادي عبد املنعم: نائب ســابق لرئيس 

جمعية مستثمري العاشر من رمضان. 
جمعيــة  رئيــس  نائــب  الحســيني:  هانــي   -

املستثمرين في بورسعيد. 
- محمــد املرشــدي: رئيــس مجلــس إدارة غرفــة 
مصانــع  وصاحــب  النســيجية،  الصناعــات 

مرشدي تكس. 
رئيــس  نائــب  العزبــي:  عــادل  الراحــل  شــركة   -
الشعبة العامة للمستثمرين في االتحاد العام 

للغرف التجارية. 
شــركة  إدارة  مجلــس  رئيســة  خيــاط:  دينــا   -
الزارد مصر املالية لالستثمار )ابنة عم يوسف 

بطرس غالي وزير املالية الهارب(
التجــارة  وزيــر  مستشــار  الفيومــي:  ناجــي   -
التنفيــذي  املديــر   – والصناعــة  الخارجيــة 

لجمعية املصدرين املصرين. 
- زينــب غزالــي: العضــو املنتــدب لشــركة تاكــي 

ونائب رئيس مجلس اإلدارة. 
- مصطفــى صبــري: رئيــس لجنــة الصناعة في 
جمعيــة رجــال األعمال في اإلســكندرية، ومالك 

مصانع املالبس الجاهزة يو إس
إدارة مصانــع  رئيــس مجلــس  أشــرف شــتا:   -
شتا تكس للصناعات النسيجية واملفروشات.

التوقيــع علــى االتفاقيــة ،بينمــا تولــى بعــض 
األميركــي  الجانبــن  مــع  املفاوضــات  منهــم 

واإلسرائيلي.
اتحــاد  رئيــس  وهــو  الزوربــا،  جــالل  ويبــدو 
»مهنــدس  بـــ  وامللقــب  الســابق،  الصناعــات 
فــي  املســتفيدين  كأبــرز  الكويــز«،  اتفاقيــة 
إقنــاع  لســنوات طويلــة  مصــر، حيــث ســعى 
الحكومــة املصريــة بإبــرام تلــك االتفاقية، ولم 
اإلعــالم  وســائل  فــي  للحديــث  فرصــة  يتــرك 
دون اإلشادة باألردن التي وقعت »كويز« مع 

إسرائيل والواليات املتحدة عام 1999.
الســانحة  الفرصــة  كانــت   2004 عــام  وفــي 
املصريــة  الحكومــة  علــى  الضغــط  لتكثيــف 
مــع القــرار األميركــي مــن أجــال بإلغــاء نظــام 
الحصــص »الكوتة » ابتداء من يناير/كانون 
الثانــي 2005، وهــو النظــام الــذي كان يســمح 
ملصــدري املالبس الجاهزة املصرين بدخول 

السوق األميركية وفق حصة مقررة ملصر.
واســتخدم الزوربــا نفــوذه باعتبــاره عضــوًا 
في مجلس إدارة جمعية املستقبل، التي كان 
يرأســها جمــال مبــارك نجــل الرئيس املخلوع 
سياســات  بلجنــة  وعضــوا  مبــارك،  حســني 
الحــزب الوطنــي املنحــل، للضغط علــى وزارة 

التجارة ودفعها لعقد االتفاقية.
وبعــد توقيــع االتفاقيــة أصبــح الزوربــا أحــد 
أكبر ســبعة مصدرين إلى الســوق األميركية، 
مــن  يشــكون  شــركاته  فــي  العاملــن  أن  رغــم 

األجر الضئيل الذي يتقاضونه.
أن  الكويــز  طريــق  عــن  الزوربــا  واســتطاع 
يحتكر ما ال يقل عن 25 في املئة من صادرات 
املنســوجات واملالبــس  مــن  الخــاص  القطــاع 

الجاهزة، وأن يجني املليارات من ذلك.

لم تشتعل شوارع 
القاهرة بمظاهرات ضد 

االحتالل اإلسرائيلي تطالب 
بمقاطعته اقتصاديًا، 

مثلما كان يحدث سابقا. 
فقد تغيّرت األنظمة.. 

وربما العقائد

تبدو أميركا في واقع 
األمر، إلى جانب االحتالل 

اإلسرائيلي، األكثر استفادة 
على اإلطالق من اتفاقية 
»الكويز« مع مصر، نتيجة 

الوضع االحتكاري الذي 
وفرته االتفاقية

)Getty/يتوارى المعنى إذا حضرت المصالح لدى بعضهم  )أرشيف/فرانس برس

مبررات المنتفعين المعلنة من توقع اتفاقية »الكويز« كثيرة منها أن 
المالبس الجاهزة المصرية لن تستطيع المنافسة مع المنتجات الصينية 
إلى  والماليزية في السوق األميركية بدون »الكويز«، وهو ما سيؤدي 
الجاهزة،  المالبس  صناعة  في  المصرية  العمالة  من  كبير  عدد  تسريح 
للسوق  المصرية  الجاهزة  المالبس  ــادرات  ص بزيادة  آمــال  عن  فضال 
األميركية لتصل إلى نحو سبعة مليارات دوالر، وتوفير 250 ألف فرصة 

عمل جديدة.

عزٌف على أوتار كاذبة
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عــن  دبــي«  »فــاي  شــركة  أعلنــت 
وجهــاٍت  ثــاث  باتجــاه  توســعها 
لتســجل  أفريقيــا،  فــي شــرق  جديــدة 
بذلك ثمانني وجهة على شــبكتها منها تســع 

وجهات في أفريقيا.

الســعودية  »أرامكــو«  شــركة  أعلنــت 
عــن نجاحهــا فــي التغلب علــى إنجاز 
فــي  شــاملة  دوريــة  صيانــة  أكبــر 
تاريــخ »مصفــاة الريــاض« والبالغــة طاقتهــا 

التكريرية 124 ألف برميل يوميًا من النفط.

الكويتيــة  االتصــاالت  شــركة  أعلنــت 
املــال  أســواق  هيئــة  موافقــة  »فيفــا« 

على إدراجها في السوق الرسمية.

ملراقبــة  العامــة  املصلحــة  ذكــرت 
الجــودة والفحــص والحجر الصحي 
فــرع شــركة »كرايســلر« لصناعــة  أن 
ألــف   25 سيســتدعي  الصــني  فــي  الســيارات 
ســيارة مــن الســوق؛ بســبب وجــود عيــوب قــد 

تؤدي إلى اندالع حرائق.

13
الوجه اآلخر

نانسي عجرم
أعاني ارتفاع األسعار مثل كل الناس

■ كيــف تقّيمــن الوضــع االقتصــادي اللبنانــي فــي ظــل هــذه األوضــاع 
السياسية املتوترة؟ 

تأثــرت ســلبًا بالركــود االقتصادي فــي لبنان، ليس فقط على 
املستوى الفني، فأنا أواًل، وأخيرًا مواطنة لبنانية، أتأثر بما 
يجري من أحداث داخلية، ونحن منذ سنوات نعيش وضعًا 
صعبًا في كافة املجاالت، ارتفاع في األسعار وغياب السياح، 
والتوتــرات السياســية، جميعهــا عوامــل أثــرت علــى املواطــن 
اللبنانــي، وأنــا كمواطنــة، أعانــي كمــا تعانــي كافــة الشــرائح 
األوضــاع  أثــرت  كمــا  االقتصــادي،  الركــود  مــن  املجتمعيــة 
الصعبة بطريقة ســلبية على أعمالي الفنية، ســواء من حيث 
انخفــاض عــدد الحفــات في لبنــان، أو املهرجانــات، وبالرغم 
من ذلك، إال أنني استطعت أن أحقق نجاحًا كبيرًا في جميع 

األعمال، لكنني أنتظر األفضل دائمًا.

■ هــل أثــرت األوضــاع السياســية علــى حجــم أعمــال الفنانــن، وعلــى 
قيمة ما يقدمونه من أعمال فنية؟ 

 نعم أثرت األوضاع السياسية على حجم األعمال، بعيدًا عن 
الحفات الغنائية، فهناك العديد من شــركات اإلنتاج أوقفت 
أقــوم بإنتــاج أعمالــي  أنــا شــخصيًا منــذ ســنوات  أعمالهــا، 
علــى نفقتــي الخاصــة، وال شــك أن هنــاك فنانــني يحتاجــون 
إلــى شــركات إنتــاج، وإلى حجم أموال كبيــر لتقديم أعمالهم، 
ولألسف فإن حجم اإلنتاج انخفض خال السنوات املاضية. 

■ تتحدثــن عــن انخفــاض إيــرادات الفنانــن، وانخفــاض فــي حجــم 
أعمالهم، هل تأثر مصروفك الشخصي نتيجة انخفاض اإليرادات؟

ــض مصروفــه اليومــي، ألننــا نظهــر 
ّ
ال يمكــن للفنــان أن يخف

بشــكل يومــي، ويترتــب علــى ذلــك مصاريف خاصــة، ال يمكن 
اختزالهــا بســبب انخفــاض اإليــرادات، وبالرغم من انخفاض 
اإليــرادات، إال أن املصاريــف علــى العكــس مــن ذلــك، ارتفعــت 
علــى  لبنــان  فــي  والخدمــات،  الســلع  أســعار  ارتفــاع  نتيجــة 

سبيل املثال، فاألسعار في ارتفاع مستمر، وشبه يومي. 

■ هــل تأثــرت حيــاة الفنانن اقتصاديــا بالربيع العربي .. هل انخفض 
مستوى الدخل؟

ال شك أن الربيع العربي ساهم في انخفاض أعمال الفنانني 
لجميــع  االقتصاديــة  الحيــاة  علــى  أثــر  كمــا  عــام،  بشــكل 
املواطنني وساهمت األوضاع السياسية، والتوترات األمنية 

التــي شــهدتها الــدول العربيــة فــي انخفــاض عــدد الحفــات 
الحفــات  إيــرادات  علــى  نعيــش  كفنانــني  ونحــن  الغنائيــة، 
العربيــة،  األحــداث  ونتيجــة  ننتجهــا،  التــي  واأللبومــات 

انخفضت إيرادات جميع الفنانني. 

■ بعيــدًا عــن ارتفــاع األســعار، واألوضــاع السياســية املتشــنجة، فــي 
حياتــك اليوميــة، هــل تســتخدمن األوراق النقديــة، أم تفضلن بطاقات 

االئتمان في عمليات الشراء والتسوق؟
في حياتي اليومية، أستخدم األوراق النقدية، نظرًا لسهولة 
اســتخدامها وتبادلهــا، كمــا أن أغلــب األماكــن التــي أقصدهــا 
مــع عائلتــي، ال تتطلــب الدفــع ببطاقات االئتمــان، وأنا ال أرى 
فرقــًا كبيــرًا بــني البطاقــات والنقــود، بالنتيجــة، الوســيلتان 

وجدتا لاستهاك. 

■ فــي رحالتــك الخارجيــة، هــل تتبعــن األســلوب نفســه فــي ســداد 
مشترياتك؟ 

أفضــل  الخارجيــة،  الرحــات  ففــي  األمــر،  يختلــف  هنــا  كا، 
فــي  بهــا  الدفــع  لســهولة  نظــرًا  االئتمــان،  بطاقــة  اســتخدام 
الــدول األجنبيــة، باإلضافــة إلــى ذلك، فهنــاك إجراءات صعبة 
يتطلبهــا إدخــال النقــود إلى الــدول األجنبية وحتى العربية، 
لناحيــة التصاريــح ومــا شــابه، ولــذا فمــن األفضــل اســتخدام 
البطاقات االئتمانية في الخارج نظرًا لسهولة استخدامها.

■ ما توقعاتك املستقبلية لالقتصاد العربي، وماذا لو بقي االقتصاد 
في حالة الركود؟

أتمنى أن يعم السام والخير على جميع الدول العربية، وال 
شــك أن أرقــام البطالــة فــي العديــد مــن الــدول موضــوع يثيــر 
تتحســن  أن  وآمــل  ضروريــة،  معالجــة  ويتطلــب  االهتمــام، 
األوضــاع املعيشــية لجميــع املواطنــني، وخصوصــًا مواطنــي 
الــدول العربيــة، يكفينــا حــروب ودمــار، نحتــاج إلــى الســام 

واألمان، لكي يستطيع املواطن تأمني كافة احتياجاته. 

■ ماذا لو بقي االقتصاد العربي في حالة الركود؟ 
أنــا  وبالعكــس  التشــاؤم،  أحــب  ال  أنــا  صعــب،  ســؤال  هــذا 
متفائلــة بالشــباب العربــي وقدرتــه علــى التغييــر، وأرى أن 
بقــاء االقتصــاد فــي حالــة الركــود لفتــرات طويلــة، ســيكون له 

انعكاسات سلبية على حياتنا.

كشفت الفنانة نانسي عجرم، أن األوضاع االقتصادية، انعكست سلبًا على 
األعمال الفنية في العديد من الدول

أجرته  بلقيس عبد الرضاحوار

أظهــر مســح جديــد صــادر عــن مصــرف »إتــش أس بــي ســي«، أن قطــاع الصناعــة الروســية نما بوتيــرة بطيئة، 
ممــا يشــير إلــى صمــود القطــاع الصناعي، رغم التأثير االقتصادي لألزمة األوكرانية، واســتقر مؤشــر مديري 
املشــتريات للقطاع الصناعي، والذي يشــكل نحو 16 في املائة من االقتصاد الروســي، عند مســتوى 51 نقطة، 
كما ارتفع الناتج بعد انخفاضه خال األشــهر الـ 5 املاضية، وتوســعت الطلبيات الجديدة بأســرع معدل نمو 
منــذ تشــرين األول 2013، بينمــا انخفــض التوظيــف للشــهر 14 علــى التوالــي، وأشــار كبيــر االقتصاديــني فــي 

املصرف الكسندر موروزوف، إلى أن الدافع وراء نمو قطاع الصناعة الروسي هو زيادة الطلب املحلي.

صمود القطاع الصناعي الروسي

العربي الجديد

أدت األزمــة األمنيــة الجديــدة فــي العــراق، 
اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  ســيطرة  بعــد 
علــى مناطــق فــي شــمال الباد، إلــى نزوح 
العديــد مــن العراقيــني إلــى املناطــق األكثر 
أمنــًا، فقــد بلــغ عــدد النازحــني العراقيــني 
مــن املناطــق املتوترة في املوصل، وصاح 

الدين 
إلــى أكثــر مــن مليــون نــازح عراقــي خــال 
املنظمــة  أعلنــت  كمــا  املاضيــة.  الفتــرة 
عــدد  أن  جنيــف  فــي  للهجــرة  الدوليــة 

النازحــني فــي العراق بســبب النــزاع الدائر 
تجــاوز 1.6 مليــون نــازح، وذلك منذ بداية 
العام الذي شهد بدء القتال في محافظتي 

األنبار ونينوى. 
ويعاني العراق قبل حدوث األزمة األمنية، 
من ضعف بنيته االقتصادية، فقد وصلت 
نســب البطالــة قبــل األزمــة وبحســب وزيــر 
العمــل العراقــي نصــار الربيعــي إلــى أكثــر 
من 46 في املائة، و بعد األزمة األمنية، من 
املرجح أن ترتفع نسب البطالة، مما يهدد 
بحدوث كارثة اجتماعية. إلى ذلك كشفت 
تتوقــع  أنهــا  العراقيــة  التخطيــط  وزارة 

 30 إلــى  العــراق  فــي  الفقــر  نســبة  ارتفــاع 
فــي املائــة، بســبب األوضــاع األمنيــة التــي 

تشهدها بعض املحافظات العراقية.
وأفاد املتحدث باســم الوزارة، عبد الزهرة 
النــزوح األخيــرة  بــأن موجــات  الهنــداوي 
التي شــهدتها بعض املحافظات العراقية 
أن  واملتوقــع  األمنيــة،  األوضــاع  بســبب 
تتمخــض عــن أكثــر مــن مليــون و600 ألــف 
نازح ستلقي بظالها على الفقر، متوقعا 
املائــة  فــي   30 إلــى  الفقــر  نســبة  أن تصــل 
خــال العــام الحالــي، بعــد أن كانــت 19 في 

املائة خال عام 2012.

كمــا أشــار إلــى أن الــوزارة لــم تصــدر حتى 
الفقــر  نســبة  بشــأن  إحصائيــة  أي  اآلن 
للعــام الحالــي، موضحًا أن الوزارة تنّســق 
مــع الــوزارات املعنيــة لتســجيل كل نتائــج 
الفقــر  أن  باعتبــار  الجماعــي  النــزوح 
يشــتمل على كل األمــور املتعلقة بالصحة 
وتدهورهــا  والتعليــم  والعمــل  والســكن 

يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر.
وكانــت وزارة حقوق اإلنســان العراقية قد 
رجحت بداية العام انخفاض نســبة الفقر 
إلى 18.9 في املائة من سكان العراق نهاية 
عام 2014، إال أن األزمة األمنية لم تســاعد 

في ذلك، وقال وزير حقوق اإلنسان محمد 
مؤشــرات  علــى  »بنــاًء  الســوداني:  شــياع 
فــي   24 كانــت  والتــي  العــراق،  فــي  الفقــر 
املائــة عــام 2010، حيــث وضعــت الحكومــة 
اســتراتيجية ملكافحة الفقــر للفترة 2011-

الدوليــة،  الجهــات  وبمســاعدة   2014
الحرمــان  مؤشــرات خريطــة  علــى  مبنيــة 
فــي توزيــع املــوارد وتنفيــذ املشــاريِع علــى 
ســاس عدد الســكان ونســبة الحرمان من 

َ
أ

خــال برنامج تنمية األقاليم الذي ظَهرت 
مؤشــراته األوليــة بدايــة العــام، انخفضــت 

نسبة الفقر الى 18.9 في املائة«.

30 % نسبة الفقر في العراق الغني بالنفط

عالء البحار

وغيــاب  املتدهــور  املعيشــي  الوضــع 
أقــوى  مــن  كانــا  االجتماعيــة  العدالــة 
الدوافــع للموجــة الثوريــة األولــى للربيع 
العربي التي أطاحت بالعديد من رؤوس 
األنظمة الفاســدة، وما زالت تهدد باقي 
الــرؤوس. لقــد رفعت الثورات شــعارات 
اقتصاديــة جذبت إليها أغلب الشــرائح 
املجتمعية، وكانت ســببا في اســتمرار 
الحــراك الثــوري منــذ عــام 2011 رغــم 

ضراوة املعركة مع الثورات املضادة.
)امللــف  الفاعــل  العنصــر  هــذا  ولكــن 
الثــوري،  الحــراك  فــي  االقتصــادي( 
الثــورات  ل إلــى ســالح فــي أيــدي  تحــوَّ
املضــادة التــي تعمــدت زيــادة األزمــات 
ثــورات  تلتــف علــى  لكــي  االقتصاديــة 
الربيع العربي. وأعاد امللف االقتصادي 
وذيــول  الثــوري  الحــراك  بــن  املعركــة 
األنظمــة القديمــة، بعــد أكثــر مــن ثــالث 
ســنوات، إلــى املربــع صفــر، وكل طرف 
يســعى إلــى اســتغالل هــذا امللــف مــن 
أجل تحقيق هدفه. وكان افتعال أزمتي 
الوقــود وانقطــاع الكهربــاء فــي مصــر 
واضحــا، فقــد كانتــا مــن أهم األســباب 
وزيــر  بقيــادة  الجيــش  ســاعدت  التــي 
السيســي  الفتــاح  عبــد  اللــواء  دفاعــه، 
آنــذاك، فــي اإلطاحــة بــأول رئيس مدني 
منتخــب بعــد ثورة يناير، وهو الدكتور 

محمد مرسي.
عــام  يوليو/تمــوز   3 انقــالب  وأصبــح 
بحــل  املصريــن  وعــد  الــذي   ،2013
السيســي  بوابــة  املعيشــية،  أزماتهــم 
فــي  الرئاســة  كرســي  إلــى  للوصــول 

انتخابات مطعون في نزاهتها.  
وفــي اليمــن علــى ســبيل املثــال، نتابــع 
اســتغالل جماعــة الحوثيــن اضطــرار 
الوقــود  أســعار  رفــع  إلــى  الحكومــة 
مكاســب  تحقــق  لكــي  )الجرعــة(، 
حــد  إلــى  األمــر  ووصــل  سياســية، 

التهديد بالعصيان املدني.
وفــي ســورية، لــم يكتــِف نظــام بشــار 
آلتــه  املــدن عــن طريــق  األســد بتدميــر 
بــل  املتفجــرة،  وبراميلــه  العســكرية 
اقتصاديــا،  بعضهــا  بحصــار  قــام 
مــن  املعيشــية  األوضــاع  واســتغالل 
أجــل تحجيــم الحــراك الثــوري وإنهــاك 

الشعب.
اندلعــت  بالنفــط،  الغنيــة  ليبيــا  وفــي 
العمليات املسلحة لضرب حقول النفط 
املؤسســات  مــن  وغيرهــا  واملصــارف 
االقتصاديــة، لتأزيــم املوقــف والضغــط 

على الشعب الليبي والحراك الثوري.
مــن  بنــوع  تتمتــع  التــي  تونــس  حتــى 
بــدول  مقارنــة  النســبي،  االســتقرار 
الربيــع العربــي األخــرى، تعانــي زيــادة 
وأزمــة  األســعار  فــي  وارتفــاع  البطالــة 
اللجــوء  إلــى  الحكومــة  دفعــت  ماليــة 
الدوليــة  املؤسســات  مــن  لالقتــراض 

ورفع أسعار الوقود.
الثــورات  تواصــل  املقابــل،  فــي  ولكــن 
موجتهــا الثانيــة األكثر شراســة رافعة 
جانــب  إلــى  الكريــم  العيــش  شــعار 
الحريــة، فــي مواجهــة ثــورات مضــادة 
والطــرق  الوســائل  تســتخدم مختلــف 

من أجل وقف املد الثوري.
باختصــار.. االقتصــاد هــو كلمــة ســر 

نجاح أو فشل ثورات الربيع العربي.

من اآلخر

المربع صفر

فالديمير بوتين، الرئيس الروسي، 
قال إنه سيكون من الصعب على الشركات 

األوروبية العودة إلى السوق الروسية بعد 
مغادرتها نتيجة العقوبات، مشيرا إلى أن 

الخطورة بالنسبة ملوّردينا التقليديني تكمن 
في صعوبة إعادة التمركز في السوق، بعد 

إفساح املجال للشركات املنافسة للتمركز في 
السوق.

أنجيال ميركل، المستشارة األلمانية، 
أعلنت أنه تم االتفاق على أن تطال العقوبات 

الجديدة على روسيا قطاعي املال والطاقة 
على غرار العقوبات السابقة.

سيرجي الفروف، وزير الخارجية 
الروسي، كشف أن أي عقوبات جديدة 

يفرضها االتحاد األوروبي أو الواليات 
املتحدة، ستدفع روسيا لحماية اقتصادها 

ومواطنيها وشركاتها.

أرتور نظريان، وزير الطاقة اللبناني، 
أكد اهتمام الشركات العاملية لاستثمار 

بقطاع الغاز والنفط في لبنان، بالرغم من 
بعض عناصر املخاطر والتأخير في فتح 

القطاع أمام االستثمار.

المؤتمر الدولي للسالمة واألمن 
السياحي: تستضيف القاهرة االجتماع 

الـ 39 للجنة اإلقليمية للشرق األوسط 
»التابعة ملنظمة السياحة العاملية« خال 
الفترة من 14-15 سبتمبر/أيلول الحالي، 

يناقش املؤتمر تعزيز قدرة القطاع 
السياحي على الصمود والوقاية من 

املخاطر والحد منها.

ورشة عمل عن اإلدارة الحديثة: 
برعاية وزير العمل اللبناني سجعان 

قزي وحضوره، تفتتح »الجمعية 
العربية للضمان االجتماعي« ورشة 

عمل متخصصة حول »اإلدارة الحديثة 
ملؤسسات الضمان االجتماعي« في فندق 

»كورال بيتش« وتستمر الورشة ثاثة أيام 
بدءًا من أول شهر أيلول/سبتمبر.

C

أسماء في األخبار

أجندة اليوم

خدمات

الثالثاء 2 سبتمبر / أيلول 2014 م  7 ذو القعدة 1435 هـ  ¶  العدد 1 السنة األولى

)getty( الفنانة نانسي عجرم

)getty( نمو القطاع الصناعي الروسي


	9 ECONOMY
	10 Economy
	11 Economy
	12 Economy
	13 Economy

