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مصر تحرّر سعر الوقود
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

كــشــف مـــســـؤول بـــــارز فـــي وزارة 
املـــالـــيـــة املــــصــــريــــة، عــــن تـــفـــاوض 
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــــع صـ الـــحـــكـــومـــة مـ
الـــدولـــي، عــلــى آلــيــة لــربــط ســعــر الـــوقـــود في 
الــعــاملــيــة، مشيرا  بــاألســعــار  الــســوق املحلية 
إلى أنه من املقرر تنفيذ هذه الخطوة بشكل 

تجريبي بدءًا من العام املقبل.
»العربي  وقال املسؤول في تصريح خاص لـ
ــيـــة خــال  ــذه اآللـ ــم بــحــث هــ ــه تـ الـــجـــديـــد«، إنــ
والبنك  النقد  لصندوق  الربيع  اجتماعات 
ــي اخـــتـــتـــمـــت أعـــمـــالـــهـــا فــي  ــتــ ــــن، الــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
واشنطن يوم األحد املاضي واستمرت نحو 
خمسة أيام، مشيرا إلى أن ربط بيع الوقود 
يأتي  العاملية  باألسعار  املحلية  السوق  في 
مستويات  تشهده  الــذي  للتأرجح  »تــفــاديــا 
ــــدرت الــحــكــومــة سعر  ــا«. وقــ ــيــ األســـعـــار دولــ

العام املالي املقبل  النفط في موازنة  برميل 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز،  ــن  ــي األول مــ فــ يـــحـــل  الــــــذي 
بنحو 67 دوالرًا، لكن سعر البرميل تجاوز 
منذ  مــــرة  ألول  الـــثـــاثـــاء،  أمــــس  دوالرًا،   75
فيما توقعت  األول 2014،  نوفمبر/ تشرين 
مصارف غربية أن يصل إلى 80 دوالرًا خال 

الشهور املقبلة.
فـــي مصر  الـــوقـــود  بــيــع  أن  املـــســـؤول  ورأى 
تجارب  غــرار  على  يأتي  العاملية  باألسعار 
مضيفا  والخليجية،  العربية  الـــدول  بعض 
أن »فاتورة املنتجات البترولية في املوازنة 
الجديدة مرتفعة عن املستهدف في البرنامج 
النقد  مع صندوق  عليه  املتفق  االقتصادي 

الدولي«.
واتــفــقــت الــحــكــومــة مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 على برنامج 
اقتصادي، يتضمن إلغاء دعم الوقود بشكل 
تدريجي، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام 

العمات األجنبية، وتطبيق ضريبة القيمة 
املضافة، وذلك مقابل قرض بقيمة 12 مليار 

دوالر يصرف على ثاث سنوات.
أنه  املقبلة،  املــوازنــة  مــشــروع  بــنــود  وتظهر 
ســيــتــم خـــفـــض إجـــمـــالـــي مــخــصــصــات دعـــم 
الـــوقـــود والــكــهــربــاء بــنــســبــة 23.6% تــعــادل 
33.1 مليار جنيه، حيث سيتراجع دعم املواد 
النفطية إلى نحو 89 مليار جنيه )5 مليارات 
في  مليارات جنيه   110.1 بـ  مقارنة  دوالر(، 
الــعــام املــالــي الــحــالــي. كــمــا سيتخفض دعــم 
الكهرباء إلى 16 مليار جنيه، من 30 مليار 
جنيه في املوازنة الحالية 2018/ 2017، ما 
الــوقــود بنسبة كبيرة  أســعــار  زيـــادة  يعني 

خال الشهور القليلة املقبلة.
وكـــان مــصــدر حكومي قــال فــي وقــت سابق 
الــجــديــد«، إنــه سيتم زيـــادة سعر  »العربي  لـ
جــنــيــهــات   3.65 مــــن  ــان(  ــ ــتـ ــ أوكـ  80( بـــنـــزيـــن 
أوكــتــان(   92( للتر، وبنزين  إلــى 5 جنيهات 

للتر،  7 جنيهات  نحو  إلــى  5 جنيهات  مــن 
والسوالر من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات 
للتر، وسعر غاز السيارات من 2 جنيه إلى 3 

جنيهات للمتر املكعب. 
ووفــق املــســؤول فــي وزارة املالية فــإن إلغاء 
ــم الــــوقــــود كــلــيــا ســـيـــجـــري فــــي يــونــيــو/ ــ دعـ

لتر  سعر  يصل  أن  متوقعا   ،2019 حــزيــران 
البنزين 92 أوكتان إلى 9 جنيهات.

وتعد الزيادة املرتقبة في سعر الوقود، هي 
الــرابــعــة مــنــذ وصــــول الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي إلـــــى ســـــدة الـــحـــكـــم فــــي يـــونـــيـــو/
حــزيــران 2014، إذ كانت األولــى في يوليو/

تــمــوز 2014، بــنــســب اقــتــربــت مــن الــضــعــف، 
ــع مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــرابـ والــثــانــيــة فـــي الـ
تــراوحــت ما بن %30  الثاني 2016، بنسب 
ــيـــرة في  إلـــى 47%، ثـــم جــــاءت الـــزيـــادة األخـ
الثاثن من يونيو/حزيران املاضي بنسب 

تصل إلى %55.

غزة ـ عالء الحلو

حملت موظفة السلطة الوطنية الفلسطينية وجدان 
الــبــحــيــصــي، الفــتــة تــطــالــب بــصــرف راتــبــهــا املــتــأخــر، 
الخافات  عن  وأبنائهم  املوظفن  تحييد  إلــى  داعية 

السياسية، وإنهاء معاناتهم بشكل فوري.
ووقف إلى جانب املوظفة البحيصي عشرات املوظفن 
املحتجن على تأخر صرف الرواتب، أمام مقر مجلس 
الوزراء الفلسطيني غربي مدينة غزة، في وقفة دعت 
إليها، أمس الثاثاء، نقابة املوظفن العمومين، ضد 
قرار حكومة الوفاق الوطني بتأخير رواتب املوظفن.

وتقول البحيصي لـ »العربي الجديد« إنها لم تحصل 
على راتب شهر مــارس/آذار بدون أي توضيح أو أي 
رسالة، وذلك بعد تقليص الراتب حتى 70%، وإحالة 
نــســبــة مــن املــوظــفــن إلـــى الــتــقــاعــد اإلجـــبـــاري بنسبة 
40% و50%«. وتعمل البحيصي في وزارة املالية في 
حكومة الــوفــاق، وتــقــول إنــهــا تــعــرف جــيــدًا أن الخلل 
الفني ال يمكن أن يــدوم أكثر مــن يــوم واحـــد، مشيرة 
إلى أنه حتى هذه اللحظة ال يوجد أي وعود بإنهاء 
األزمــــة. ورفـــع املــشــاركــون فــي الــوقــفــة الفــتــات تطالب 
بــإنــهــاء أزمــــة املــوظــفــن، ومــنــهــا »نــعــم لــحــيــاة كريمة 
ألوالدنـــا«، »غــزة تموت، أنقذوا غــزة«، »أبــو عمار قال 

املوظفن في  »الــراتــب لجميع  الــراتــب حق ألبنائنا«، 
الــوطــن الـــواحـــد«، »نــطــالــب بــاملــســاواة مــع املحافظات 

ة من أحد«.
ّ
الشمالية«، »رواتب املوظفن ليست من

ــال نــقــيــب املــوظــفــن الــعــمــومــيــن عــــارف أبـــو جــراد  وقــ
حتى  مستمرة  االعتصامات  إن  الجديد«  »العربي  لـ 
يتم الحصول على جميع الحقوق الوظيفية، مضيفا: 
»ستكون ذروة الفعاليات يوم انعقاد املجلس الوطني 
الحالي،  إبريل/ نيسان  الثاثن من  الفلسطيني في 

وإن لم تحل األزمة سيكون لنا رد فعل مختلف«.
وأضاف أبو جراد: »على الحكومة اإليفاء بالتزاماتها 
تــجــاه قــطــاع غــــزة، وصــــرف الـــرواتـــب، وإلـــغـــاء قــانــون 

التقاعد اإلجباري، وصرف العاوات«، داعيا الفصائل 
تجاه  مسؤولياتها  أمـــام  الــوقــوف  إلــى  الفلسطينية 
أبناء غزة، وأبناء منظمة التحرير الفلسطينية، حتى 

إنهاء معاناتهم. 
مــن نــاحــيــتــه، قـــال املــوظــف عــايــش صــيــام إنـــه اضطر 
إلى االستدانة حتى يوفر حاجيات منزله األساسية، 
مضيفا أن »السبب الرسمي الذي أخبرنا به هو وجود 
خلل فني أثر على صرف الرواتب، لكن ما هو الخلل 
الفني الذي يستمر 20 يوما، ويمس قوت أوالدنا )..( 
ملاذا نحرم من راتبنا، وفي املقابل زمائنا في الضفة 

الغربية يحصلون على الراتب بشكل منتظم«.

موظفو السلطة في غزة يحتجون على تأخر رواتبهم

ارتفاع التضخم في 
السعودية

ارتفع معدل أسعار املستهلك 
)التضخم( السنوي، في السعودية 
خالل مارس/آذار املاضي، للشهر 

الخامس على التوالي، بصعود 
بلغت نسبته %2.8.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة 
لإلحصاء السعودي )حكومي(، 

أمس الثالثاء، وفق ما أوردته 
وكالة األناضول، أن الرقم القياسي 
العام لتكاليف املعيشة، سجل في 
مارس/آذار 107.9 نقاط، مقارنة 
بـ 105 نقاط في الشهر ذاته من 

2017، و108.1 نقاط في فبراير/ 
شباط املاضي.

وكان التضخم قد سجل انكماشًا 
حتى نهاية أكتوبر/تشرين األول 

املاضي، بمتوسط 0.3% على 
أساس سنوي. لكن الحكومة 

فرضت املزيد من الرسوم 
والضرائب على االستهالك ما 

دفع التضخم للصعود. وتوقعت 
الحكومة ارتفاع التضخم بنسبة 

5.7% في 2018.

تمويل عربي لمصر
أعلنت وزيرة االستثمار والتعاون 
الدولي املصرية سحر نصر، عن 

توقيع اتفاقية تمويل مع الصندوق 
العربي لإلنماء االقتصادي 

واالجتماعي، بقيمة 60 مليون 
دينار كويتي )200 مليون دوالر(. 

وقالت نصر، في بيان أمس 
الثالثاء، إن االتفاقية تهدف إلى 

توفير تمويل ملشروع تطوير 
شبكة نقل الكهرباء، بغرض 

اإلسهام في تلبية الطلب على 
الكهرباء، في املناطق ذات األحمال 

الكهربائية املتزايدة، من دون أن 
توضح ما إذا كانت اتفاقية التمويل 

عبارة عن قرض أو منحة. ويبلغ 
إجمالي محفظة الصندوق في 

مصر، 1.5 مليار دينار كويتي )5 
مليارات دوالر(.

والصندوق العربي لإلنماء 
االقتصادي واالجتماعي، هو 

مؤسسة مالية إقليمية عربية يقع 
مقرها في الكويت، تركز جهودها 

في تمويل املشروعات اإلنمائية 
االقتصادية واالجتماعية، عن 

طريق التمويل.

ليبيا تستورد احتياجاتها 
من الحبوب

قال عبد املنعم محمد شهاب 
الدين، رئيس اللجنة التسييرية 

في وزارة الزراعة في حكومة 
الوفاق الليبية، إن بالده ستغطي 

احتياجاتها من استهالك الحبوب 
لعام 2018 البالغة نحو 1.2 مليون 
طن بالكامل تقريبا عبر الواردات، 

لكنه عبر عن أمله في زيادة اإلنتاج 
بدءا من الحصاد القادم.

وأضاف شهاب الدين، إن البلد 
املنتج للنفط قد يلبي ما ال يقل 

عن نصف احتياجاته من الحبوب 
في املستقبل، إذا تحسن األمن 

وإمدادات الكهرباء، مشيرا إلى أن 
ليبيا ستستثمر 120 مليون دوالر 

في قطاع الزراعة، منها أكثر من 
عشرة ماليني دوالر ستذهب إلى 

البذور، من أجل زيادة اإلنتاج.

أخبار

انخفاض 
مبيعات العقارات 

في تركيا

املاضي 2017، وفق بيانات رسمية  العام  الشهر من  املاضي، مقارنة بنفس  مـــارس/آذار  العقارات في تركيا بنسبة 14% خال  انخفضت مبيعات 
أوردتها وكالة األناضول، أمس الثاثاء. وأشارت البيانات إلى ببع 110.9 آالف وحدة في مارس/آذار، مقابل 128.9 ألفا في الشهر املناظر من 2017. 
وسجلت إسطنبول أكبر نسبة في تراجع املبيعات بنحو 16.9%، تليها أنقرة بانخفاض 10.2%، ثم إزمير بنسبة 6.1%. وجاء تراجع إجمالي املبيعات 
على الرغم من ارتفاع مشتريات األجانب بنسبة 15.7% خال الشهر املاضي على أساس سنوي. وظلت إسطنبول الوجهة األولى لألجانب في شراء 

العقارات تلتها أنطاليا ثم طرابزون. وجاء العراقيون في مقدمة املشترين األجانب، يليهم السعوديون ثم اإليرانيون والروس واألفغان.
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الجزائر ــ حمزة كحال

تــعــيــش الــــعــــاقــــات بــــن الـــجـــزائـــر 
واالتـــحـــاد األوروبـــــي مــرحــلــة غير 
أبــدى  الــتــوتــر، حيث  مسبوقة مــن 
التي  اإلجـــراءات  من  الكبير  انزعاجه  األخير 
اتخذتها الجزائر فيما يتعلق بكبح الواردات، 
الــدول األوروبــيــة  والتي أضــرت بالعديد من 
فـــي مــقــدمــتــهــا فــرنــســا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا. 
ــة الــجــلــيــد بـــن الــطــرفــن، مـــن املنتظر  ــ وإلذابــ
أن يــحــل، غـــدًا الــخــمــيــس، بــالــجــزائــر وفـــد عن 
املفاوضن  كبير  يتقدمه  األوروبــــي  االتــحــاد 
ورئــيــس لــجــنــة الــتــجــارة إغــنــاســيــو غــارســيــا 
بـــيـــرســـيـــرو، لــلــتــبــاحــث مــــع رئـــيـــس الـــــــوزراء 
التجارة،  ووزيـــر  أويحيى،  أحمد  الــجــزائــري، 
مــحــمــد جــــاب، حـــول مــلــف تجميد اســتــيــراد 
وفــقــا ملعلومات حصلت  ألــف منتج،  حــوالــي 
عليها »الــعــربــي الــجــديــد« مــن مــصــدر داخــل 

بعثة االتحاد األوروبي الدائمة بالجزائر.
ورغـــــــم تــــوتــــر األجـــــــــواء ُيـــســـتـــبـــعـــد أن تــتــجــه 
بروكسل حاليا إلى استعمال املــادة 100 من 
الــتــجــارة الــحــرة مــع االتــحــاد، والتي  اتفاقية 
تسمح بالتوجه للمحاكم التجارية الدولية، 
فـــي حــــال اإلخـــــال بــبــنــود االتــفــاقــيــة، حسب 

ل عدم ذكر اسمه.
ّ

نفس املصدر، الذي فض
وكان االتحاد األوروبي قد عبر عن انزعاجه 
ــكـــى مــــن »رخــــص  ــتـ ــيـــث اشـ مــــن الــــجــــزائــــر، حـ
االســـتـــيـــراد« الــتــي أقــرتــهــا الـــبـــاد، بــل واتــهــم 

الجزائر بمنح امتيازات للصن غير مبررة.
ــبــــرت املـــفـــوضـــة األوروبــــــيــــــة لــلــتــجــارة  ــتــ واعــ
أبريل/نيسان   10 في  ماملستروم،  سيسيليا 
الــحــالــي، أن »الــجــزائــر ال تــحــتــرم االتــفــاقــيــات 
التجارية مع االتــحــاد األوروبـــي، وهــي بذلك 

تشجع املصالح الصينية«.
ــروم أمــــــام أعــــضــــاء الــلــجــنــة  ــتـ ــاملـــسـ وقــــالــــت مـ
للمجلس  الخارجية  والــشــؤون  االقتصادية 
الوطني الفرنسي: »أشياء كثيرة في الجزائر 

تونس ـ إيمان الحامدي

شـــهـــدت الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات بــــاألســــواق 
الــتــونــســيــة انــتــعــاشــا مــلــحــوظــا خـــال الــفــتــرة 
ــراب أحـــــد االســـتـــحـــقـــاقـــات  ــ ــتـ ــ ــرة مــــع اقـ ــ ــيـ ــ األخـ
املحلية.  االنتخابات  وهــو  املهمة  السياسية 
ــتــــســــي جــــــــــــدران أغـــــلـــــب شــــــــــــوارع املــــــدن  ــكــ وتــ
الــتــونــســيــة بــاملــلــصــقــات الــتــي تــعــّرف بقوائم 
لانتخابات  املرشحن  واملستقلن  األحـــزاب 
)الـــبـــلـــديـــات(، مـــا يــوحــي بانتعاشة  املــحــلــيــة 
مــهــمــة يــعــرفــهــا قــطــاع الــطــبــاعــة رغـــم اعــتــمــاد 
فــي جــزء كبير مــن حماتهم على  املرشحن 

وسائل التواصل االجتماعي. 
كما انعكست االنتخابات إيجابا على العديد 
مـــن املــهــن الــتــي يــحــتــاجــهــا املــتــنــافــســون في 

غــيــر مــطــابــقــة التــفــاقــاتــنــا فـــي مـــجـــال حــريــة 
الــتــبــادل، مــنــهــا مــنــع الــجــزائــر اســتــيــراد ألــف 
منتج دون سابق إنذار«. وتابعت في الجلسة 
الــتــي امــتــدت ألكــثــر مــن ساعتن أن »قـــرارات 
ــن إيــجــاد  ــد مـ الـــجـــزائـــر تــســاعــد الـــصـــن، ال بـ
املتعلقة  الــبــنــود  تفعيل  إلــى  نلجأ  أو  حــلــول 
بحل الــنــزاعــات«. وجـــاءت هــذه التصريحات 
حــن كــانــت تـــرد عــلــى ســـؤال نــائــب عــن حــزب 
»الجمهورين«، وكشفت أن »االتحاد األوربي 
بصدد تبادل الرسائل مع الجزائر حول هذا 
املوضوع«. وليست هذه هي املرة األولى التي 
يشتكي فيها االتحاد األوروبي من الجزائر، 
خــــاصــــة بـــعـــد لـــجـــوئـــهـــا إلـــــى اعـــتـــمـــاد نــظــام 
»رخص االستيراد« سنة 2016، وهي عبارة 
ــة اعــتــمــدتــهــا لــكــبــح فــاتــورة  ــ عــن رخـــص إداريـ
تــعــدت 64 مليار دوالر سنة  الــتــي  الـــــواردات 

2014، حسب تقارير رسمية.
ويقضي اتفاق الشراكة بن الجزائر واالتحاد 
األوروبـــي الــذي وقــع عليه سنة 2002 ودخل 
بــإنــشــاء منطقة  الــتــطــبــيــق ســنــة 2005،  حــيــز 
تـــبـــادل حــــرة بـــن الـــطـــرفـــن يــتــم فــيــهــا إزالــــة 
الحواجز الجمركية من خال إعفاءات لعدد 

كبير من السلع. 
الـــجـــزائـــر رســمــيــا  ــــي ســـنـــة 2017 طــلــبــت  وفـ
ــاق، بـــعـــدمـــا كــشــفــت األرقــــــام  ــ ــفـ ــ مـــراجـــعـــة االتـ
املــيــزان، ما يجعلها في موقع  اختال كفتي 

مثل هذه األيــام، ما يساهم في توفير فرص 
عمل موسمية للكثير من العاطلن. وحسب 
تـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة، تــبــلــغ نــســبــة الــبــطــالــة في 
العاطلن  عــدد  يبلغ  إذ   ،%15.5 تونس نحو 

من العمل 650 ألف شخص. 
عن  تكشف  ال  السياسية  األحــــزاب  أن  ــم  ورغـ

الضحية. وبلغة األرقام، تكّبدت الجزائر منذ 
دخــول اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبــي 
نـــهـــايـــة  فـــــي 2005 وحــــتــــى  الـــتـــنـــفـــيـــذ  حــــيــــز 
بــأكــثــر مــن 700 مليار  قــــدرت  2015 خــســارة 
عــجــزت  بــعــدمــا  مــلــيــارات دوالر(،   7( ديـــنـــار 
التصدير  فــي مــجــال  الــتــزامــاتــهــا  عــن تنفيذ 
ــتـــي اقـــتـــصـــرت على  لـــاتـــحـــاد األوروبـــــــي والـ
الــنــفــط والـــغـــاز، حــســب الــبــيــانــات الــرســمــيــة. 
الجزائر من  تقدرها  التي  الخسائر  وتتمثل 
التي كانت  املبالغ  شراكتها مع أوروبـــا، في 
تــســتــحــقــهــا هــيــئــة الـــجـــمـــارك نــظــيــر الــســمــاح 
بإدخال سلع أوروبية على مدار 10 سنوات. 
يــرى الخبير االقتصادي  وفــي هــذا السياق، 
فـــرحـــات عــلــي، أن »االتـــحـــاد األوروبــــــي وفــق 
االتــفــاق املــبــرم بــن الــطــرفــن لــديــه الــحــق في 
املـــادة 9 تتحدث  الــجــزائــر، ألن  الضغط على 
لــلــجــزائــر أن  ــراءات استثنائية يــحــق  ــ عــن إجـ
تــتــخــذهــا لـــكـــن بـــعـــد الـــتـــشـــاور مــــع االتـــحـــاد 
األوروبي، وإن لم تتلق ردا في ظرف 30 يوما 
يعتبر الطلب مقبوال، وهو ما لم يتم، حيث 
لم تبلغ الجزائر االتحاد بمنع استيراد ألف 
»العربي الجديد« أن  منتج«. وأضاف علي، لـ
»االتحاد األوروبي يريد اللعب بورقة عقود 
الغاز التي ستنتهي سنة 2019 والتي تسعى 
وفرنسا  إيطاليا  مع  تمديدها  إلــى  الجزائر 
بعقود طويلة األمد، وهو ما يرفضه االتحاد 

ويحاول املقايضة به«.
ويـــقـــول املــســتــشــار الـــســـابـــق لــــدى الــحــكــومــة 
الــشــراكــة بن  الــرحــمــان مبتول إن »عقد  عبد 
الطرفن كانت له فائدة سياسية ظرفية، أكثر 
من أي شــيء آخــر، حيث كانت الباد تبحث 
عن العودة إلى املجتمع الدولي بعد القطيعة 
التي فرضت عليها خال سنوات )اإلرهــاب( 
وهو ما تحقق، ولكن من الجانب االقتصادي 

أصبح االتفاق عبئا على الجزائر«.
وربط مبتول في تصريح لـ »العربي الجديد« 
فــشــل الــشــراكــة بــعــدة نـــقـــاط، أهــمــهــا الــعــقــبــات 
البيروقراطية، زمنها  إلى  التشريعية، إضافة 
ــزام تــمــويــل املــشــاريــع مــن الــبــنــوك الوطنية.  إلــ
ــيـــاب  ــفــــت الـــخـــبـــيـــر الــــجــــزائــــري إلــــــى أن »غـ ولــ
االســـتـــقـــرار الــســيــاســي وضــبــابــيــة املــشــهــد في 
الباد، جعلت الطرف األوروبي ال يستثمر في 
مشاريع إنتاجية داخل الوطن، بل يكتفي بدور 
الجزائر  أن  السلع«. يذكر  للعديد من  ــصــّدر 

ُ
امل

صدرت ما قيمته 14 مليار دوالر خارج النفط 
إلى دول االتحاد األوروبــي في الفترة املمتدة 
بــن سنتي 2005 و2015، فــي حــن اســتــوردت 
ما قيمته 220 مليار دوالر من أوروبا في نفس 
الــفــتــرة، حــســب األرقــــام الـــصـــادرة عــن الــديــوان 

الجزائري لإلحصاء الحكومي.

حــجــم إنــفــاقــهــا فـــي الـــحـــمـــات االنــتــخــابــيــة، 
املترشحن  أن  أكــــدوا  اقــتــصــاد  أن خــبــراء  إال 
ينفقون جانبا ال يستهان به من ميزانيتهم 
التي تحمل  وامللصقات  الافتات  في طباعة 

أسماءهم وشعاراتهم االنتخابية املصورة.
تمر  الــتــي  االقــتــصــاديــة  الصعوبات  وبسبب 
بــهــا الــبــاد تــعــرف ســـوق الــدعــايــة والطباعة 
تراجعا بسبب تقليص املرشحن امليزانيات 
املــخــصــصــة لـــهـــذا الـــجـــانـــب فـــي ظـــل اإلقـــبـــال 
عــلــى وســائــل حــديــثــة مــثــل مــواقــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، إذ يــبــلــغ عـــدد الــنــاشــطــن على 
»فــيــســبــوك« نــحــو 7 مــايــن شــخــص، حسب 

تقارير غير رسمية.
ويقول صاحب شركة طباعة، محمد شرادة، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن النشاط  فــي حــديــث لـــ

زاد فــي مطبعته عــلــى مـــدار الــســاعــة مــنــذ ما 
يزيد عن الشهرين، مشيرا إلى تلقي طلبيات 
لــصــبــاغــة مــلــصــقــات وقــمــصــان وقــبــعــات من 
. ويشير شــرادة إلى أن ما 

ً
أكثر من 30 عميا

سيجنيه من عائدات خال فترة االنتخابات 
يــفــوق بــكــثــيــر رقــــم املـــعـــامـــات الــــذي يسجله 
سنويا، مؤكدا أن األحزاب الكبرى خصصت 
أكثر من 500 ألف دينار لطباعة مستلزمات 

الحملة في محافظات تونس الكبرى فقط.
وحسب صاحب املطبعة، يخلق سوق العمل 
ــابـــات املــحــلــيــة  ــتـــخـ املـــوســـمـــي بــمــنــاســبــة االنـ
مــنــافــســة كــبــرى بــن أصــحــاب املــطــابــع حيث 
اآلالف  بــمــئــات  الــكــبــرى منها صــفــقــات  تعقد 
مــن الـــديـــنـــارات فــيــمــا يــكــون نــصــيــب املــطــابــع 
ــن مــســتــلــزمــات  الـــصـــغـــرى بـــعـــض الـــفـــتـــات مــ
اإلمــكــانــات  املستقلن ذوي  قــائــمــات  حــمــات 

املادية املحدودة.
ويضيف شرادة أن الفرق ما بن االنتخابات 
واالنــتــخــابــات  و2014   2011 فــي  التشريعية 
الطباعة من ورق  أن كلفة  العام  املحلية هــذا 
ــيـــره مـــن املــســتــلــزمــات زادت أكــثــر  وحـــبـــر وغـ
الــديــنــار مقابل  تــراجــع سعر  مــن 40% بفعل 
الــعــمــات األجــنــبــيــة، وارتــفــاع نسبة الــرســوم 
الــجــمــركــيــة املــوظــفــة عــلــى الـــــــواردات، غــيــر أن 
ــذا يــســاعــد عــلــى تــرمــيــم ما  ــرزق هــ ــ مـــوســـم الــ
يخلفه الركود طيلة أشهر العام، حسب قوله.
انـــتـــخـــابـــات  تــــونــــس إلجــــــــراء أول  وتـــســـتـــعـــد 
فــي 6 مايو/  ثــورة يناير 2011،  محلية بعد 
أيــــار الـــقـــادم، ســتــؤســس ملــرحــلــة جـــديـــدة في 
الحكم وإدارة الشأن على مستوى املحليات. 
وحــســب الــهــيــئــة املــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات فقد 
لانتخابات  ترشحها  قائمة   2173 سجلت 
مستقلة  و897  ائتافية   177 بينها  املحلية، 

و1099 قائمة حزبية.
العديد  الدعاية تنتظر  إلــى ســوق  وباإلضافة 
لتحظى بحالة  االنتخابات  مــواســم  املهن  مــن 
ــلـــق فــــــرص عــمــل  ــّكـــن مــــن خـ ــمـ ــاش، مــــا يـ ــعــ ــتــ انــ
للشباب العاطل الذي يساهم بشكل مكثف في 
إدارة الحمات االنتخابية للمترشحن سواء 

مــيــدانــيــا أو عــبــر تــولــي صــفــحــات »فيسبوك« 
ينشر عبرها املرشحون نشاطاتهم وبرامجهم. 
مستقلة  انتخابية  قائمة  حملة  مدير  ويــقــول 
»الــعــربــي  لـــ  املــنــاعــي  أريــانــة محمد  بمحافظة 
للقائمة  املــنــشــورات  إن كلفة طباعة  الــجــديــد« 
الــواحــدة يكلف مــا بــن 5 و10 آالف ديــنــار أي 
ما بن 2 و4 آالف دوالر، مؤكدا أن التعاقد مع 
املطابع بدأ منذ شهر فبراير/ شباط املاضي 
بسبب اإلقــبــال املــلــحــوظ هــذا الــعــام. ويضيف 
املــنــاعــي أن نــفــقــات الــحــمــات االنــتــخــابــيــة ال 
تتوقف عند الطباعة بل تشمل أيضا انتداب 
شباب للعمل كماحظن أيــام االقتراع مقابل 
أجرة تتراوح بن 50 و70 دينارا أي ما بن 20 

و29 دوالرا يوميا. 
ويؤكد أن االنتخابات خلقت حركية تجارية 
واقـــتـــصـــاديـــة مــهــمــة فـــي األســــــــواق، مــتــوقــعــا 
أن تــرتــفــع وتــيــرة الــحــركــة مــع اقــتــراب موعد 
االقتراع ال سيما وأن املترشحن يحتاجون 

إلى تأجير سيارات نقل للدعاية وغيرها.
وألن للفضاءات االفتراضية )موقع التواصل( 
الدعائية،  الحمات  إدارة  فــي  مهما  نصيبا 
ــــاب بـــــــإدارة  ــبـ ــ ــــات مـــخـــتـــصـــة وشـ ــــركـ ــقــــوم شـ تــ
صــفــحــات املــتــرشــحــن مــقــابــل مــبــالــغ تــتــراوح 
بن 2.5 و3.5 آالف دينار أي ما يتراوح بن 
بــالــعــمــلــة  أغــلــبــهــا  تـــدفـــع  دوالر  و1500  ألــــف 
الــصــعــبــة بــاعــتــبــار أن الــنــشــر عــلــى صفحات 
الدفع  بطاقات  عبر  يتم  والتسويق  الترويج 

اإللكتروني بالعمات األجنبية.
وتـــســـعـــى األســــــــــواق الـــتـــونـــســـيـــة الســتــثــمــار 
املـــواســـم االنــتــخــابــيــة مـــن أجــــل الـــخـــروج من 
حالة الركود التي تعاني منها في ظل تفاقم 
األزمـــــات االقــتــصــاديــة، إذ ارتــفــعــت املــخــاطــر 
القطاعات، حيث  لها مختلف  يتعّرض  التي 
 7.6% في شهر 

ً
زاد التضخم بسرعة مسجا

مارس/ آذار املاضي، وتغطية االحتياطيات 
الدولية ال تزال أقل من 90 يوما من الواردات، 
والــديــن الــعــام والــخــارجــي بلغا 71% و%80 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج املــحــلــي، عــلــى الــتــوالــي، 

حسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي.

الرباط ـ مصطفى قماس

يتجه املــغــرب نــحــو بــلــورة مــشــروع مــن أجـــل تــفــادي تفتيت 
الــذي  للشباب،  استغالها  إتــاحــة  عبر  الــفــاحــيــة،  ــي  األراضــ
يجد صعوبات كبيرة في الحصول على أراض يقيم عليها 
مــشــاريــع. وكــشــف وزيــــر الــفــاحــة والــصــيــد الــبــحــري، عــزيــز 
أخنوش، أن التفكير يتجه نحو تسهيل حصول الشباب على 
الخاصة. وحسب  مشاريعهم  إقامة  أجــل  من  فاحية  أراض 
ــع مـــشـــروع اســتــراتــيــجــي طــمــوح  ــ الــــوزيــــر فـــإنـــه ســيــتــم »وضـ
ســيــكــون لــه الــوقــع الــكــبــيــر عــلــى تــمــكــن الــشــبــاب مــن تــجــاوز 
إحدى العقبات الرئيسية التي يواجهها في امليدان الفاحي، 

واملتمثلة في الولوج إلى األراضي«.
ــرة الـــوطـــنـــيـــة لــلــفــاحــة بــمــديــنــة  ــاظـ ــنـ ــاف بــمــنــاســبــة املـ ــ ــ وأضـ
دينامية  محرك  »الشباب  شعار  تحت  عقدت  التي  مكناس، 
التنمية الفاحية«، أول من أمس، أن »إصاحا عميقا يتعلق 
بالولوج إلى األراضــي، أصبح ضروريا لتسهيل االستثمار 
الفاحي والسماح للشباب بتطوير ضيعاته«. وتعليقا على 
تصريحات املسؤول املغربي، قال الباحث في مجال الزراعة، 
زكــريــا قــــادري، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن الــشــبــاب الـــذي يريد 
في  تتعلق  كبيرة،  يــواجــه صعوبة  الــفــاحــة،  فــي  االستثمار 
غاء أسعار األراضي الفاحية، الذي يمكن تجاوزه بتشجيع 
ــي الفاحية.  الــشــراكــة بــن الــفــاحــن الــشــبــاب ومـــاك األراضــ
وذهب قادري إلى أنه يجب توفير الظروف املائمة الستقرار 
الشباب في األرياف. وشّدد على ضرورة استحضار حضور 
النساء في أي سياسة فاحية مستقبلية، معتبرا أنه يجب 

التركيز على تكوين الشباب في تقنيات الري.
بـ  للفاحة  الوطنية  املناظرة  الــزراعــة بمناسبة  ووعــد وزيــر 
»اقتراح ميثاق اجتماعي جديد الستغال األراضي الفاحية، 
يتمكن بموجبه أحد أفراد األسرة من الشباب بشكل توافقي 
من حق استغال األراضي في حياة أصحابها، مع تمكينهم 
مـــن تـــدريـــب مــائــم يــــؤدي إلـــى مــواكــبــة األجـــيـــال فـــي الــقــطــاع 

الــفــاحــي لــلــتــطــورات الــحــديــثــة، ويــضــمــن ولـــوج جــيــل جديد 
من الشباب املؤهل للميدان الفاحي«. وتحدث أخنوش عن 
بــحــث فــكــرة نــقــل األراضــــي الــفــاحــيــة إلـــى أحـــد أفــــراد األســـرة 
املــالــك،  إقــنــاع  أنــه يتوجب  املــشــرف عليها، غير  مــن املستغل 
أكثر  أو  واحــد  لفائدة  باالنسحاب  الستن،  بلوغه ســن  بعد 
الــوزيــر أن الشباب يجد صعوبة كبيرة  أبــنــائــه. والحــظ  مــن 
في الولوج إلى األراضــي الزراعية، بسبب تكلفة شرائها أو 

بسبب تقسيم قطع األراضي املوروثة.
وحسب تقارير رسمية، تعود ملكية أغلب األراضي الزراعية 
فـــي املـــغـــرب ملـــزارعـــن يــعــيــشــون عــلــى حـــد الــكــفــاف، حــيــث أن 
هــكــتــارات. ويفضي  تتعدى مساحتها خمسة  ال  منها   %85
لألراضي  املستغلن  تعدد  إلــي  واإلرث  امللكية  أنظمة  تعدد 

الفاحية، ما ينعكس على املردودية في حجم اإلنتاجية.
وانتقل عدد املساحات الفاحية املستغلة باملغرب منذ تبني 
املخطط األخضر، الذي يشير إلى السياسة الزراعية للمملكة 
من حوالي 1.5 مليون إلى 1.8 مليون استغالية. وتأتي األفكار 
التي عبر عنها وزير الزراعة والصيد البحري، في ظل نتائج 
اإلحصاء الوطني الزراعي، الذي كشف عن تأخر الشباب في 
لهم  يتأتى  الزراعية، حيث ال  الضيعات  اإلشـــراف على  تولي 
إال بعد بلوغ الثالثة والخمسن من العمر. والحظ الوزير أن 
أعمارهم بن 15 و34  تتراوح  الزراعين،  املستغلن  10% من 
الحصول  لهم  هــؤالء سبق  أن نصف  بــاملــغــرب، مسجا  عاما 
النسبة تدلل  على مستوى تعليمي باملغرب. واعتبر أن هذه 
على أن جيا متعلما من الشباب يوجد باألرياف، مشددا على 
الــزراعــي تــوفــر سنويا 18  أن مــؤســســات التكوين )الــتــدريــب( 
املغربي،  االقتصاد  في  بنحو %15  الزراعة  خريجا. وتساهم 
وتوفر 35% من فرص العمل، وأتاح القطاع، في العشرة أعوام 

األخيرة 250 ألف فرصة عمل، حسب بيانات رسمية.
الفاحي، نما  الخام  الداخلي  الناتج  أن  الــزراعــة  وأكــد وزيــر 
بنحو 7.3% خال العقد األخير، ليصل إلى حوالي 13 مليار 

دوالر، معتبرا أنه نما بوتيرة أسرع من االقتصاد الوطني.

توتر تجاري بين الجزائر وأوروبا 
بسبب قيود الواردات

مقتل الصماد يهّدد االنتخابات المحلية تحّرك األسواق التونسية
»التسوية االقتصادية«

)Getty( الحكومة تكبح الواردات للحد من أزمتها المالية)الحكومة تسعى لمنح أراض للشباب )فاضل سينا/فرانس برس

صناعة الطباعة أكثر المستفيدين من االنتخابات )فتحي بلعيد/فرانس برس(

المغرب يستنجد بالشباب إلنقاذ الزراعة

أعرب االتحاد األوروبي 
عن انزعاجه من كبح 

الحكومة الجزائرية 
الستيراد الكثير من السلع، 

وسط مساٍع من الطرفين 
لتخفيف حدة التوتر 

التجاري بينهما

ربط كهربائي بين السودان 
ومصر

بدأت االجتماعات الفنية املشتركة بني 
السودان ومصر في العاصمة الخرطوم، 

أمس، ملناقشة إعداد خارطة طريق لتنفيذ 
الربط الكهربائي املشترك بني البلدين. 
وأعلن وكيل وزارة املوارد املائية والري 
والكهرباء السوداني، موسى عمر أبو 

القاسم، عن جاهزية الدراسات املتصلة 
بالجوانب الفنية ملسار الخط الناقل بني 

البلدين. وتوقع أبو القاسم، حسب ما أوردت 
وكالة أنباء السودان الرسمية »سونا«، 

اكتمال الربط الكهربائي بقدرة 220 كيلو 
فولت، خالل 4 أشهر.

من جهته، أفاد نائب وزير الكهرباء والطاقة 
املتجددة املصري، أسامة عصران، أن 

»أهمية الربط الكهربائي بني البلدين تزايدت 
في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة«.

وتشهد العالقات بني القاهرة والخرطوم 
حاليا، هدوءا، لكنها تعيش بني فترة 

وأخرى تذبذبًا في العالقات بسبب ملفات 
خالفية، منها: النزاع على مثلث حاليب 

وشالتني وأبو رماد الحدودي، وسد 
النهضة اإلثيوبي، إضافة إلى اتهامات 

سودانية للقاهرة بدعم متمردين سودانيني، 
وهو ما نفته مصر مرارًا.

عقد بين »ناقالت النفط 
الكويتية« وكوريا الجنوبية

أعلنت شركة ناقالت النفط الكويتية 
)حكومية(، أمس، عقدا مع شركة »هيونداي 

ميبو دوكيارد« الكورية الجنوبية، لبناء 
وتسليم أربع ناقالت منتجات بترولية 

بقيمة إجمالية 167.6 مليون دوالر. وقالت 
الشركة التابعة ملؤسسة البترول الكويتية 
اململوكة للدولة، في بيان، إن قيمة الناقلة 

الواحدة تبلغ 41.9 مليون دوالر، وبحمولة 
48 ألف طن.

وأوضحت في البيان، الذي نقلته وكالة 
األنباء الكويتية، أن العقد املذكور يعد 

األخير في املرحلة الرابعة لعملية تحديث 
أسطول الشركة. وستبدأ مرحلة البناء 

الفعلي للسفن األربع، في فبراير/شباط 
2019، على أن يتم تسليم أول ناقلة في 

فبراير/ شباط 2020، بينما تسلم الناقلة 
الرابعة في مايو/ أيار من العام ذاته.

وتعد الكويت منتجا رئيسا للنفط في 
العالم، بحجم إنتاج يتجاوز 2.7 مليون 

برميل يوميا، وتتوقع الحكومة زيادة 
اإلنتاج إلى 3.3 ماليني برميل خالل 

العام الجاري.

نقل نصف حاويات العالم عبر 
المحيط الهندي

أكد رئيس موسسة املوانئ واملالحة 
البحرية اإليرانية محمد راستاد، أنه يجب 

علي الدول املطلة على املحيط الهندي 
تطوير تعاونها املالحي، ألن نصف 

الحاويات التجارية في العالم تمر عبر 
املحيط الهندي. وأضاف راستاد، على 
هامش االجتماع السادس لقادة القوات 

البحرية للدول املطلة على املحيط الهندي 
في طهران، أن املحيط الهندي من املناطق 

االستراتيجية في القرن الحادي والعشرين، 
وله دور مهم في التجارة العاملية. وقال 

راستاد وهو مساعد وزير الطرق وبناء 
املدن إنه تم خالل العامني 2017 و2018 

نقل 154 مليون طن من السلع عبر املوانئ 
اإليرانية، مسجال نموا مقداره 6%، مشيرًا 
إلى أن املحيط الهندي يشكل قلب التجارة 
العاملية. يذكر أن االجتماع السادس لقادة 
القوات البحرية للدول املطلة على املحيط 

الهندي )IONS( قد بدأ أعماله، في طهران 
بمشاركة 35 وفدا عسكريا.

سوفت بنك وغوغل 
يستثمران بشركة صينية

قالت شركة مانبانغ الصينية لطلب تأجير 
الشاحنات في بيان، أمس، إن مجموعة 

سوفت بنك اليابانية وصندوق رأس 
املال املغامر كابيتال جي التابع أللفابت 
الشركة األم لغوغل من بني مستثمرين 
يضخون 1.9 مليار دوالر في الشركة 
الصينية. وقالت مانبانغ إن االستثمار 

يقوده صندوق رؤية التابع لسوفت بنك، 
الذي تدعمه آبل وفوكسكون وصندوق 

الثروة السيادي السعودي وغيرهم. ومن 
بني املستثمرين أيضا شركة االستثمار 

املباشر تشاينا ريفورم فاند املدعومة 
من الدولة وشركة وارد فيري لالستثمار 
ومقرها هونغ كونغ. وذكرت مانبانغ أن 
هذا االستثمار سيساعدها على تطوير 

مجاالت عمل وأسواق جديدة. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

12
األوروبية  االستثمارات  بلغت 
نحو  الجزائر  في  المباشرة 
 ،2016 سنة  دوالر  مليار   12
حـــســـب أرقـــــــام مــعــهــد 
لالتحاد  التابع  ماد«  »يــورو 
مليار   43 مقابل  األوروبـــي، 
مليار  و15  مصر  في  دوالر 

دوالر في المغرب.

عدن ـ فاروق الكمالي

تـــواجـــه جـــهـــود تــوحــيــد عــمــل املــصــرف 
ــيــــار فــي  ــهــ ــــزي الـــيـــمـــنـــي خـــطـــر االنــ ــركـ ــ املـ
ــالـــح الـــصـــمـــاد رئــيــس  أعــــقــــاب مــقــتــل صـ
ــى )بــمــثــابــة  ــلــ املـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي األعــ
رئــاســة الـــبـــاد، فــي املــنــاطــق الخاضعة 
ــــو املـــســـؤول  ــيـــن(، وهـ لــســيــطــرة الـــحـــوثـ
ــثـــل صــــنــــعــــاء فـــــي خــطــة  ــمـ ــان يـ ــ ــ الــــــــذي كـ
التسوية االقتصادية التي تتم بإشراف 
ــتــــحــــدة إلــــــى الـــيـــمـــن.  مـــبـــعـــوث األمــــــــم املــ
وُعــرف الصماد كسياسي مــرن، ورّحــب 
بالجهود األممية لتوحيد عمل املصرف 
املـــركـــزي رغـــم مــعــارضــة قـــيـــادات أخـــرى 
فـــي الــجــمــاعــة، حــســب مـــصـــادر مطلعة 

تحدثت لـ »العربي الجديد«.
ــة مــــــــارس/ آذار  ــايـ ــهـ ــاد، نـ ــمــ وقـــــــام الــــصــ
املـــاضـــي، بــتــدشــن الـــربـــط الــشــبــكــي بن 
ومــصــلــحــتــي  بـــصـــنـــعـــاء  املـــالـــيـــة  وزارة 
ــرع الــبــنــك  ــ الـــجـــمـــارك والــــضــــرائــــب مــــع فـ
املركزي اليمني بالعاصمة اليمنية، في 
إطار خطة التوحيد مع عدن، وأكد على 
ضــــرورة تــحــويــل اإليـــــرادات إلـــى حساب 
املؤسسات في البنك. ونعى الحوثيون، 
أول من أمس، رئيس املجلس السياسي، 
تل بغارة 

ُ
وقالوا في بيان، أن الصماد ق

شنتها مقاتات التحالف العربي الذي 
تقوده السعودية، الخميس املاضي، في 
محافظة الحديدة، غربي الباد. وأعلنوا 
تــعــيــن مـــهـــدي املـــشـــاط رئــيــســا ملجلس 
إدارة شؤون الباد، في قرار من املرجح 
أن يعرض خطة توحيد املصرف املركزي 
الجناح  املــشــاط يمثل  كـــون  النــتــكــاســة، 
املــتــشــدد داخـــل الجماعة والــرافــض ألي 

تسوية مع الحكومة الشرعية.
وبدأ اليمن ترتيبات منذ فبراير/ شباط 
املاضي، لتوحيد عمل املصرف املركزي 

الشرعية  الحكومة  بــن  حاليا  املنقسم 
ــــاد(، وجـــمـــاعـــة  ــبــ ــ ــــدن )جــــنــــوب الــ فــــي عــ
العاصمة  على  تسيطر  التي  الحوثين 
ــن الــلــجــنــة  صـــنـــعـــاء، فـــي ظـــل ضـــغـــوط مـ
الــربــاعــيــة الــدولــيــة )الـــواليـــات املــتــحــدة، 

بريطانيا، السعودية، واإلمارات(.
ــة املــحــافــظ  ــالــ ــة إلقــ ــيـ ــاعـ ــربـ وضـــغـــطـــت الـ
منصر القعيطي وتعين محافظ جديد 
يــحــظــى بــقــبــول الــحــوثــيــن ويــســتــطــيــع 
وبالفعل  الــبــنــك.  عــمــل  وتــوحــيــد  تفعيل 
ــيـــس الــيــمــنــي عـــبـــد ربـــه  ــتـــجـــاب الـــرئـ اسـ
ــــور هـــــــــــادي لــــلــــضــــغــــوط وأقـــــــــال  ــــصـ ــنـ ــ مـ
القعيطي في 18 فبراير/ شباط املاضي، 
وعــن وزيــر املالية السابق محمد زمام 
محافظا جديدًا، وهو شخصية تحظى 
ــد املــحــافــظ  ــواجــ بــقــبــول الـــحـــوثـــيـــن. وتــ
الجديد، مؤخرًا، في العاصمة األميركية 
واشــنــطــن لــحــضــور اجــتــمــاعــات الــربــيــع 
ملجموعة صندوق النقد والبنك الدولين 
التي انتهت، يوم األحد املاضي، بغرض 
ــالــــي لتشغيل  الــفــنــي واملــ الـــدعـــم  حــشــد 
البنك وتوحيد عمله. وجددت الواليات 
املــتــحــدة، أمـــس الــثــاثــاء، دعــمــهــا لخطة 
تــوحــيــد الــبــنــك املــــركــــزي الــيــمــنــي، بعد 
ــوم مـــن إعــــان مــقــتــل الــصــمــاد، وقــالــت  يـ
السفارة األميركية لدى اليمن، في بيان 
أنها ترحب  نشره موقعها اإللكتروني، 
بالجهود التي يقوم بها زمام لتحسن 
ــدرات الــبــنــك، وتـــؤكـــد اســتــمــرارهــا في  ــ قـ
دعـــم بــنــك مـــركـــزي يــمــنــي مــوحــد وقـــوي 

ومستقل لجميع املواطنن.
وأعــلــن املــركــزي اليمني، فــي 12 أبــريــل/ 
نيسان الجاري، عن خطة للثاثة األشهر 
املقبلة يتطلع من خالها إلى استعادة 
بدعم  النقدية  السياسة  إدارة  فــي  دوره 
ــات املـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة،  فــنــي مــــن املـــؤســـسـ
الصرف  فــي ضبط سعر  وظيفته  وأداء 

باالستفادة من وديعة سعودية قدمتها 
الــشــهــر املـــاضـــي بــقــيــمــة مــلــيــاري دوالر. 
املــلــحــق االقــتــصــادي بالسفارة  واعــتــبــر 
ــن، عـــبـــد الــرحــمــن  ــطـ ــنـ الــيــمــنــيــة فــــي واشـ
اإلرياني، أن العمل لتوحيد جميع فروع 
ــركــــزي لــلــيــمــن تــحــت قــيــادة  املـــصـــرف املــ
مــوحــدة شــرط أســاســي لــوجــود سياسة 
نقدية متماسكة وفعالة. وقال اإلرياني: 
املــانــحــن بمثابة  مــن  النقدية  »الـــودائـــع 
إغاثة على املدى القصير، وينبغي إعادة 
بناء مستدام الحتياطيات البنك املركزي 
مــــن الـــعـــمـــات األجـــنـــبـــيـــة، واســـتـــئـــنـــاف 
تصدير النفط والغاز باعتبار أن عائدات 
الرئيسي  املــصــدر  هــي  النفطي  الــقــطــاع 

للعملة الصعبة في اليمن«.
ــــررت  ــة قــ ــيــ ــرعــ ــة الــــشــ ــكــــومــ ــــت الــــحــ ــانــ ــ وكــ
نــقــل   ،2016 ــلــــول  أيــ ســبــتــمــبــر/   18 فــــي 
املــقــر الــرئــيــســي لــلــبــنــك املـــركـــزي وإدارة 
عملياته إلى العاصمة املؤقتة عدن، لكن 
الحوثين احتفظوا بمقر صنعاء، كبنك 
مركزي مــواٍز خاص بهم، ما تسبب في 
ــات االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي،  ــرابــ زيــــــادة إضــ
تأخر  أزمـــات متاحقة، منها  وحــصــول 

الرواتب وتهاوي قيمة العملة اليمنية.
من جانبه اعتبر الخبير املصرفي طارق 
»الـــعـــربـــي  ــد، فــــي حـــديـــثـــه لــــ ــيـ عـــبـــد الـــرشـ
الــجــديــد« أن إنــهــاء االنــقــســام املــالــي في 
بنك صنعاء  إخــضــاع  يــأتــي عبر  اليمن 
كـــي يــتــصــرف وفـــق مــقــتــضــى الــســيــاســة 
النقدية للبنك املركزي الشرعي في عدن.

الــرشــيــد: »تــوحــيــد السياسة  وقـــال عبد 
ــركــــزي مهمة  الــنــقــديــة وعـــمـــل الــبــنــك املــ
صعبة كون سلطات صنعاء ال تتصرف 
بـــاالنـــقـــســـام  ــالــــي  ــبــ تــ وال  بـــمـــســـؤولـــيـــة 
استعادة  أن مهمة   عن 

ً
الحاصل، فضا

مـــهـــام الــبــنــك املـــركـــزي مـــن عــــدن صعبة 
أيضا، ألنه يفتقر إلى كادر فني مؤهل«.

تقارير عربية

أسواق

اليمنمال وسياسة

تنمية

توفير مصادر رزق 
للعاطلين في العديد 

من المجاالت

املــركــزي،  البحرين  أعــلــن مــصــرف 
بــقــيــمــة  ــة  ــزانــ خــ أذون  بـــيـــع  أمــــــس، 
مليون   185.8( ديــنــار  مليون   70
وقال  الحكومة.  عن  نيابة  دوالر(، 
املركزي البحريني في بيان نشره 
فترة  إن  اإللكتروني،  موقعه  على 
ثالثة  الجديد  اإلصـــدار  استحقاق 
أبــــريــــل/نــــيــــســــان   25 مـــــن  أشــــهــــر 
الجاري إلى 25 يوليو/تموز املقبل. 
ــات الــخــزيــنــة، هـــي أداة ديــن  ـــ ــ وأذون
ــن خــاللــهــا  تـــقـــتـــرض الـــحـــكـــومـــة مــ
البنوك، وتصدر  قــروض مــن  على 
تــتــراوح بــني ثالثة أشهر إلى  بمدة 
املالية  األوراق  مــن  تعتبر  لــذا  عـــام، 
معدل سعر  وبلغ  األجـــل.  قصيرة 
الفائدة على األذون املطروحة 3.33 
% مرتفعا بنحو طفيف من 3.32 
أبريل/ السابق في 9  % لإلصدار 

البيان،  وأضـــاف  الــجــاري.  نيسان 
أنه تم تغطية هذا اإلصــدار بنسبة 
األقـــل  تــعــتــبــر  والــبــحــريــن   .%144
بني  النفطية  املـــوارد  لجهة  إنتاجًا 
الخليجي،  ــتــعــاون  ال مــجــلــس  دول 
من  برميل  ألــف   200 نحو  وتنتج 

النفط الخام يوميًا.

البحرين تقترض 
من السوق 

المحلي
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

أن تصل  توقعت مــصــارف غربية 
أسعار النفط خالل الشهور املقبلة 
وربــمــا  لــلــبــرمــيــل،  دوالرًا   80 إلــــى 
العام،  الجاري من  الربع  بنهاية  ذلــك  يحدث 
ومن بني هذه املصارف، »بنك أميركا ـ ميريل 
لينش« و»غولدمان ساكس« األميركيان في 
في  الصادر  النفط  لسوق  األخير  تحليلهما 

األسبوع املاضي.
كما توقع كذلك مصرف باركليز البريطاني 
األسبوع املاضي ارتفاع أسعار النفط خالل 
العام الجاري، لكن توقعاته كانت متواضعة 

جدًا مقارنة بنظرائه األميركان. 
وكـــان ســعــر خـــام بــرنــت قــد تــجــاوز ســعــر 75 
الــتــعــامــالت  فـــي  مــــرة  ألول  لــلــبــرمــيــل  دوالرًا 

الصباحية التي جرت بلندن أمس الثالثاء. 
لـــكـــن كــــال املــــصــــرفــــني، »غــــولــــدمــــان ســـاكـــس« 
أن  لــيــنــش«، استبعدا  أمــيــركــا ميريل  و»بــنــك 
تصل أسعار النفط إلى 100 دوالر للبرميل، 
حــســب مــا تــوقــعــت مــصــادر ســعــوديــة. ويــرى 

محللون في تقييمهم للسوق النفطية أن عدة 
عوامل منها املخاطر الجيوسياسية وعوامل 
اإلمداد تتفاعل لصالح زيادة أسعار النفط. 

ــــدد، وحـــســـب نـــشـــرة »أويـــــل  ــــصـ وفـــــي ذات الـ
ــقـــول مــحــلــلــون »مـــن  ــة، يـ ــيـ ــركـ ــيـ بــــرايــــس« األمـ
مرتفعًا  النفط  على  الطلب  يظل  أن  املــتــوقــع 
النفط ربما  الــجــاري، وأن سعر  الــعــام  خــالل 

يصل إلى 80 دوالرًا«. 
وتــســاعــد مــعــدالت الــنــمــو املــرتــفــع فــي كــل من 
أميركا والصني ودول االتحاد األوروبــي من 
الطلب النفطي، في وقت تواصل فيه منظمة 
الصارم  التقيد  واملنتجون خارجها  »أوبــك« 

بخطة خفض اإلمدادات. 
وكانت منظمة »أوبــك« واملنتجون خارجها، 
وعلى رأسهم روسيا، قد اتفقوا العام املاضي 
عــلــى خــفــض 1.8 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــًا من 

اإلنتاج بهدف امتصاص التخمة النفطية. 
وترى املصارف االستثمارية، أن هذا السعر 
يــحــدث  لـــن  لـــه 80 دوالرًا،  املــرتــفــع واملـــتـــوقـــع 
بسبب عوامل أسس العرض والطلب، وإنما 
بسبب التوترات الجيوسياسية التي ستدفع 
كبار املضاربني إلى شراء العقود املستقبلية، 
املواجهات  أو  السياسية  املفاجآت  خوفًا من 
وموسكو  واشنطن  بني  املحتملة  العسكرية 

أو تطور األحداث في سورية. 
األخـــرى،  الجيوسياسية  املــخــاطــر  بــني  ومـــن 
ــنــــووي اإليــــرانــــي  ــاق الــ ــفــ احـــتـــمـــال إنــــهــــاء االتــ
ــات أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى طـــهـــران  ــوبــ ــقــ وفــــــــرض عــ
وحـــدوث مــواجــهــات بــني إيـــران والــســعــوديــة، 
مع انسحاب أميركا وترك سورية للجيوش 

النفط يحطم 
التوقعات

محطة موبيل 
للوقود في 

مدينة ميامي 
)Getty( األميركية

حطمت أسعار النفط التوقعات لتتجاوز أمس، سعر 75 دوالرًا للبرميل 
ألول مرة منذ العام 2014. ويتوقع مصرفيون أن تصل أسعار خام برنت 
الجيوسياسية  المخاطر  المقبلة، وسط  الشهور  80 دوالرًا خالل  إلى 

واالختناق الذي تعاني منه حقول النفط الصخري في أميركا

ارتفاع الطلب 
العالمي فاق التوقعات 

وسط مخاطر النقص 
في اإلمدادات

الجزيرة غنية 
بالمعادن والخامات 

وعلى رأسها اليورانيوم

عائد السندات 
األميركية بلغ قرابة %3.0 

في نهاية األسبوع

خام برنت نحو
80 دوالرًا مع 
زيادة المخاطر

محل صرافة في لندن )Getty(بكين تتجه نحو استغالل بوابة غرينالند )العربي الجديد(

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــارك مــــن تــغــلــغــل  ــمــ ــدنــ ــط مــــخــــاوف فــــي الــ ــ وسـ
»غرينالند«،  جزيرة  في  الصينية  الشركات 
تبدو محاوالت تواصل بكني ترسيخ أقدامها 
فــــي الـــجـــزيـــرة عـــبـــر ســـيـــاســـات يــنــظــر إلــيــهــا 

»براغماتية« وتقتنص الفرص. املراقبون بـ
وحتى اآلن شقت بكني طريقها االستثماري 
مــن بــوابــة جــزيــرة غــريــنــالنــد، التابعة للتاج 
املـــلـــكـــي الـــدنـــمـــاركـــي، بــــإرســــال عــمــالــهــا إلـــى 
ليس  البحرية،  واملــأكــوالت  األسماك  مصانع 
ملنافسة شعب االسكيمو األصلي في جزيرة 
إلــى جنب معهم،  غرينالند، بل للعمل جنبًا 
حتى لو كانت اللغة غائبة إال عبر مترجمني. 
وتــرســل الــصــني عــمــاال مــهــرة إلـــى غرينالند 
بــــحــــجــــة مــــســــاعــــدتــــهــــا. وتــــشــــكــــو الــــجــــزيــــرة 
عليها،  املتسيدة  من ظلم شقيقتها  القطبية 

كوبنهاغن.
في  أواًل  قدمهم  وضعوا  الذين  فالصينيون، 
قــوى أخــرى،  إلــى جــانــب  القطبي«،  »املجلس 
اســكــنــدنــافــيــة وروســـيـــة وأمــيــركــيــة وكــنــديــة، 
األرض  باطن  مــا يحتويه  إلــى  تنبهوا جيدًا 
من مواد خام هامة، وعلى رأسها اليورانيوم 
الـــــذي جــعــل الــــواليــــات املـــتـــحـــدة طــيــلــة فــتــرة 
على  تقيم  والــبــاردة  الثانية  العاملية  الــحــرب 
جليدها أكبر قواعدها العسكرية التي تحمل 

ــــورو ألقـــــل مــســتــوى  ــيـ ــ هـــبـــط ســـعـــر صـــــرف الـ
فــي شــهــريــن أمـــس الــثــالثــاء، وســـط مــخــاوف 
مــن أن تدفع زيـــادة عــائــدات ســنــدات الخزانة 
للنزول  املوحدة  األوروبية  العملة  األميركية 
عــن الــنــطــاق الـــذي تــحــركــت فــيــه معظم الــعــام 
ــــع صـــنـــاديـــق تــحــوط  ــو مــــا دفــ ــ ــالــــي، وهــ الــــحــ

لتصفية بعض مراكزها الدائنة القياسية.
املوحدة  العملة األوروبــيــة  ومــا دفــع لهبوط 
أيضًا استمرار بعض املخاوف من أن يشير 
صناع السياسات في البنك املركزي األوروبي 
لتبني مــوقــف أكــثــر حـــذرًا فــي اجــتــمــاع لجنة 
السياسة النقدية غدًا الخميس، إال أن بعض 
محللي السوق يقولون إن العملة املوحدة قد 

تكون خسرت أكثر من الالزم. 
املــتــوقــع أن يــكــون ملستقبل املــحــادثــات  ومـــن 
املـــرتـــقـــبـــة بــــني كــــل مــــن املـــســـتـــشـــارة األملـــانـــيـــة 
ايمانويل  الفرنسي  انجيال ميركل والرئيس 
ماكرون مع الرئيس األميركي دونالد ترامب 
تأثيٌر على سعر صــرف الــيــورو، خاصة وأن 

هذه املحادثات من املتوقع أن تتناول أزمات 
قـــيـــود الـــتـــجـــارة والــــرســــوم الــجــمــركــيــة الــتــي 
ـــادرات األملــنــيــوم  ـــ فــرضــتــهــا أمـــيـــركـــا عــلــى صـ
ــلـــب، اضـــافـــة إلــــى قــضــايــا الــــصــــادرات  والـــصـ
األوروبــيــة األخـــرى وعــلــى رأســهــا قطع غيار 

السيارات األملانية. 
املــوحــدة قــرب 1.22 دوالر  واســتــقــرت العملة 
أمس الثالثاء بعد أن نزلت إلى 1.2185 دوالر 
في الجلسة اآلسيوية، وهو أقل مستوى منذ 
األول من مارس/آذار، وهبط اليورو من أعلى 
الــذي  فــوق 1.2550 دوالر  فــي 2018  مستوى 

وأنهت  فــبــرايــر/شــبــاط.  فــي منتصف  سجله 
شركات منطقة اليورو الربع األول من العام 
الـــجـــاري عــلــى أضـــعـــف نــمــو لــهــا مــنــذ بــدايــة 
املــشــتــريــات  ــديـــري  ملـ مـــســـوح  بــحــســب   ،2017
التضخم  وارتــفــع معدل  /آذار.  مــارس  لشهر 
أقـــل مــن الــتــوقــعــات الــشــهــر املــاضــي وهبطت 
مـــعـــنـــويـــات املـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي أملـــانـــيـــا أكــبــر 

اقتصاد أوروبي.
واستقر الدوالر قرب أعلى مستوى في ثالثة 
أشــهــر مــقــابــل ســلــة مــن الــعــمــالت بــعــدمــا لقي 
الخزانة األميركية  دعمًا من عائدات سندات 
ــتــــي اســــتــــقــــرت قـــرب  ــل عـــشـــر ســــنــــوات الــ ــ ألجــ

مستوى %3. 
وارتفعت عائدات سندات الخزانة األميركية 
ألجل عشر سنوات ألعلى مستوى فيما يزيد 
ــوام إلــى 2.998% يــوم االثنني  على أربــعــة أعـ
ثــم نــزلــت عــن هــذا املــســتــوى لتسجل 2.9625 
في املعامالت اآلسيوية يوم االثنني. وارتفع 
مـــؤشـــر الــــــــدوالر، الـــــذي يــقــيــس أداء الــعــمــلــة 
إلى  رئيسية،  عــمــالت  ســت  مقابل  األميركية 
يناير/ كانون  األعــلــى منذ 12  91.076 وهــو 
الثاني. وفي أحدث التعامالت استقر املؤشر 

عند 90.989.
وتـــضـــررت أســعــار املـــعـــادن مــن ارتـــفـــاع سعر 
ــلــــت قـــــــرب أدنـــــى  ــيــــث ظــ صـــــــرف الـــــــــــــدوالر، حــ
مــســتــويــاتــهــا فـــي أســبــوعــني، رغـــم ارتــفــاعــهــا 
فــي لــنــدن أمــس الــثــالثــاء. وتــأثــر الطلب على 
املعدن النفيس مع انحسار مخاطر املواجهة 
في سورية،  وروســيــا  أميركا  بني  العسكرية 

وارتفاع عوائد سندات الخزانة األميركية. 
وبعدما تراجع في الجلسات الثالث السابقة، 
زاد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1327.20 
الــجــلــســات  فـــي  )األونــــصــــة(  لـــأوقـــيـــة  دوالرًا 
الــصــبــاحــيــة. وهــــو ســعــر ال يــبــعــد كــثــيــرًا عن 
مستوى 1321.81 دوالرًا املسجل يوم االثنني 
ــو األضـــعـــف لــلــمــعــدن مــنــذ الـــســـادس من  وهــ

إبريل/نيسان. 
)العربي الجديد(

الـــــرؤوس الــنــوويــة، حــتــى كــشــف الــنــقــاب عن 
السكان  لبيئة  وضـــرر  بــإشــعــاعــات  تسببها 

األصليني.
خفية  ليست  االقتصادية  الصني  وتكتيكات 
عــلــى خـــبـــراء الــصــنــاعــة واالقـــتـــصـــاد شــمــااًل. 
ورغــم أن هــؤالء حــذروا لسنوات من خطوات 
أن »السوق يبقى سوقًا تنافسيًا«،  إال  بكني، 
أو هــــكــــذا يـــعـــلـــل الــــراغــــبــــون مــحــلــيــًا بــجــذب 
العمالق. فرغم خشية  استثمارات االقتصاد 
كوبنهاغن، وحتى واشنطن، من هذا التنفذ 
»نفوذ  في  الستغالله  الصيني،  االقتصادي 
يستطع  لــم  االنــدفــاعــة  أن  إال  جيوسياسي«، 

أحد فرملتها.
الصني على 12% من أسهم شركة  وتحصل 
»غرينالند مينرال آند اينرجي« )جي ام ايه(، 
ورغـــم أن املــســألــة ال تــبــدو ذات قيمة سوقية 
ضــخــمــة إال أن الــصــيــنــيــني، يــســتــثــمــرون في 
شركة مسؤولة عن تنقيب واستخراج املواد 
ما  القائمة،  رأس  على  واليورانيوم  األولــيــة، 
وامتعاض  األميركيني،  منافسيهم  فــزع  أثــار 

أصحاب السيادة في كوبنهاغن.
ــــواد األولـــيـــة التي  ويــقــول الــصــيــنــيــون إن »املـ
يرغبون بها هي نوع من التربة النادرة تلك 
التي تستخدم في صناعة الهواتف الذكية«، 
لــكــنــهــا هـــي ذات الـــتـــربـــة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا 
الــدنــمــاركــيــون إلنـــتـــاج مـــــراوح تــولــيــد طــاقــة 

الرياح، ويخشون من »احتكار الصني«. 
وهذه الخشية تعززها توجهات الصني لشراء 
60% إضافية لذات شركة التنقيب واإلنتاج، 

مضاف إليها شراء حقول استخراج الحديد 
في مناجم جنوب الجزيرة، في منطقة إيسوا 

غير البعيدة عن عاصمة الجزيرة نوك.
ــيــــجــــي«  ــراتــ ــتــ ــلـــط »األمـــــــــــن اإلســ ــتـ وحـــــــني يـــخـ
يتدخل  الصينية  واالستثمارات  باالقتصاد 
ــيــــون« لــلــتــحــذيــر مــــن »قــــوة  ــنــ ــبــــراء األمــ »الــــخــ
الصني الناعمة في بسط نفوذها بغرينالند 
ــدا«، بـــحـــســـب مـــديـــر  ــنــ ــلــ ــســ ــا أليــ املـــمـــتـــد أيــــضــ
األكاديمية الدفاعية في العاصمة الدنماركية 

كوبنهاغن، نيلس فانغ. 
ما  عبر  أقدامه  لترسيخ  الصيني  فالتسابق 
عبر  الشمالي«،  الحرير  »طريق  عليه  يطلق 
املــنــطــقــة الــقــطــبــيــة، يـــــراه املــتــخــصــصــون في 
سياسات االستثمار الصينية »خطوة ذكية 
ملنافسة األوروبيني واألميركيني باالستثمار 

في غرينالند«.
ويرجع القلق الذي يثار أمنيًا وسياسيًا من 
الشركات الصينية إلى أنها »شركات مملوكة 
للدولة«، كما في حالة شركة التعدين »شينغ 
ريسورسس« التي تستثمر بكني فيها نحو 

20% من خالل »معهد البحوث الصيني«.
ورغـــم أن الــصــني ال تــريــد أن تــبــدو جـــزءًا من 
نـــزاع غــريــنــالنــد وكــوبــنــهــاغــن، حـــول مطالب 
ــــى بــتــقــريــر املــصــيــر، ألن بــكــني بنفسها  األولـ
لديها مشاكل أقاليم ذات نزعة استقاللية، إال 
أنها تتصرف وفق مصالح استراتيجية بما 

تملكه من قدرات املال واالستثمار. 
أزمتها  عقب  الــيــونــان،  فــي  فعلتها  فالصني 
االقتصادية، واستثمرت في موانئ بعينها، 
مـــا خــلــق ركــــــودًا فـــي أخــــــرى، مـــا أثــارغــضــب 
الــقــيــام  أثــنــيــا  الـــنـــقـــابـــات، دون أن تــســتــطــيــع 
ــل إن بـــكـــني خـــطـــت خـــطـــوة أخــــرى  بــــشــــيء، بــ
فــي الــيــونــان لــتــشــارك املــنــتــجــني األوروبـــيـــني 
بمشاريع مصانع  استثمرت  فهي  أسواقهم. 
عــمــالقــة ملــنــتــجــاتــهــا عــلــى أراضــــــي الــيــونــان 
لتوسم بوسم »صنع في االتحاد األوروبي«. 
والخشية من الدرس اليوناني يدفع بكثيرين 
للتحذير من تكرار القضية شمااًل هذه املرة. 

اليورو يتضرر من السندات األميركيةمخاوف دنماركية من هيمنة الصين على غرينالند

العربية الحليفة لواشنطن.  وفي ذات الصدد، 
قـــال بــنــك »إيـــــــه.إن.زد« الــنــيــوزلــنــدي، »أســعــار 
ــلـــى مــســتــويــاتــهــا فــي  الــــخــــام حـــالـــيـــًا عـــنـــد أعـ
ثالثة أعــوام، األمــر الــذي يرجع إلــى املخاوف 
املستمرة بشأن التوترات الجيوسياسية في 
منطقة الــشــرق األوســــط، وهـــي مــصــدر نحو 

أكثر  ســيــكــون  لــلــبــرمــيــل  دوالرًا  و75   65 بــني 
واقــعــيــة ملــا تــبــقــى مــن هـــذا الـــعـــام«. ويضيف 
الرميحي في تعليقات نقلتها قناة »سي أن 
بي سي« التلفزيونية األميركية أن: »األسعار 
ليست فــي وضـــع ســيــئ«.  وحــســب توقعات 
مــصــرف »غــولــدمــان ســاكــس« األمــيــركــي، فإن 

ــدادات الــنــفــط الــعــاملــيــة«. أمـــا وزيــر  ــ نــصــف إمــ
الــنــفــط الـــروســـي ألــكــســنــدر نـــوفـــاك، فــيــرى أن 
بنهاية  80 دوالرًا  إلـــى  الــنــفــط سيصل  ســعــر 

الشهر الحالي. 
من جانبه يرى وزير النفط العماني، محمد 
يــراوح  للنفط  أن »ســعــرًا  الرميحي  بــن حمد 

زيادة الطلب النفطي، وما يحدث من اختناق 
في اإلنتاج في حقول برمني األميركية الغنية 
بــالــنــفــط الـــصـــخـــري ســيــكــون أحــــد األســـبـــاب 

الرئيسية في ارتفاع اسعار النفط. 
ــواق تــتــوقــع أن يــتــمــكــن الــنــفــط  ــ ــ ــانـــت األسـ وكـ
في  نقص  أي  تلبية  مــن  األميركي  الصخري 

الطلب على النفط التقليدي، سواء في أوبك 
الصخري  النفط  أن  ثبت  ولكن  خارجها،  أو 
رأسها  على  فنية  مشاكل  مــن  حاليًا  يعاني 
بعد  لإلنتاج،  الــالزمــة  املضخات  في  النقص 
الــهــيــدرولــكــي للصخور  الــتــكــســيــر  عــمــلــيــات 

املحتوية على النفط. 
ــــدت أســـعـــار الــنــفــط الــتــي ارتــفــعــت ألول  ووجـ
األولـــى  لــلــمــرة  للبرميل  75 دوالرًا  فـــوق  مـــرة 
صباح أمس، كذلك دعمًا من هبوط أكبر من 
الخام  مــن  األميركية  املــخــزونــات  فــي  املتوقع 
أظهرته  املاضي، حسبما  األسبوع  والــوقــود 
بيانات من إدارة معلومات الطاقة األميركية، 
حــيــث انــخــفــضــت مـــخـــزونـــات الـــخـــام بــواقــع 
ــاه، قــال  1.1 مــلــيــون بــرمــيــل. وفـــي هـــذا االتـــجـ
الخبير في شركة »كونفلوانس انفستمنت« 
بــيــل أوغـــــــــرادي: »إن املـــحـــرك لـــهـــذا االرتـــفـــاع 
ــــول املـــخـــزونـــات،  هــــو الـــتـــقـــريـــر األمـــيـــركـــي حـ
والــــذي أظــهــر تــراجــعــًا فــي احــتــيــاطــات الــخــام 

واملنتجات النفطية املكررة«.
وحــســب رويــتــرز، ارتــفــع خــام بــرنــت للجلسة 
السادسة على التوالي أمس الثالثاء، ليسجل 
أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 
2014 متجاوزا 75 دوالرا للبرميل. وبلغ خام 
القياس العاملي مزيج برنت في العقود اآلجلة 
مستوى  أعــلــى  وهـــو  للبرميل  دوالرا   75.27
وفي   .2014 الثاني  نوفمبر/تشرين   27 منذ 
الــجــلــســة الــصــبــاحــيــة بــلــغ خـــام بــرنــت 75.07 
ما  أو  ســنــتــًا   36 بـــارتـــفـــاع  لــلــبــرمــيــل  دوالرا 
ــــالق. وخــــام بــرنــت  ــوازي 0.5% عـــن آخـــر إغـ ــ يـ
الـــذي تــقــاس عليه معظم خامات  الــخــام  هــو 

املنطقة العربية الخفيفة. 
وتمثل املكاسب التي سجلها برنت على مدى 
ستة أيـــام متتالية أطـــول مــوجــة صــعــود من 
زادت  إذ  األول،  ديسمبر/كانون  منذ  نوعها 
األسعار أكثر من 20% من أدنى مستوياتها 

في 2018 التي سجلتها في فبراير/شباط.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط األميركي 
التعامالت اآلجلة  للبرميل في  69.17 دوالرا 
بارتفاع 53 سنتًا أو 0.8% عن آخــر تسوية. 
ــع يـــوم  ــفــ ــد ارتــ وكــــــان خـــــام غـــــرب تـــكـــســـاس قــ
الــخــمــيــس املـــاضـــي، ألعــلــى مــســتــوى مــنــذ 28 
الــثــانــي    2014عــنــد 69.56  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
املشاكل  بسبب  أنــه  ويــذكــر  للبرميل.  دوالرا 
الــســيــاســيــة واالضـــطـــرابـــات الــتــي تــســود في 
إنتاجها  ينخفض  أن  املــتــوقــع  مــن  فــنــزويــال 
يوميًا خالل  برميل  مليون   1.1 حــوالــى  إلــى 
الشهور املقبلة، حسب تقرير مصرف باركليز 

البريطاني.

تصدرت روسيا قائمة موردي النفط الخام إلى الصين في مارس/آذار، 
حسبما أظهرته البيانات الصينية أمس الثالثاء، لتحافظ على المركز الذي 
السنة  احتلته في أول شهرين من 
وتفيد  األخيرين.  العامين  وفــي 
األرقام الصادرة عن الهيئة العامة 
روسيا وردت  أن  الصينية،  للجمارك 
 1.36 يعادل  بما  طن  ماليين   5.79
مليون برميل يوميًا الشهر الماضي 
بزيادة 23.6% عن الفترة ذاتها قبل 
صاحبة  السعودية،  وزادت  عام، 
أيضا  إمداداتها،  الثاني  المركزي 

وفقًا للبيانات.

روسيا أكبر مصدر للصين

تحقيق

تتخوف الدنمارك من 
هيمنة الصين على 

المناشط االقتصادية 
على جزيرة غرينالند، 
واستغاللها كمنفذ 

للدخول إلى أوروبا كما 
فعلت في اليونان

رؤية

شريف عثمان

املركزي  البنك  مع  أنــه سيستضيف،  الدولي  النقد  أعلن صندوق 
املصري والحكومة املصرية، خالل األسبوع األول من مايو/ أيار 
2018 مؤتمرًا »رفيع املستوى«، تحت عنوان »النمو الشامل وخلق 
إن  االنترنت  على  على صفحته  الصندوق  وقــال  العمل«.  فــرص 
في  التي حققتها مصر  بالنجاحات  التنويه  إلــى  يهدف  »املؤتمر 

تحقيق االستقرار االقتصادي الكلي«.
وجـــاء اإلعــــالن عــن املــؤتــمــر مــتــوافــقــا مــع تــصــريــحــات املــســؤولــن 
خالل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولين التي عقدت 
في واشنطن األســبــوع املــاضــي، حيث أشــادت كريستن الجــارد 
مديرة الصندوق بإنجازات البرنامج املصري، وأكدت أنه بدأ يؤتي 
ثماره، حيث انخفض التضخم، وبدأت االستثمارات األجنبية في 
االقليمي للصندوق في  املــديــر  أزعـــور،  أشــاد جهاد  الــعــودة. كما 
منطقة الشرق األوسط ووسط آسيا بتحسن مستوى االحتياطي 

األجنبي ملصر، وزيادة الصادرات، وعودة السياحة.
ال أشكك في إمكانيات مسؤولي صندوق النقد، وال أّدعي معرفتي 
لحقائق ال يعرفونها، لكني أعرف جيدًا من تجارب سابقة لدول 
أخرى مع الصندوق، أن مسؤوليه ال ينتقدون علنا برنامجا في 

دولة وافقوا على إقراضها.
واذا أضــفــنــا إلـــى ذلـــك األجـــــواء االحــتــفــالــيــة الــتــي يــتــم فــيــهــا عقد 
يتحدثون  تجعلهم  والتي  الدولين،  والبنك  الصندوق  اجتماعات 
عن االيجابيات بالتفصيل، وبصورة مبالغ فيها، وعندما ينتقل 
عامة،  وبصورة  متحفظا،  الحديث  يكون  السلبيات،  إلــى  الحديث 
مع تجنب االنتقاد املباشر للدول املقترضة من الصندوق، في ظل 
ذلك نجد أنه من األفضل أال نأخذ ما نسمعه في تلك املناسبات 

على محمل الجد. 
لكن بعيدًا عما قيل في املؤتمرات الصحافية، دعونا نفند النقاط 
بالنسبة ملصر.  الــصــنــدوق  أثــنــى عليها مــســؤولــو  الــتــي  املــحــددة 
بالسيطرة عليه، ونزوله  املسؤولون هناك  الذي سعد  فالتضخم، 
يرجع  تقريبا،  إلــى مستوى %13  عـــام،  قبل  مــن مستوى %35 
ــاس، وهـــو مــا أجــمــع عليه املحللون  لتأثير ســنــة األســ انــخــفــاضــه 
الجنيه  تعويم  أن تسبب  بعد  العالم،  أنحاء  االقتصاديون في كل 
السلع بعد  أغلب  أســعــار  انخفاض قيمته، وارتــفــاع  فــي  املــصــري 
 عــلــى االرتـــفـــاع، 

ٌ
تــنــفــيــذه بــشــهــريــن أو ثــالثــة. فلما مــر عـــاٌم كــامــل

وأصــبــحــت مــقــارنــة األســعــار تــتــم بــاألســعــار بــعــد ارتــفــاعــهــا عند 
احتساب التضخم، هبط األخير إلى %13. 

أضف إلى ذلك أن انخفاض التضخم ال يعني بأي حال انخفاض 
األسعار، وانما يعني انخفاض معدل ارتفاع األسعار. فاألسعار 
ارتفعت في السنة األولى بعد التعويم في املتوسط بحوالى %35، 
وفي السنة الثانية هي آخذة في االرتفاع، بمعدل سنوي يقترب من 
13%. أي أن األسعار بعد التعويم، واستقرار الدوالر عند مستوى 
17.75 جنيها، ارتفعت في أقل من عامن 50%، رغم عدم االنتهاء 
من رفع الدعم بالكامل. فهل هذا هو استقرار الجنيه، أو استقرار 
نموذجا  الصندوق  يعتبره  الــذي  التضخم  استقرار  أو  األســعــار، 

يرغب في تقديمه لدول العالم؟ 
الـــصـــادرة عــن الحكومة  الــبــيــانــات،  ــا عــن االســتــثــمــار، فتشير  أمـ
املصرية، إلى أن النسبة العظمى من االستثمارات املتدفقة للبالد 
كانت في االستثمار غير املباشر، أي في األسهم وسندات وأذون 
الخزانة، وال يخفى على أحد أن معدل الفائدة املرتفع )تجاوز %20 
في بعض األوقات وكانت مصر من أعلى ثالث دول في العالم في 
الفائدة املدفوعة على األذون والسندات الحكومية(، باالضافة إلى 
وراء  كانا  التعويم،  بعد  كبيرة  البورصة بصورة  ارتفاع  توقعات 

هذا النوع من االستثمار. 
البالد في هذا االستثمار من  الــواردة إلى  املبالغ  وغالبا ما تكون 
األمــوال الساخنة، وهو ما عرفناه من تجربة األيــام األولــى لثورة 

الخامس والعشرين من يناير عام 2011. 
الذي دخل مؤخرًا، فيتركز معظمه، وفقا  املباشر  أما االستثمار 
للبيانات الحكومية أيضا، في االستثمار العقاري وما شابهه مما 
تكنولوجيا حديثة،  ينقل ملصر  وال  تصديرًا  وال  انتاجا  يزيد  ال 

فهل يسعد الصندوق باستقرارنا هنا؟
مليار  فــي عامن بحوالى 30  االحتياطي  زيـــادة  عــن معجزة  أمــا 
نفس  خــــالل  زاد  الـــخـــارجـــي  الـــديـــن  أن  تــوضــيــح  فــيــكــفــي  دوالر، 
الزيادة في  الفترة بحوالى 35 مليار دوالر، وهو ما يؤكد أن كل 
االحــتــيــاطــي، بــل أكــثــر، كــانــت نتيجة لــالقــتــراض الــخــارجــي، وهــو 
وصل بالدين الخارجي ملستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر، 
الديون كل عام إلى  وأدى إلى ارتفاع نسبة ما يدفع كفائدة على 
حوالى 40% من إجمالي إنفاق الحكومة. فهل يؤدي ذلك إلى أي 

شكل من أشكال االستقرار املنشود؟
وفيما يخص زيادة الصادرات والسياحة، فاألرقام املعلنة تشير 
بالفعل إلى زيــادات طفيفة عن الفترة السابقة، لكن لو دققنا في 
األمر، نجد أن الصادرات قبل األزمة املالية العاملية في العام 2008 
 ،2014-2011 مــن  الفترة  وأن  الحالي،  مستواها  مــن  أعلى  كانت 
وبرغم »عدم االستقرار السياسي«، شهدت مستويات للتصدير 

أعلى من الحالية. 
وعموما، ال يصح أن ننظر إلى الصادرات وحدها، ولكن البد أن 
نضع الــواردات في الصورة، ويكون أفضل لو نظرنا إلى صافي 
امليزان التجاري، والذي لم نعرف عنه إال عجزًا دائما، لكن عجزه 
في الوقت الحالي بلغ مستويات لم نرها من قبل، باستثناء أواخر 
العملة  على  كبيرًا  ضغطا  شكلت  التي  الفترة  وهــي   ،2014 عــام 

املصرية، األمر الذي أدى في النهاية إلى تعويم الجنيه. 
عام  ايراداتها  من  من %60  أقل  ايراداتها  فمازالت  السياحة،  أما 
2010. فهل يمثل االستقرار عند هذه املستويات نجاحا ُيضرب 

به املثل؟
وافق صندوق النقد الدولي في عام 2009 على املشاركة في قرض 
مقدم إلى اليونان بمبلغ يصل إلى حوالى 125 مليار دوالر، على 
أن  أثبتت  التي ظهرت الحقا،  االجتماعات  أن محاضر  الرغم من 
أغلب مسؤولي الصندوق كانوا مقتنعن أن البرنامج اليوناني لن 

ينجح. 
وظل الصندوق يثني على االصالحات في اليونان في اجتماعات 
مـــرور خمس  بعد  لكن  التالية.  الــســنــوات  طـــوال  والــخــريــف  الربيع 
اليونان  الــتــاريــخ، كانت  ســنــوات مــن تقديم أكبر حزمة إنــقــاذ فــي 
أول دولــة أوروبية متقدمة تتخلف عن ســداد دفعة من قروضها 
لصندوق النقد الدولي، ثم توالت بعد ذلك عثرات اليونان، ولم تخرج 

منها حتى اآلن.

التجربة المصرية 
مع الصندوق
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