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أزمة أدوية في مصر
القاهرة ـ منعم سداوي

عادت أزمة نقص األدوية للظهور 
مـــــــرة أخــــــــرى فـــــي املـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والـــصـــيـــدلـــيـــات فــي 
ــر، فـــيـــمـــا تــســتــعــد الــــشــــركــــة الــقــابــضــة  مــــصــ
لألدوية التابعة لوزارة قطاع األعمال العام، 
ــرفـــع أســــعــــار 129 صـــنـــفـــا، بــيــنــمــا شــهــدت  لـ
األعوام الثالثة املاضية، زيادات متكررة في 
الــذي يواجه  بالبلد  أسعار مئات األصناف 

غالبية مواطنيه صعوبات معيشية.
ــة فـــــي تـــصـــريـــحـــات  ــيـ ــبـ وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر طـ
»العربي الجديد« إن »عدد األصناف التي  لـ
تــشــهــد نــقــصــا كــبــيــرا يــتــجــاوز األلــــف دواء، 

بينما ال يوجد بدائل لها«.
ــادر أن »نـــقـــص الــعــقــاقــيــر  ــ ــــصـ ــــت املـ ــافـ ــ وأضـ
شــمــل أدويـــــة الــضــغــط والـــســـكـــري، الـــصـــرع، 
املخ  الكبد،  األورام،  السمنة،  الصدر،  القلب، 
ــبـــات الــجــلــطــات  واألعـــــصـــــاب، وأدويــــــــة مـــذيـ
الــتــي انــتــشــرت بــطــريــقــة كــبــيــرة مـــؤخـــرًا بني 

إلــى وجــود  الشعب«. وأشـــارت  جميع فئات 
ــيـــوط  نــــقــــص حـــــــاد فـــــي بــــعــــض أنــــــــــواع الـــخـ
الجراحية واملحاليل، سواء في الصيدليات 
أو املــســتــشــفــيــات، مــا يــحــمــل  املــريــض عــبء 
توفيرها، خاصة في الحاالت التي تستدعي 
املحلول كعالج أساسي. ووفق املصادر فإن 
أدوية »فيروس الكبد الوبائي سي« اختفت، 
بينما أعلنت الحكومة مؤخرا توفير العالج 
مجانا للمرضى، بعد إجراء فحوصات على 
نــطــاق واســــع ملــاليــني املــواطــنــني لــلــتــأكــد من 

اإلصابة بالفيروس. 
ــــة  وبــيــنــمــا تـــؤكـــد املـــصـــادر أن نــقــص األدويـ
ــــد،  ــالـــة زايـ ــالـــت هـ ــنـــف. قـ ــــف صـ يـــتـــجـــاوز األلــ
وزيــــــرة الــصــحــة والـــســـكـــان، إن »انــخــفــاض 
ــــى أدنــــى  ــل إلـ ــ ــعـــدل نــــواقــــص األدويــــــــة وصـ مـ
مستوياتة خالل الفترة املاضية، مع توفير 
ــدائــــل«، مـــشـــيـــرة فــــي تــصــريــحــات،  ــبــ ــافـــة الــ كـ
أمس األربعاء، إلى أن »تلك النتائج تحققت 
ــبـــادرات اإلصــــالح الــصــحــي الــتــى تــقــودهــا  ملـ
زيــادة،  رشــا  قالت  كما  السياسية«.  القيادة 

وزارة  فــي  للصيدلة  املركزية  اإلدارة  رئيس 
التواصل  إنه جار حاليا  والسكان،  الصحة 
مع الشركات إلعادة تصنيع األصناف التي 
تــوفــف إنــتــاجــهــا خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة، 
مــضــيــفــة أن هــــذه األصـــنـــاف تـــزيـــد عـــن 700 
صـــنـــف، وســيــتــم الـــســـمـــاح بــالــتــصــديــر بعد 
تــوفــيــر احــتــيــاجــات الـــســـوق. وتـــكـــررت أزمـــة 
ــــالل الـــســـنـــوات األخــــيــــرة،  نـــقـــص األدويــــــــة خـ
بينما اتخذت الحكومة عدة قــرارات لزيادة 
األســـعـــار خـــالل الــســنــوات الــثــالث املــاضــيــة، 
يــتــضــمــن رفــع  أيــــار 2016  فـــي مـــايـــو/  األول 
من  بأقل  املسعرة  املستحضرات  كل  أسعار 
30 جنيها )1.7 دوالر( بنسبة 20%، والثاني 
في يناير/ كانون الثاني 2017 شمل تحريك 
األدويـــــة  مـــن  بـــني 10% و%15  ــراوح  ــتــ يــ مـــا 
بنسب بني 30% و50%، والثالث خالل العام 

املاضي 2018 وشمل رفع أسعار 400 دواء.
وأعــلــن هــشــام تــوفــيــق، وزيـــر قــطــاع األعــمــال 
أيــام،  قبل  صحافية  تصريحات  فــي  الــعــام، 
وزارة  ــع  ــ مـ ــاق  ــ ــفـ ــ التـ تـــوصـــلـــت  الــــــــــــوزارة  أن 

ا دوائيا، 
ً
الصحة، لتحريك أسعار 129 صنف

تحقق خسائر من أصــل 360 صنفا نتيجة 
زيــــــادة تــكــلــفــة إنــتــاجــهــا عـــن ســعــر بــيــعــهــا، 
»تم  أنــه  مضيفا  عليها،  عبئا  يجعلها  بما 
التوصل إلى نسب معقولة بني 15% و%30، 
ــنـــاف«. ويتبع  لكنها تــزيــد فــي بــعــض األصـ
الشركة القابضة لألدوية، 8 شركات تابعة، 
ــاج األدويـــــــة ومــســتــحــضــرات  ــتـ تــعــمــل فـــي إنـ
 ،2017/2016 املالي  العام  وخــالل  التجميل، 
األدويـــة  لتجارة  املصرية  الشركة  تعرضت 
لخسائر تتجاوز نصف مليار جنيه، بسبب 
التزامها باألسعار القديمة قبل تحرير سعر 
 ،2016 الثاني  نوفمبر/تشرين  في  الصرف 
وفقا لبيان سابق من الوزارة. وأدى تحرير 
الحكومة سعر الصرف مقابل الحصول على 
صندوق  مــن  دوالر  مليار   12 بقيمة  قــرض 
الــنــقــد الـــدولـــي تــم صـــرف 8 مــلــيــارات دوالر 
منه حتى اآلن، إلى قفزات غير مسبوقة في 
أسعار األدوية وأغلب السلع والخدمات، ما 

فاقم معاناة ماليني املصريني.

أطــلــقــت وزارتــــــا الــعــمــل واالتــــصــــاالت فـــي الــســعــوديــة، 
خــطــة لــتــوطــني 15 ألـــف وظــيــفــة فــي قــطــاع االتــصــاالت، 
فــي خــطــوة جــديــدة للتوسع فــي سياسة »الــســعــودة«، 
بينما حـــذرت مؤسسات دولــيــة مــن تــضــرر االقتصاد 
ــراء تـــراجـــع أنــشــطــة الـــشـــركـــات الـــتـــي ستتحمل  ــ مـــن جـ
الوافدين بموظفني  مالية إضافية، الستبدال  تكاليف 
سعوديني أعلى كلفة وبكفاءة أقــل. وقــال وزيــر العمل 
الــراجــحــي،  سليمان  بــن  أحــمــد  االجتماعية  والتنمية 
إن قطاع  »تــويــتــر«،  العمل على  ملــا نشرته وزارة  وفقا 
االتصاالت وتقنية املعلومات جاذب ومتطور، وهناك 
إيجاد  القطاع، عبر  في  والنمّو  التوسع  إلى  تطلعات 

فرص وظيفية جديدة. وسبق أن أشار وزير العمل، في 
ديسمبر/ كانون األول املاضي، إلى أن الــوزارة تعتزم 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــات لــتــوطــني 95 ألـــف وظــيــفــة فــي الفترة 
الــقــادمــة فــي عــدة قــطــاعــات. وبـــدأت وزارة الــعــمــل، يوم 
البيع في 5  املهن بمنافذ  املــاضــي، في توطني  اإلثنني 
استراتيجية  فــي  األخــيــرة  املرحلة  هــذه  لتعّد  أنشطة، 
توظيف السعوديني في 12 نشاطا في قطاع التجزئة، 

التي تطبقها الوزارة منذ العام املاضي 2018.
وقــــررت الــحــكــومــة الــتــوســع فــي »ســـعـــودة« االقــتــصــاد، 
كأحد أركان رؤية 2030 لولّي العهد محمد بن سلمان، 
من خالل حصر العمل في عشرات املهن والحرف في 

عدد من القطاعات املهمة بالسعوديني من دون غيرهم 
االقتصادية  »بلومبيرغ«  وكــالــة  لكن  الجنسيات.  مــن 
أيلول  في سبتمبر/  لها،  تقرير  في  ذكــرت  األميركية، 
املاضي، أن سياسات الحكومة في التوطني العشوائي 
للمهن البسيطة تسببت في حدوث كوارث في السوق، 

وكذلك بالنسبة للوافدين.
ــم تــنــجــح  ــ ــــف، لـ ــائـ ــ ــوظـ ــ ــي تــــوطــــني الـ ــ ــدد فـ ــتــــشــ ورغــــــــم الــ
الـــســـعـــوديـــة فـــي مــســاعــي خــفــض بــطــالــة الــســعــوديــني 
لتقرير حديث  العمل. ووفقا  قــوة  إجمالي  من  كنسبة 
البطالة  معدل  فــإن  لإلحصاء،  العامة  الهيئة  أصدرته 
الثاني  الربع  في   %12.9 عند  استقر  السعوديني  بني 

من 2018، وهي النسبة نفسها في الربع األول، بينما 
 ،%12.8 2017 نحو  األخير من  الربع  نهاية  في  كانت 
الــشــورى فهد بــن جمعة، في  فيما ذكــر عضو مجلس 
تصريحات صحافية أخيرًا، أن نسبة البطالة الحقيقية 
إلــى 34%. وأظهرت بيانات رسمية صــادرة عن  تصل 
)حكومية(،  االجتماعية  للتأمينات  العامة  املؤسسة 
فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، تــســريــح نحو 
1.36 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص فقط، 
خـــالل 21 شــهــرًا، وذلـــك مــنــذ مطلع 2017 حــتــى نهاية 

سبتمبر/ أيلول من 2018.
)العربي الجديد(

توّسع سعودي بتوطين وظائف االتصاالت رغم تضرر الشركات

ارتفاع البطالة 
في كوريا الجنوبية

ارتفع معدل البطالة في كوريا 
الجنوبية إلى 3.8% بنهاية العام 

املاضي 2018، بزيادة بلغت 
نسبتها 0.1% عن العام السابق 

عليه، وفق بيانات صادرة عن 
وكالة اإلحصاءات الحكومية.
ونقلت وكالة يونهاب لألنباء 

الكورية، أمس األربعاء، عن وكالة 
اإلحصاءات، أن عدد العاملني 

خالل العام املاضي وصل إلى 
26.82 مليون شخص، بزيادة 97 

ألفًا مقارنة مع عام 2017. 
وبحسب اإلحصاءات فإن عدد 
العاطلني عن العمل بلغ 1.073 

مليون شخص في العام املاضي، 
ليتجاوز املليون شخص للعام 
الثالث على التوالي، إال أن هذا 

الرقم يعد األكبر منذ عام 2000. 

800 طائرة من إيرباص
سلمت شركة إيرباص 800 

طائرة العام املاضي، لتحقق بذلك 
مبدئيا هدفها الرئيسي، الذي 

كان يبدو قبل أسبوعني مراما 
بعيدا في ظل معاناتها للتغلب 

على مشاكل في سلسلة اإلمداد 
وعقبات تواجهها املصانع في 

تلبية طلب قياسي على الطائرات. 
وأصدرت شركة إنتاج الطائرات 

األوروبية، وفق رويترز، بيانا 
حول تحقيقها هذه التسليمات، 
وفقا ملراجعة محاسبية نهائية.

الجزائر تشتري 
550 ألف طن قمح

قال تجار أوروبيون، إن الديوان 
الجزائري املهني للحبوب اشترى 

حوالي 550 ألف طن من قمح 
غلقت يوم 

ُ
الطحني في مناقصة أ

الثالثاء املاضي. وأضاف التجار 
لرويترز، أمس األربعاء، أن السعر 
بلغ 261.50 دوالرا و262 دوالرًا 

للطن، شامال تكاليف الشحن. وال 
ينشر الديوان تفاصيل مناقصات 

الحبوب التي يطرحها، بينما 
النتائج املقدمة من التجار تقديرية.

انخفاض إنتاج الذهب 
في مصر

حسب شركة سنتامني للتعدين 
األسترالية، أمس األربعاء، فإن 

إنتاجها السنوي من الذهب من 
منجمها الرئيسي انخفض، 

متأثرا باضطرابات في عملياتها 
وتدني جودة املعدن الخام في 

مناجمها املفتوحة. وأنتجت 
الشركة 472 ألفا و418 أوقية 

)أونصة( من الذهب في منجم 
السكري التابع لها في مصر 

على مدار العام وهو ما يقل %13 
مقارنة مع 2017.

احتجاج عمال المالبس 
في بنغالدش 

استخدمت شرطة بنغالدش 
مدافع املياه والغاز املسيل للدموع 
والعصّي، لتفريق آالف املحتجني 

من عمال مصانع املالبس 
الجاهزة، أمس األربعاء، بعدما 

تظاهروا للمطالبة بزيادة األجور 
وأغلقوا العديد من الشوارع لليوم 

الرابع على التوالي.

أخبار

إضراب 
في مطارات 

ألمانيا

دعت نقابة عمال أملانية موظفي األمن في 3 مطارات أملانية إلى تنظيم إضراب، اليوم الخميس، للمطالبة بزيادة األجور، وسط قلق من أن يتسبب اإلضراب 
في اضطرابات لشركات الطيران. وقالت نقابة »فيردي«، أمس األربعاء، إنها تحث العمال على االنضمام إلى اإلضراب ملدة يوم واحد. وسيؤثر اإلضراب على 
املطارات في دوسلدورف وكولن بون وشتوتغارت. وبالفعل أضرب موظفو األمن في مطارين ببرلني، يوم اإلثنني املاضي، مما تسبب في اضطراب شديد 
في الرحالت الجوية. تريد النقابة رفع أجور جميع العاملني الذين يجرون فحوصات أمنية إلى 20 يورو )22.81 دوالرا( للساعة. وتقول رابطة أرباب العمل 

)بي دي إل إس(، وفق أسوشييتد برس، إن هذا املطلب قد يصل إلى زيادة بنسبة 30% في بعض الحاالت.
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الخميس 10  يناير/ كانون الثاني 2019 م  4  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1592  السنة الخامسة
Thursday 10 January 2019

)Getty(



1011
اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

استفحلت عمليات تزوير العمالت 
في الجزائر، خالل الفترة األخيرة، 
ويــتــم  إال  ــر  ــهـ شـ ــر  ــمـ يـ ــاد  ــكــ يــ ال  إذ 
فــي هذا  تفكيك شبكات مختصة  عــن  الكشف 
املجال، ما بات يــؤرق السلطات التي سخرت 
قوات أمنية ضخمة لكبح الظاهرة التي باتت 

تهدد االقتصاد الجزائري.
وأعــلــنــت الــشــرطــة الــجــزائــريــة قــبــل أســبــوعــني 
ــزورة في  ــ ــــورو مــ ضــبــط أكـــثـــر مـــن 3 مـــاليـــني يـ
القبض على 6  البالد، وألقت  سطيف، شرقي 
ــة الــجــزائــر بــدايــة  أشــخــاص، وأوقــــف أمـــن واليـ
أفـــراد عصابة حــاولــوا تزوير  الــجــاري  الشهر 

500 مليون سنتيم بالجزائر العاصمة.
ــــورو األوروبـــــــــي،  ــيــ ــ ــ ــري، وال ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــار الـ ــنــ ــديــ الــ
ــن الــعــمــالت  ــركـــي، وغـــيـــرهـــا مـ ــيـ والــــــــدوالر األمـ
أن  »مــقــلــدة«  أن يحصل عليها  أراد  ملــن  يمكن 
والتي  بــالــجــزائــر،  املناطق  بعض  فــي  يجدها 
والبحرية، حسب  البرية  الحدود،  عبر  تدخل 

»العربي الجديد«.  مصادر تحدثت لـ
ولم تعد ظاهرة تزوير العمالت تقتصر على 
املـــواطـــنـــني فـــقـــط، فــبــعــد تـــحـــول الـــجـــزائـــر إلــى 
دولة عبور للمهاجرين األفارقة في السنوات 

ــــؤالء مــــصــــدرا لــلــتــجــارة  ــــرة، أضـــحـــى هــ ــيـ ــ األخـ
بالعملة املزورة، بل وحتى بالوثائق الرسمية 

وجوازات السفر الجزائرية واألوروبية.
يدعى  السنغال  مــن  أفريقي  مهاجر  ويكشف 
إبــراهــيــم بــا ديــــوب، أن »الــتــزويــر بـــات أقصر 
الجزائر،  فــي  املــال  لكسب  للمهاجرين  الــطــرق 
خـــاصـــة بـــعـــد ارتــــفــــاع الـــطـــلـــب عـــلـــى الــعــمــالت 

املقلدة، وزيادة عمليات االحتيال«.
»العربي الجديد«، أن  وأضاف املتحدث نفسه لـ
الجنسيات،  »األفارقة كونوا شبكات متعددة 
بينهم جزائريون، تعرض خدماتها في تزوير 

العمالت وجوازات السفر، وبأسعار مغرية«.
كل  الجزائر  الظاهرة، سخرت  هــذه  وملواجهة 
واملــاديــة، حيث أصبحت  البشرية  اإلمــكــانــات 
وحدات الشرطة والــدرك )جهاز تابع للجيش 
ــري( املــخــتــصــة فــــي الـــجـــرائـــم املــالــيــة  ــزائــ ــجــ الــ
ــة، تـــركـــز عــمــلــهــا عـــلـــى مــنــاطــق  ــاديــ ــتــــصــ واالقــ
مـــــحـــــددة مـــعـــظـــمـــهـــا حــــــدوديــــــة أو مــشــتــهــرة 

بالتجارة، وذلك لإليقاع بشبكات التزوير.
ــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  وحــــســــب املـــعـــلـــومـــات الــ
»العربي الجديد« من مصدر باملديرية العامة 
لألمن الجزائري، فإن عدد األوراق املالية التي 
تم حجزها سنة 2018 فــاق 60 ألــف ورقــة من 
ثم  الــديــنــار  مقدمتها  فــي  الــعــمــالت،  مختلف 

اليورو األوروبي، فالدوالر األميركي.
ــدر، الــــــذي رفـــــض ذكـــــر اســـمـــه،  ــ ــــصـ وحـــســـب املـ
فــــإن املــحــافــظــات الـــتـــي تــنــشــط فــيــهــا شــبــكــات 
الــتــزويــر هــي: تبسة وســوق أهـــراس )الــحــدود 
)الحدود  تلمسان  إلــى  باإلضافة  التونسية(، 
مــع املـــغـــرب(، ومــحــافــظــتــي ســطــيــف والــبــلــيــدة 

املشهورتني بالحركة التجارية.
ومن غرائب شبكات تزوير العملة، ما وقع في 
وقت سابق بميناء الجزائر، إذ أكدت مصادر 

»العربي الجديد«،  داخل الجمارك الجزائرية، لـ
أنـــه تــم حــجــز حــاويــة قــادمــة مــن الــصــني فيها 
قطع نقدية جزائرية مقلدة من فئة 100 و200 
التي رفضت  دينار. وحسب املصادر نفسها، 
ذكــر اســمــهــا، فــإن املــســتــورد كشف أن القطعة 
ــه كــرر  ــدة كلفتها 33 ديـــنـــارا فــقــط، وأنــ ــواحـ الـ

عملية إدخال العملة املقلدة.
وال يــتــســامــح املـــشـــرع الـــجـــزائـــري مـــع مـــزوري 
الــعــمــلــة مــهــمــا كـــانـــت جــنــســيــاتــهــم، حــيــث أقــر 
قانون العقوبات عقوبة »السجن املؤبد« لكل 
أي عملة  تــورطــه ســـواء بتزوير  شخص ثبت 
لها مقابل في السوق الرسمية، أو تــورط في 

تسويقها أو استعمالها املباشر.
»الـــعـــربـــي  ــان لــــ ــرمــ ــامـــي فــضــيــل جــ ــحـ وقــــــال املـ
ــم الــــجــــزائــــريــــة بــاتــت  ــاكــ الــــجــــديــــد«، إن »املــــحــ
تـــعـــالـــج الــكــثــيــر مــــن قـــضـــايـــا تــــزويــــر الــعــمــلــة، 
القاضي مع  القضايا، ال يتسامح  وفي غالب 
العقوبة على مثل هذه  أن  املتهمني، وخاصة 
االقتصادية جاءت صارمة ومحددة  الجرائم 
لالقتصاد وملصلحة  وذلــك حماية  )املؤبد(،  بـ

املواطنني من طرف املشرع الجزائري«.
ويـــرجـــع مـــراقـــبـــون اســتــفــحــال ظـــاهـــرة تــزويــر 
العملة املحلية )الدينار( أو العمالت األخرى، 
إلـــى انــتــعــاش األســــواق املـــوازيـــة فــي الــجــزائــر، 
حــيــث يــــرى الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي جــمــال نــور 
الدين أن »السوق املوازية للعملة ولكل السلع، 
باإلضافة إلى االستعمال الواسع للعملة نقدا 
أنعش  البنكية،  والتعامالت  الشيكات  عوض 
التزوير في املناطق التي يسهل تداول العملة 

دة فيها ويصعب تتبع مسارها«.
ّ
املقل

»العربي  وأضاف املتحدث نفسه، في حديث لـ
أسهل  يعتبر  الــديــنــار  »تـــزويـــر  أن  الــجــديــد«، 
مقارنة بالعمالت األخرى، بالنظر إلى نوعية 
الورق املستعمل من طرف املركزي الجزائري، 
وقلة عالمات األمان في األوراق النقدية، حيث 

نجد خطا فضيا واحدا فقط يسهل تقليده«.
ويــــرى نـــور الــديــن أن »أســهــل وأقــصــر الــطــرق 
ملحاربة ظاهرة تزوير العملة يبقى في تعميم 
التعامل بالصكوك والشيكات البنكية، والدفع 
دول  في جل  به  كما هو معمول  اإللكتروني، 
الــعــالــم«، مــحــذرًا مــن اآلثـــار السلبية الخطيرة 
لتزوير العملة على اقتصاد البالد، وال سيما 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــلـــق نـــشـــطـــاء حــمــلــة واســــعــــة عـــلـــى مـــواقـــع  أطـ
ــدد مــن  ــ الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، ملــقــاطــعــة عـ
الــســلــع الــغــذائــيــة، وكــذلــك املــقــاهــي واملــطــاعــم، 
بسبب ارتفاع األسعار، بينما كان من املتوقع 
الـــدوالر  انخفاضها مــع تــراجــع سعر صــرف 
فـــي الـــســـوق املــــوازيــــة بــعــد فــــرض الــحــكــومــة 

رسوما على مبيعات النقد األجنبي مؤخرًا.
الحملة  منظمي  أحــد  الطبيب،  حسني  وقـــال 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن املـــقـــاطـــعـــة تــشــمــل  ـــ لـ
ــاك  ــ ــمـ ــ الـــحـــلـــيـــب والــــــدجــــــاج والــــلــــحــــوم واألسـ
والبيض، مشيرًا إلى أن الحملة جاءت رفضا 
الرتفاع األسعار رغم انخفاض سعر الدوالر.
األسعار  خفض  »نستطيع  الطيب:  وأضـــاف 
ــقــــاف ســمــاســرة  ــار، وإيــ ــتـــجـ وكـــســـر شـــوكـــة الـ
السوق عند حدهم، خاصة أن غالء األسعار 

أصبح يالزم املواطن بصفة مستمرة«.
ويبدو أن حملة املقاطعة قد وجدت صدى في 
الشارع الليبي، حيث وقف أحد باعة البيض 
على جانب الطريق في منطقة جنزور غرب 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، يــــنــــادي عـــلـــى ســلــعــتــه 

بعبارة »بيع بالخسارة لكي تتعلم التجارة«.
وقـــال الــبــائــع الـــذي عـــرف نفسه بــاســم حسن 
فــطــوح فــي مقابلة مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
ســبــب كــالمــه هـــو املــقــاطــعــة لــســلــعــة الــبــيــض، 
ينته من  لــم  إذ  املبيعات،  تباطؤ  إلــى  مشيرا 
تسويق ما حصل عليه مند أسبوع، ويحاول 
فقط استرداد كلفة شرائه للسعلة من تجار 

الجملة.
وكـــــان ســعــر طــبــق الــبــيــض )30 بــيــضــة( قد 
وصل األسبوع املاضي إلى نحو 12.5 دينار 
 9.5 إلـــى  حــالــيــا  تــراجــع  بينما  دوالرات(،   9(

دنانير، وفق التاجر فطوح.
ــار في  ــعــ ورصــــــدت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« األســ
طــرابــلــس وبـــعـــض املــنــاطــق الــغــربــيــة، حيث 

شهدت انخفاضا نسبيا لبعض السلع، منها 
فيما  الجنب،  أنــواع  والحليب وبعض  السكر 
السلع األساسية  العديد مــن  تــزال أســعــار  ال 

مرتفعة.
ــة فـــــي ســــوق  ــلـ ــمـ فـــــي املــــقــــابــــل قـــــــال تــــجــــار جـ
إن  فــي ليبيا،  تــجــاري  أكــبــر ســوق  الكريمية، 
ارتــــفــــاع األســــعــــار أمـــتـــد إلــــى ســلــع مـــعـــدودة، 
مشيرين إلى أن ذلك يرجع إلى عدم متابعة 

الجهات الرقابية املوردين.
وامتدت املقاطعة إلى املطاعم واملقاهي، حيث 
وقف أحد النشطاء قرب مقهى في منطقة بن 
عاشور وسط طرابلس، يوجه املواطنني إلى 
وجود حملة للمقاطعة، احتجاجا على زيادة 

األسعار.    
الــوطــنــي إن برنامج  الــوفــاق  وتــقــول حكومة 
اإلصالح االقتصادي الذي بدأت في تطبيقه 
قبل عدة أشهر، يهدف إلى تخفيف األزمــات 
ــــاع مـــعـــدالت  ــفـ ــ ــن ارتـ املـــعـــيـــشـــيـــة، الـــنـــاجـــمـــة عــ
الــتــضــخــم ونــقــص الــســيــولــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
فـــرض رســــوم عــلــى الــنــقــد األجــنــبــي ســيــؤدي 
إلى تراجع سعر الــدوالر في السوق املوازية 

ويوفر موارد مالية كبيرة للدولة. 

تونس ـ إيمان الحامدي

كشف مسؤول تونسي، عن أن البنك املركزي 
تقديم  للبنوك  يجيز  منشور  إصــدار  بصدد 
ــة بـــالـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة، إلـــى  ــلــــدولــ قــــــــروض لــ
واألنشطة  التصدير  عمليات  تمويل  جانب 
االقتصادية التي تحتاج إلى النقد األجنبي.

وعلى مدى السنوات املاضية دأبت املصارف 
التونسية على االستجابة لطلبات الحكومة 
باالقتراض الداخلي لتمويل املوازنة العامة، 
بالعملة  اإلقــــراض  عمليات  كــل  تــجــرى  فيما 

املحلية.
ــيـــرة على  ودأبـــــت الــحــكــومــة فـــي الــفــتــرة األخـ
إصدار أذون خزينة، لتمويل املوازنة وتسديد 
فيما  املتقاعدين،  ومعاشات  املوظفني  أجــور 
تــســتــفــيــد املــــصــــارف الــتــونــســيــة مـــن تغطية 
ــقــــروض الــحــكــومــيــة، حــيــث حــقــق أغــلــبــهــا  الــ
أربــاحــا ملحوظة الــعــام املــاضــي، رغــم وضع 
ــتـــصـــادي وتــــراجــــع الـــقـــروض  االنـــكـــمـــاش االقـ
املقدمة للشركات واألشخاص بسبب الزيادة 

في سعر الفائدة.
الخطط  تطوير  إلــى  املــركــزي  البنك  ويسعى 
يجمع  والتي  بها،  املعمول  املالية  والقوانني 
ــا عـــلـــى مـــجـــاراة  ــدم قـــدرتـــهـ ــ الـــخـــبـــراء عـــلـــى عـ

التغيرات االقتصادية التي تعيشها تونس.

ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــريـــح لـ وقـــــــال املـــــســـــؤول فــــي تـــصـ
ــذي يــعــتــزم الــبــنــك  ــ الـــجـــديـــد« إن املـــنـــشـــور الـ
املـــركـــزي إصـــــداره يــجــيــز لــلــبــنــوك اســتــخــدام 
في  إذن مسبق  األجــنــبــي دون  النقد  مـــوارد 
في  االستثمار  غـــرار  على  املالية  العمليات 

سوق العمالت املحلية.
ــذي يــعــانــي  ــ ويـــســـعـــى املــــركــــزي الـــتـــونـــســـي الــ
مــن ضــعــف مــخــزونــات الــعــمــلــة الــصــعــبــة إلــى 
االســـتـــفـــادة مـــن اإليــــداعــــات بــالــنــقــد األجــنــبــي 

ــة مـــن الـــقـــروض  ــدولــ لــتــمــويــل احـــتـــيـــاجـــات الــ
والــحــد مــن الــلــجــوء إلـــى مــؤســســات التمويل 
التي تطرح في  الدولية، وسندات االستدانة 

السوق الدولية ذات الكلفة العالية.
وتــحــتــاج تــونــس إلــــى مـــصـــادر مــتــنــوعــة من 
مــوازنــة 2019، حيث تقدر  لتمويل  الــقــروض 
الحاجة من القروض وفق ما ورد في مشروع 
قــانــون املــالــيــة لــلــعــام الـــجـــاري بــنــحــو 10.14 

مليارات دينار )3.48 مليارات دوالر(. 
وذكــــر قـــانـــون املــالــيــة أن خــدمــة الـــديـــن تــقــدر 
مــلــيــارات  ديـــنـــار )3.1  مــلــيــارات  بــنــحــو 9.07 
 2.12( ديـــنـــار  مـــلـــيـــارات   6.17 مــنــهــا  دوالر(، 
مليار دوالر( أصل دين ونحو 3.19 مليارات 
دينار )1.1 مليار دوالر( فوائد على القروض.
وكــانــت تونس قــد اتفقت مــع صــنــدوق النقد 
الــودلــي في 2006 على الحصول على قرض 
تــطــبــيــق  مـــقـــابـــل  دوالر،  مـــلـــيـــار   2.9 بــقــيــمــة 
الــدعــم  تقليص  يقتضي  اقــتــصــادي  بــرنــامــج 
ورواتــب موظفي الحكومة وفرض املزيد من 

الضرائب.
وتزور بعثة من صندوق النقد تونس حاليا، 
ملــراجــعــة أداء االقــتــصــاد قبل صــرف شريحة 
خامسة من القرض تبلغ قيمتها 255 مليون 
دوالر، ليصل إجمالي ما تم صرفه إلى 1.389 

مليار دوالر.

مأزق 
العمالت بالجزائر

الحكومة دأبت على االقتراض بالدينار من 
)Getty( السوق المحلية الفترة الماضية

مقاطعة واسعة رفضًا الرتفاع األسعار

بنوك تونس تقرض الحكومة بالنقد األجنبي

اتساع نشاط التزوير يهّدد األسواق

نظام جديد للفواتير بالمغرب يستنفر األسواق

تسعى السلطات الجزائرية 
إلى محاصرة ظاهرة 

تزوير العمالت التي 
تحولت إلى تهديد مباشر 
القتصاد البالد الذي يعاني 

من أزمات عديدة، ولم 
يعد التزييف مقتصرا على 

العملة المحلية الدينار، 
وإنما يشمل عمالت 

أجنبية أيضًا

ليبيا مال وناس

مصارف

%20
الرسمي  غير  القطاع  يمثل 
الناتج  ــن  م  %20 ــي  ــوال ح
ــي غــيــر الـــزراعـــي،  ــال ــم اإلج
ــجــزهــا  ــب دراســــــة أن ــس ح
لمقاوالت  الــعــام  االتــحــاد 
لتمثل  ــرا،  ــؤخ م الــمــغــرب 
التجارة 31.76%، والخدمات 
 ،%16.76 ــة  ــي ــص ــخ ــش ال
ــة الــصــنــاعــيــة  ــطـ ــشـ واألنـ
واألشــغــال  ــبــنــاء  وال  ،%14
فيما   ،%12.94 العمومية 
تتوزع النسبة الباقية %24.6 

على نشاطات أخرى.

تحقيق

الحكومة تسعى 
لمحاصرة الظاهرة... 

والمهاجرون ساهموا 
في إنعاشها

الحكومة تعقد اجتماعًا 
مع التجار في 16 يناير/

كانون الثاني الجاري

حجم القطاع غير 
الرسمي يصل إلى 17 مليار 

دوالر

تعتمد ليبيا على 
استيراد معظم 

احتياجاتها من الخارج

الرباط ـ مصطفى قماس

ــراءات حكومية جــديــدة  ــ أثــــارت إجـ
التجارية  األنشطة  مختلف  إللــزام 
ــدار فـــواتـــيـــر إلــكــتــرونــيــة من  ــإصــ بــ
أجـــــل زيـــــــادة الــحــصــيــلــة الـــضـــريـــبـــيـــة، غــضــب 
التجار، الذين استنفروا خالل األيام املاضية، 
مطالبني الحكومة بالعدول عن هذه الخطوة، 
بينما ســارعــت وزارة االقــتــصــاد واملــالــيــة مع 
ــلــــت إلـــى  ــتــــي وصــ ــتــــجــــاجــــات الــ تـــصـــاعـــد االحــ
إضــرابــات فــي عــدد مــن األســــواق، إلــى إصــدار 
الثالثاء، قالت فيه إن اإلجــراءات  بيان، مساء 
الجديدة موجهة فقط إلى املهنيني الخاضعني 
للمحاسبة )الشركات(، ال إلى التجار ومقدمي 
ــن يـــخـــضـــعـــون لـــلـــتـــقـــديـــرات  ــ ــذيـ ــ الــــخــــدمــــات الـ
نظام  الحكومة  وأوردت  ضريبيا.  الــجــزافــيــة 
الـــفـــاتـــورة اإللــكــتــرونــيــة الــجــديــد فـــي مــشــروع 
مالية عام 2018 املاضي، إال أنها أجلت تنفيذه 
إلــــى الـــعـــام الــــجــــاري. وأعـــربـــت نــقــابــة الــتــجــار 
املاضي،  السبت  يــوم  لها،  واملهنيني في بيان 
عـــن رفــضــهــا مـــا وصــفــتــه بــحــمــالت الــجــهــات 
حني  في  التجار،  ضد  والجمركية  الضريبية 
بيانها،  فــي  واملــالــيــة  االقــتــصــاد  وزارة  قــالــت 
لم تدخل بعد  للفوترة  الجديدة  »األحــكــام  إن 
حيز التنفيذ ولن يتم تطبيقها إال بعد صدور 
النص التنظيمي«. وتعد الفاتورة اإللكترونية 
ــي الـــتـــصـــريـــح الـــضـــريـــبـــي،  وثـــيـــقـــة إلــــزامــــيــــة فــ
وبــالــتــالــي لـــم يــعــد لــلــفــواتــيــر املــصــوغــة بخط 
اليد أو البونات التقليدية أية حجية قانونية 
وفق النظام الجديد. ويبدو أن الغضب الذي 
عبر عنه التجار، الذين أضرب بعضهم، يدفع 
الحكومة إلى فتح حوار مع ممثليهم والسعي 
ــار، فــقــد أعـــلـــن وزيـــر  ــغـ لــطــمــأنــة الـــتـــجـــار الـــصـ
العلمي،  أحفيظ  مــوالي  والــتــجــارة،  الصناعة 
الــســادس عشر من  أنــه سيعقد اجتماعا يــوم 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــــجــــاري، مـــع ممثلي 
ليشكل  الجبائية،  واإلدارة  والجمارك  التجار 

بداية للحوار حول مشكلة الفاتورة.
ــوار ال يــعــنــي الـــتـــراجـــع  ــ ــحـ ــ لـــكـــن الـــتـــشـــاور والـ
ــيــــر  ــفــــواتــ ــق الــ ــيـ ــبـ ــطـ الــــحــــكــــومــــي عــــــن هــــــــدف تـ
ــركـــي فــي  ــمـ ــيــــة، حـــســـب مــــصــــدر جـ ــتــــرونــ ــكــ اإللــ
ــي الــــجــــديــــد«. فــــي املــقــابــل  ــربـ ــعـ »الـ ـــ تـــصـــريـــح لـ

الخطط  القلق حيال  مــن  املــزيــد  التجار  يبدي 
الحكومية الرامية لزيادة الحصيلة الضريبية. 
يعبر  البيضاء،  بــالــدار  »القريعة«  ســوق  ففي 
الـــتـــجـــار عـــن تــخــوفــهــم مـــن إلـــزامـــهـــم بتسليم 
ــة مــعــامــلــة  ــ فــــاتــــورة لــعــمــالئــهــم عــــن إجـــــــراء أيـ
تــجــاريــة. تــجــار هـــذا الــســوق، املتخصص في 
األلبسة، خاصة املقلدة منها، املصنعة محليا 
أو املستوردة، ليسوا وحدهم من يعبرون عن 
هواجس غير مرحبة بالفواتير. فيوم اإلثنني 
املاضي، أغلقت محال بمدينة مكناس )شرق 
الفواتير، بعدما كان  أبوابها، بسبب  املغرب( 
ــراج عـــالل« و »درب عــمــر«،  تــجــار بــســوقــي »كــ
اللذين يعتبران أكبر موزعني للسلع الغذائية 
والتجهيزات املنزلية باملغرب، قد احتجوا يوم 

الثالث من الشهر الجاري، وأغلقوا محالهم.
ــــدت هـــذه الــحــركــة االحــتــجــاجــيــة أصـــداء  ووجـ
في مدن أخــرى، حيث شرع تجار في التفكير 
والتنسيق، من أجل التعبير عن مخاوفهم من 

مخاطر تواجههم بسبب الفواتير.
صدى موقف التجار من ضرورة العمل بنظام 
البرملان،  إلــى  في معامالتهم، وصــل  الفاتورة 
حــيــث أثــيــر املـــوضـــوع أمـــام رئــيــس الــحــكــومــة، 
انشغاله  أبـــدى  الـــذي  العثماني،  الــديــن  سعد 
الــتــجــار، فقد كــشــف، يوم  الـــذي يبديه  بالقلق 
اإلثنني، حني مثوله أمــام مجلس الــنــواب، عن 

تتبعه الوضع.
ــار الــعــثــمــانــي إلــــى اجـــتـــمـــاع مــرتــقــب مع  ــ وأشــ

الــتــجــار، مـــشـــددا عــلــى أن الــنــظــام الــجــديــد، ال 
يــســتــهــدف أصـــحـــاب مــحــال الــبــقــالــة والــتــجــار 

الصغار الخاضعني لنظام محاسبة جزافية.
لقانون  التطبيقية،  املراسيم  بعد  تصدر  ولــم 
نــظــام  تــطــبــيــق  تـــضـــمـــن  الــــتــــي  مـــالـــيـــة 2018، 
الــفــاتــورة الــجــديــد. وقــالــت مــصــادر ضريبية 
ــربـــي الـــجـــديـــد« إن »تــطــبــيــق الــتــدبــيــر  ــعـ »الـ ـــ لـ
الجديد، سيراعي خصوصية كل قطاع ودرجة 
اســـتـــعـــداده لــلــعــمــل بــالــفــاتــورة اإللــكــتــرونــيــة، 
حيث إن األولوية ستعطى للقطاعات املنظمة، 
غير أن اإلدارة الجبائية لن تتراجع عن النظام 

الجديد«.
ويشكل العمل بنظام الفاتورة ثورة في طريقة 

عمل التجار. فهذا التاجر، الذي لم يشأ الكشف 
عن اسمه، يقول إن التجار كانوا يستعيضون 
»قــســيــمــة«  ــاتـــورة عــلــى مــــدى عـــقـــود بـــ ــفـ عـــن الـ
الــوفــاء  يــجــري  بينما  لــعــمــالئــهــم،  يسلمونها 
إلى  الرجوع  بالضرائب بطريقة جزافية دون 

وثائق شاملة ملجموع املعامالت التجارية. 
هــذا التقليد سيصبح من املــاضــي، حسب ما 
تــعــد لــه اإلدارة الــضــريــبــيــة فــي املــغــرب، حيث 
سيجري التشديد على ضرورة تسليم فواتير، 
هذا  لزبنائهم،  الجملة  تجار  قبل  من  خاصة 
ما يبرر مصادرة شاحنات محملة بالسلع من 
الجمارك مؤخرا، بسبب عــدم تبرير نقل  قبل 
تلك السلع من الــدار البيضاء إلى مدن أخرى 
بــوثــيــقــة تــتــضــمــن طــبــيــعــة الــســلــعــة املــنــقــولــة 

ووجهتها، وهوية العميل وأرقام الفواتير.
ويــعــتــبــر الــتــجــار أنــــه يــصــعــب تــحــقــيــق هــدف 
بسبب  وذلــك  التجارية،  العمليات  كــل  فــوتــرة 
ــعـــدد املـــتـــدخـــلـــني، فـــهـــم يـــثـــيـــرون، فــــي ســـوق  تـ
ــتــــي ســـتـــتـــم بــهــا  ــثــــال، الـــكـــيـــفـــيـــة الــ ــة مــ ــعـ ــريـ ــقـ الـ
عــمــلــيــة إدراج املـــالبـــس املــهــربــة عــبــر الــحــدود 
فـــي مــحــاســبــتــهــم، كــمــا تــخــطــط لـــذلـــك اإلدارة 
الضريبية. وتهدف الحكومة إلى جمع بيانات 
إلكتروني  برنامج  للتاجر، من خالل  جبائية 
ونـــظـــام مــعــلــومــات مــتــصــل مـــبـــاشـــرة بــخــادم 

املديرية العامة للضرائب. 
ــه، إلـــى  ــمــ ويـــشـــيـــر تـــاجـــر فـــضـــل عـــــدم ذكـــــر اســ
أن  الحكومة، موضحا  إليه  ترنو  ما  صعوبة 

الــذي يعرف بتجارة  سوقا مثل »درب عمر«، 
الــســلــعــة الــغــذائــيــة واألجــــهــــزة املــنــزلــيــة، الــتــي 
تنقل إلى أغلب األســواق املغربية، يعتمد في 
جزء من نشاطه على السلع املهربة، التي تقل 
الكبرى  األســـواق  في  املطورحة  عن  أسعارها 

الرسمية.
ــاتـــب الـــعـــام  ــكـ ــاهــــي، الـ ويــــــرى عـــبـــد الــحــمــيــد بــ
للجامعة )الــجــمــعــيــة( الــوطــنــيــة لــتــجــار املـــواد 
الــغــذائــيــة، الــتــابــع لــالتــحــاد الــعــام لــلــمــقــاوالت 
واملــهــن، أن مــحــال الــبــقــالــة، الــتــي يــقــدر عددها 
بحوالي 1.8 مليون نقطة بيع، يصعب عليها 
الــعــمــل بــنــظــام فــواتــيــر بــاملــعــايــيــر الــتــي يـــراد 
املوردين في  أن بعض  إلى  بالنظر  تطبيقها، 
البقال فواتير  أســواق الجملة، يفرضون على 
يــقــل املــبــلــغ املــســجــل فــيــهــا عـــن قــيــمــة السلعة 
يــأتــي من  السلع  مــن  ا  أن جـــزء الحقيقية، كما 

السوق السوداء.
ــن تـــعـــمـــيـــم الــعــمــل  ــ وتـــســـتـــهـــدف الـــحـــكـــومـــة مـ
بــالــفــاتــورة ملــحــاصــرة الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي، 
الـــذي يــصــل حجمه إلـــى 17 مــلــيــار دوالر، من 
بينها 3 مليارات دوالر كضرائب ال تحصلها 
الدولة، حسب دراسة أنجزها مكتب الدراسات 
ملقاوالت  العام  االتــحــاد  لفائدة  برجي،  روالن 

املغرب، الذي يمثل مصالح رجال األعمال.
وكان املستثمرون في قطاع النسيج واملالبس، 
وعــدوا بتوفير 20 ألف فرصة عمل في العام، 
فـــي حــــال اتـــخـــذت تــدابــيــر ملــواجــهــة الــتــزيــيــف 
عن  املترتبة  املسمومة  والــــواردات  والتهريب 
اتــفــاقــيــات الــتــبــادل الــحــر، الــشــيء الــــذي يفقد 
القطاع اآلالف من فرص العمل، حسب ما عبر 
املغربية  الجمعية  رئــيــس  الــتــازي،  كــريــم  عنه 
لــصــنــاعــات الــنــســيــج واأللـــبـــســـة، فـــي مــؤتــمــر 

سابق للمستثمرين.
ــي، رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة  ــ ــراطـ ــ ــخـ ــ ــزة الـ ــ ــوعـ ــ لـــكـــن بـ
)الــجــمــعــيــة( املــغــربــيــة لــحــقــوق املــســتــهــلــك، ال 
السلع، بسبب  أسعار بعض  ارتفاع  يستعبد 
الــــفــــاتــــورة ومـــــا يــســتــدعــيــه ذلـــــك مــــن الــــوفــــاء 
إيجابيات متمثلة  إلى  لكنه يشير  بالجباية، 
املستهلك، على  الــفــاتــورة، ستحمي  كــون  فــي 
ــار أنـــــه ســيــتــوفــر عـــلـــى حـــجـــة تــتــيــح لــه  ــبـ ــتـ اعـ
السلعة في حال حدوث  إلى مصدر  الوصول 

إخالل بقانون حماية املستهلك.
ــر مـــــديـــــح وديــــــــــــع، رئـــــيـــــس جــمــعــيــة  ــبــ ــتــ ــعــ ويــ
بــالــفــاتــورة،  العمل  أن  املــتــحــديــن،  املستهلكني 
جــــاء لــيــكــرس مـــا نـــص عــلــيــه قـــانـــون حــمــايــة 
الــذي يؤكد على  الــرابــع،  املستهلك فــي فصله 
أنه »يجب على املورد كذلك أن يسلم فاتورة أو 
مخالصة أو تذكرة صندوق أو أي وثيقة أخرى 
قـــام بعملية  إلـــى كــل مستهلك  تــقــوم مــقــامــهــا 
ــا لــلــمــقــتــضــيــات الــجــبــائــيــة  ــقـ شــــــراء وذلــــــك وفـ

إيجابيات  وفــي مقابل  الــعــمــل«.  بها  الــجــاري 
إمكانية  من  قلقهم  مراقبون  يبدي  الــفــاتــورة، 
أن يؤدي فرض الفاتورة إلى حالة ارتباك في 
تزويد السوق بالسلع في حال صعد التجار 
الضريبي،  الخبير  ويشير  احتجاجاتهم.  من 
محمد الــرهــج، إلــى أن تــجــار ســوق درب عمر 
بالدار البيضاء، دخلوا في نوع من اإلضراب 
ملدة ثالثة أشهر، عندما شرع املغرب في العمل 
بضريبة القيمة املضافة عام 1986، لكن الدولة 
استمرت في تزويد السوق بالسلع بوسائلها 
الخاصة، مشيرا إلى أنه منذ تلك الفترة، حدث 
املغربية، بظهور األســواق  الــســوق  فــي  تحول 
عنها بسوق  االستعاضة  يمكن  التي  الكبرى 

درب عمر. غضب التجار
بدأت اإلضرابات تلوح في األفق بالعديد من األسواق المغربية، احتجاجًا على تطبيق نظام 
إغالقات  مشاهد  بتكرار  ينذر  ما  الضريبية،  اإليرادات  زيادة  يستهدف  الذي  اإللكتروني  الفواتير 

األسواق التي حدثت قبل نحو 33 عامًا احتجاجًا على فرض ضرائب على السلع آنذاك
مفاوضات جديدة حول األجور

االتحادات  مع  املفاوضات  من  جديدة  جولة  املغربية  الحكومة  أطلقت 
العمالية حول زيــادة األجــور، بينما تلوح نقابات بتصعيد االحتجاج 
الداخلية،  وزيـــر  وتــولــى  واملعيشية.  املهنية  أوضــاعــهــا  تــراجــع  بسبب 
املاضي،  الثالثاء  الــذي عقد  اللقاء،  اإلشــراف على  لفتيت،  الوافي  عبد 
مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث أوكل إليه رئيس الحكومة، 
سعد الدين العثماني، عملية مواصلة الحوار االجتماعي، على أن يتم 

عقد لقاءات مع كل االتحادات العمالية األخرى، كل على حدة.
وكان آخر لقاء للجنة الفنية للحوار االجتماعي قد انتهى في ديسمبر/ 

كانون األول املاضي، بانسحاب االتحاد العام للشغل )مقرب من حزب 
االستقالل املعارض(، واالتحاد املغربي للشغل )أكبر نقابة بالبالد(، 
تحسني  بعدم  موقفها  مبررة  للشغل،  الديمقراطية  الفدرالية  ونقابة 
الحكومة للعرض الذي قدمته في السابق. وعرضت حكومة العثماني 
على االتحادات العمالية زيادة أجور املوظفني بنحو 20 دوالرًا شهريا 
فــي 2020، و20 دوالرًا في  الحالي، و10 دوالرات إضافية  الــعــام  فــي 
2021، غير أن هذه الزيادة ستقتصر على شرائح من املوظفني الذين 

يتقاضون 520 دوالرًا شهريًا، وهو ما رفضته االتحادات العمالية.

املحلية  العملة  لقيمة  الحاد  التراجع  ظل  في 
بسبب طباعة النقود من قبل البنك املركزي.

»الــعــربــي  ــلــعــة تــحــدثــت لـــ
ّ
ــادر مــط ووفـــــق مـــصـ

الجديد«، فإن »كل الــورق املستعمل من طرف 
ــه مـــن الـــحـــدود  ــالــ ــتـــزويـــر يــتــم إدخــ شــبــكــات الـ

الــتــونــســيــة عــبــر دول جــنــوب أوروبــــــا، أو من 
خـــالل الــجــنــوب الـــجـــزائـــري عــبــر الــنــيــجــر، أمــا 
عن الحبر، فيمكن شراؤه من الصينيني الذي 

يدخلونه إلى الجزائر بطرق ملتوية«.
ــــداول الــعــمــلــة املــــــزورة، تــؤكــد املــصــادر  وعـــن تـ

فيدفع  للبيع،  عرضها  عبر  تتم  »العملية  أن 
املــــزورة، وكثيرا  الــورقــة  املــشــتــري ثلثي قيمة 
ما يتم اللجوء إلى أسواق املاشية والسيارات 
املستعملة، لتحويل العملة املــزورة إلى سلع، 

وهو الطريق األسهل واألكثر أمانا«.

مخاوف باألسواق 
من تداعيات انتشار 
العمالت المزورة 
)Getty/بالل بن سالم(

الحكومة 
تستهدف 
زيادة تحصيل 
الضرائب من 
التجار 
)Getty(
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لندن ـ موسى مهدي

ــيــــة  ــيــــاســ ــى الــــســ ــ ــــوضــ ــفــ ــ ــ تــــــرفــــــع ال
تكتنف  التي  العديدة  واملجاهيل 
مــســتــقــبــل اتـــفـــاق »بــريــكــســت« من 
مــخــاطــر االســتــثــمــار فــي بــريــطــانــيــا، حــيــث ال 
واملالية  الــتــجــاريــة  الــعــالقــات  يـــزال مستقبل 
التي ستربط لندن مع أوروبــا غير معروفة 
على الرغم من أن حوالى 80 يوما فقط تبقت 
عــلــى الــتــوقــيــع عــلــى »املـــــادة 50« مـــن قــانــون 
ــاد األوروبـــــــي، الــــذي ســيــنــهــي رســمــيــا  االتـــحـ

عضوية بريطانيا في االتحاد األوروبي. 
ــــروج بــريــطــانــيــا من  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن خـ
ــي لــم يــحــدث بعد،  عضوية االتــحــاد األوروبــ
أطنابها وترسم  التي تضرب  الفوضى  لكن 
املشهد السياسي داخل أروقة البرملان، تزرع 
الخوف في أوصــال »حــي املــال« البريطاني، 

وكبار املستثمرين في اململكة املتحدة.
ــال الــبــريــطــانــي أحـــد املــحــركــات  ويــعــد حــي املـ
البريطاني  االقتصاد  تحريك  في  الرئيسية 
مــزدهــرة تجاريا  لندن عاصمة  مــن  ويصنع 

وماليا مقارنة بنظيراتها في أوروبا.
على صعيد هذه املخاطر، قال تقرير لشركة 
ــة،  ــيـ ــالـ ــلـــخـــدمـــات املـ ــد يــــونــــغ« لـ ــ »إرنـــــســـــت آنــ
تحويالت ضخمة  حــركــة  إن  لــنــدن،  ومقرها 
لــلــمــوجــودات املــالــيــة واملــوظــفــني إلـــى خــارج 
بريكست  استفتاء  منذ  تتواصل  بريطانيا 

ولكنها تسارعت في اآلونة األخيرة. 
وحــــســــب الــــتــــقــــريــــر، فــــــإن مــــــوجــــــودات تـــقـــدر 
)نحو  إسترليني  جنيه  مليار   800 بحوالى 
املالية  الــشــركــات  حولتها  دوالر(،  تريليون 
ومصارف حي املال إلى خارج بريطانيا منذ 
اســتــفــتــاء »بــريــكــســت«، وتــحــديــدًا إلـــى الـــدول 
األوروبـــيـــة.  ويــذكــر أن العديد مــن املصارف 
العاملية التي تتركز في لندن، أنشأت وحدات 
ــــم أوروبــــــــــا خـــالل  ــــواصـ ــــي عـ ــا فـ ــهـ وفـــــروعـــــا لـ
خروج  الحتمال  تحسبا  املاضيني،  العامني 
بريطانيا من عضوية االتحاد األوروبي من 

دون ترتيبات تجارية ومالية. 
وعـــــــادة مــــا يــتــبــع فـــتـــح مــــصــــارف حــــي املــــال 
الـــبـــريـــطـــانـــي لــــفــــروع فــــي أوروبـــــــــا، عــمــلــيــات 
ــودات واملـــوظـــفـــني  ــ ــوجــ ــ ــن املــ تـــحـــويـــل جـــــزء مــ
لتشغيل هـــذه الـــفـــروع مــن جــهــة، واســتــيــفــاء 
ــن جـــهـــة أخـــــرى.  شــــــروط الـــــــدول املـــضـــيـــفـــة مــ
وتـــحـــدث هـــذه الــتــحــويــالت تــلــبــيــة لــلــقــوانــني 
املـــالـــيـــة لــلــتــرخــيــص الـــتـــجـــاري واملــــالــــي فــي 
املركزي  البنك  أغلبها  يحكم  والــتــي  أوروبـــا 
األوروبــــــــــــي. فـــيـــمـــا تـــلـــجـــأ بـــعـــض املــــصــــارف 
لها  فــروع  لفتح  املالية،  الخدمات  وشــركــات 
مــن أجـــل حــمــايــة عمالئها مــن االضــطــرابــات 
املتوقعة في حال تغيير القوانني البريطانية 
أو منعها نهائيا من استخدام »جواز املرور« 
تنفيذ  فــي  حاليا  تستخدمه  الــذي  التجاري 

صفقاتها األوروبية. 
ــارف املـــركـــزيـــة  ــ ــــصـ وال يـــخـــفـــي مـــســـؤولـــو املـ
فــي أوروبـــــا وعــلــى رأســهــا » الــبــنــك املــركــزي 
األوروبــي«، رغبتهم في إغراء هذه املصارف 
وأخذ حصة من كعكة الخدمات املالية التي 

ظلت تهيمن عليها لندن لعقود طويلة.
وتقدر شركة »إرنست آند يونغ« في تقريرها، 
كــمــيــة املــــوجــــودات املــالــيــة الــتــي خــرجــت من 
بريطانيا منذ استفتاء »بريكست« بحوالى 
مـــصـــارف  مــــــوجــــــودات  ــالــــي  ــمــ إجــ ــن  ــ مـ  %10
ــدرة بــحــوالــى 10  ــقـ حـــي املــــال الــبــريــطــانــي املـ
ــذا الـــصـــدد يــقــول  تــريــلــيــونــات دوالر. فـــي هــ
رئيس الخدمات املالية بشركة »إرنست آند 
يــونــغ«، عمر علي، فــي التقرير الــصــادر يوم 
الــثــالثــاء، »نــحــن نــعــرف أن الــشــركــات املالية 
واملــــصــــارف تــعــد نــفــســهــا خــلــف الــكــوالــيــس 
الحتمال خروج بريطانيا من أوروبا وربما 

دون التوصل التفاق مالي وتجاري«. 
ومن بني 222 شركة تتابعها شركة الخدمات 
ــة، أن  ــركـ املـــالـــيـــة الــبــريــطــانــيــة، الحـــظـــت الـــشـ
العديد من الشركات جمدت خطط االستثمار 
بسبب املستقبل املجهول حول ما سيفضي 

إليه استفتاء بريكست. 
املالي في الشركة، عمر علي  املــســؤول  وقــال 
في التقرير، إن »الشركات املالية واملصارف 
لــــيــــس لــــديــــهــــا خـــــيـــــار ســــــــوى االســـــتـــــعـــــداد 
لسيناريو الخروج البريطاني من أوروبا من 
دون اتــفــاق«.  وحــســب بيانات الــشــركــة، فإن 

لندن ـ العربي الجديد

ــفـــط نـــحـــو 1% أمـــس  ــنـ ارتــــفــــعــــت أســــعــــار الـ
األربعاء، لتواصل املكاسب التي حققتها في 
الجلسة السابقة بفضل اآلمــال بــأن تسوي 
واشنطن وبكني قريبا نزاعاتهما التجارية، 
التي تلقي بظاللها على االقتصاد العاملي. 

غــرب تكساس  اآلجلة لخام  العقود  وبلغت 
للبرميل،  دوالرًا   50.38 األميركي  الوسيط 
بما يعادل 1.2% مقارنة  مرتفعة 60 سنتا 
مع التسوية السابقة، وتلك هي املرة األولى 

حوالى  أنــشــات  واملصرفية  املالية  الشركات 
ألفي وظيفة فــي الــعــواصــم األوروبــيــة خالل 

األعوام املاضية.
وكانت مصارف كبرى في حي املال، قد أعلنت 
وبيانات  لتقارير  وفقا  املاضي،  العام  خالل 
عن  تــايــمــز«،  »فاينانشيال  صحيفة  نقلتها 

فتح وحدات في عواصم أوروبية. 
ومـــن بـــني الــعــواصــم األكـــثـــر جــذبــا لــشــركــات 
ــــي املـــــــال« الـــبـــريـــطـــانـــي، كــــل مــــن مــصــرف  »حـ
بنك«  و«دويتشه  األميركي  غــروب«  »سيتي 

األملاني، و«غولدمان ساكس«. 
ومـــن بــني الــعــواصــم الــجــاذبــة ملــصــارف حي 
ــال، مــديــنــة دبــلــن فـــي أيــرلــنــدا الــجــنــوبــيــة،  ــ املـ
التي تعد املركز املفضل بالنسبة للمصارف 
األمـــيـــركـــيـــة، إذ إنـــهـــا تـــتـــحـــدث اإلنــكــلــيــزيــة 
ــــدارس خــاصــة مــتــمــيــزة، كما  وتـــوجـــد بــهــا مـ
جـــــاءت مــديــنــة فـــرانـــكـــفـــورت األملـــانـــيـــة الــتــي 

يوجد فيها مقر البنك املركزي األوروبي في 
املركز الثاني نسبة لثقلها املالي والتجاري. 

ثم تلتها كل من باريس ولكسمبورغ. 
ــغ«، فــي  ــ ــونــ ــ ــــت آنــــــد يــ ــســ ــ وتــــــــرى شــــركــــة »إرنــ
البريطاني  املــال  أن مــصــارف حــي  تقريرها، 
ــا ســــتــــنــــقــــل املـــــــزيـــــــد مـــــــن املــــــــوجــــــــودات  ــ ــمــ ــ ربــ
والوظائف خارج بريطانيا مع التقدم نحو 
البريطاني  الخروج  لتوقيع  النهائي  املوعد 
من النادي األوروبــي في نهاية مارس/ آذار 

املقبل. 
ــافـــظـــت لـــنـــدن عـــلـــى مــوقــعــهــا كــعــاصــمــة  وحـ
العاملية  الــحــرب  نهاية  منذ  للمال  أوروبــيــة 
تمويل  فــي  متميزًا  دورًا  لعبت  فقد  الثانية، 
الحكومات األوروبية خالل أزمة املال العاملية 
في عام 2008 وأزمة املصارف األوروبية في 
عـــام 2011.  ولـــدى »بــنــك إنــكــلــتــرا« املــركــزي، 
ــاط  ــيــ ــتــ ــع مـــجـــلـــس االحــ ــ ــة مــ ــقــ ــيــ ــات وثــ ــ ــالقــ ــ عــ

الــتــي يــتــجــاوز فــيــهــا الــخــام 50 دوالرًا هــذا 
الـــعـــام. كــمــا صــعــدت الــعــقــود اآلجـــلـــة لــخــام 
القياس العاملي برنت 61 سنتا أو 1% إلى 
فارتفع كل من خام  للبرميل،  59.33 دوالرًا 

برنت وخام غرب تكساس بنسبة %2. 
وتــتــمــاشــى ارتــفــاعــات ســعــر الــنــفــط مــع أداء 
الـــتـــي ازدادت  أســــــواق األســـهـــم اآلســـيـــويـــة، 
ــة أســـابـــيـــع  ــــي ثــــالثــ ــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فـ ألعــ

ونصف اليوم.
لكن على صعيد العوامل األساسية، تتلقى 
أسعار النفط الدعم من تخفيضات لإلنتاج، 

بدأت في نهاية 2018 من قبل مجموعة من 
البلدان املصدرة  الخام في منظمة  منتجي 
لــلــبــتــرول )أوبــــــك(، وكــذلــك مــن روســيــا غير 
التخفيضات  وتهدف  املنظمة.  في  العضو 
التي تقودها »أوبك« إلى كبح جماح تخمة 
نــاشــئــة فــي اإلمـــــــدادات، تــرجــع ألســبــاب من 
الخام األميركي  النفط  إنتاج  ارتفاع  بينها 
 نـــحـــو مــلــيــونــي بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا فــــي 2018، 
إلــــى مــســتــوى قــيــاســي قـــــدره 11.7 مــلــيــون 

برميل يوميا.
 هــنــاك شــكــوك فـــي مـــا إذا كــــان ارتــفــاع 

ْ
لــكــن

أسعار النفط خالل األسبوع الجاري، يعني 
توجها راسخا تجاه دورة انتعاش جديدة 
للذهب األســـود فــي الــعــام الــجــديــد، فهنالك 
ــة مــــن بــيــنــهــا تــــراجــــع ســعــر  ــانـــويـ ــل ثـ عــــوامــ
الــدوالر، والتفاؤل الــذي تبديه أســواق املال 
الجارية في بكني،  األولية  املحادثات  تجاه 
بـــني مــســؤولــني أمــيــركــيــني وصــيــنــيــني لحل 

النزاع التجاري وراء ارتفاع سعر النفط. 
تخالف حركة  النفط  أســعــار  أن  واملــعــروف 
ســعــر صــــرف الـــــــدوالر، فــــإذا ارتـــفـــع الــــدوالر 
ــدوالر  ــ الــ انـــخـــفـــض  الـــطـــلـــب، وإذا  انـــخـــفـــض 
ارتفع سعر النفط، وذلك ببساطة ألن النفط 
مسّعر بالعملة األميركية. ولكن هنالك أكثر 
 تدخل في تحديد سعر النفط، 

ً
من 20 عامال

ــال ومــعــدل  ــواق املــ ــ مـــن بــيــنــهــا تــوجــهــات أسـ
الـــنـــمـــّو الـــعـــاملـــي، وذلـــــك إضـــافـــة إلــــى أســس 
اإلنتاج ومعدل  أي معدل  والطلب،  العرض 

االستهالك العاملي. 
ومــن عــوامــل الــشــكــوك فــي دورة االنــتــعــاش، 
ــتـــاج  ــتـــي حــقــقــهــا اإلنـ األرقــــــــام الــقــيــاســيــة الـ
األمــيــركــي، إذ وصـــل اإلنـــتـــاج إلـــى أكــثــر من 
فــي سبتمبر/  يــومــيــا  بــرمــيــل  مــلــيــون   11.6

أيلول املاضي 2018.

تصويت في البرملان البريطاني بعد أسبوع، 
حــول اتــفــاق الــخــروج مــن االتــحــاد األوروبـــي 
»الــبــريــكــســت«، الــــذي تــوصــلــت إلــيــه رئيسة 

وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع بروكسل.
وقال الناطق باسم رئيسة وزراء بريطانيا 
ــيــــريــــزا مـــــــاي، إن الـــــنـــــواب الـــبـــريـــطـــانـــيـــني  تــ
ســيــصــوتــون فــي الــخــامــس عــشــر مــن يناير 
ــكـــســـت. يــذكــر  ــبـــريـ ــلـــى اتــــفــــاق الـ الـــــجـــــاري عـ
أن مــــصــــارف االســـتـــثـــمـــار الـــعـــاملـــيـــة تــفــضــل 

األوروبــيــة  الــعــواصــم  بقية  عــلــى  بريطانيا 
ــة مـــــن الـــــعـــــوامـــــل، وعــــلــــى رأســـهـــا  ــمـــوعـ ملـــجـ
واالستثمارية  املصرفية  اإلجـــراءات  مرونة 
البريطاني(،  املــركــزي  )البنك  إنكلترا  لبنك 
وارتـــبـــاط بــريــطــانــيــا بــمــجــمــوعــة مــن مــراكــز 
الــتــي تــضــخ ســيــولــة بتريليونات  األفــشــور 
الدوالرات في شرايني البورصة البريطانية. 
ويضاف إلى ذلك وجــود بنية متكاملة من 
املــهــنــيــني فـــي املـــحـــامـــاة املــالــيــة والــتــجــاريــة 
وشركات الحسابات والتدقيق التي تجعل 
ــفـــقـــات الـــكـــبـــرى ســهــلــة  مـــهـــمـــة تــنــفــيــذ الـــصـ

بالنسبة لها. 
ـــذي يــعــرف بــاســم  ــال الــبــريــطــانــي الـ وحـــي املــ
»ســكــوايــر مــيــل« فــي لــنــدن أو )املــيــل املــربــع(، 
هـــو أكـــبـــر مـــركـــز مـــالـــي فـــي بــريــطــانــيــا وفــي 
أوروبا والعالم، وتنشط فيه مئات الشركات 
فــي قطاعي املـــال والــتــأمــني، ويــديــر صفقات 

يومية بقيمة ثالثة تريليونات دوالر.  ويقع 
ــنــــدن، وهـــو  حــــي املــــــال الـــبـــريـــطـــانـــي وســـــط لــ
منطقة إدارية من املناطق اإلدارية للعاصمة، 
الخدمات  مــن حيث  عليه  اإلشـــراف  وتتولى 
مؤسسة لــنــدن ولــهــا عــمــدة خــاص وطقوس 
ــتـــي تــحــكــم  تــخــتــلــف تـــمـــامـــا عــــن الـــقـــوانـــني الـ
الحي نحو ثمانية  فــي  لــنــدن. ويسكن  باقي 
آالف شخص، غير أن نحو 400 ألف شخص 
ــال يــومــيــا لــلــعــمــل، ونــحــو  ــ ــادون حـــي املـ ــرتــ يــ

عشرة ماليني سنويا من أجل السياحة.
وتــعــد لــنــدن أكــبــر ســـوق لــلــمــشــتــقــات املــالــيــة 
والــعــمــالت األجنبية وأســـواق املــال وإصــدار 
سندات دولية لالقتراض، وهي قطب عاملي 
والنحاس  الــذهــب  وتــجــارة  التأمني  ألنشطة 
وبـــاقـــي املـــعـــادن األســـاســـيـــة. واحــتــلــت لــنــدن 
السنوي  نــصــف  الــعــاملــي  التصنيف  صــــدارة 
ألكبر املراكز املالية منذ عام 2007 حتى عام 

 2014 مــــــارس/آذار  عـــدا تصنيفي  مــا   ،2016
وسبتمبر/أيلول 2015، إذ أزاحتها نيويورك 
عن املقدمة. وتدير شركات حي املــال ثروات 
تــقــدر بــأكــثــر مــن خمسة تــريــلــيــونــات دوالر، 
الـــســـنـــدات  ــــن  كـــمـــا تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى 70% مـ
تقدر  يومية  صفقات  الحي  وينفذ  العاملية، 

بثالثة تريليونات دوالر. 
ويــعــد حــي املــــال الــبــريــطــانــي مــن الــقــطــاعــات 
ــفـــاق الــبــريــطــانــي، إذ  املــهــمــة فـــي تــمــويــل اإلنـ
ــاد الـــبـــريـــطـــانـــي بــنــحــو  ــتــــصــ أســــهــــم فــــي االقــ
مليار   60.2( إسترليني  جنيه  مــلــيــار   48.1
دوالر( في عام 2014، وهو ما يمثل 3% من 
من  و%13  للبالد  املحلي  اإلجــمــالــي  الــنــاتــج 
الناتج  للعاصمة. ونصف  اإلجمالي  الناتج 
ــال والــتــأمــني فـــي لــنــدن  اإلجــمــالــي لــقــطــاع املــ
مصدره حي املال، وذلك وفقا لإلحصائيات 

التي تنشرها إدارة حي املال.

هروب الثروات

أسعار النفط تواصل مكاسبها

)Getty( تعّد لندن أكبر سوق للمشتقات المالية والعمالت األجنبية

)Getty( إحدى طائرات الشركة الهندية)Getty( محطة وقود في نيويورك

)Getty( ترامب يغرد مستبشرًا بالمحادثات مع بكين

دبلن وفرانكفورت من 
بين الجهات المفضلة 

لدى المصارف األميركية

ــركــــي(  ــيــ ــزي األمــ ــ ــركــ ــ ــك املــ ــنــ ــبــ الــــفــــيــــدرالــــي )الــ
وتنسيق في السياسات النقدية، خاصة في 

أزمات املال العاملية. 
وما يدعم الهروب الكبير للموجودات املالية 
مـــن بــريــطــانــيــا الـــفـــوضـــى الــســيــاســيــة الــتــي 
الكبيرين،  الــحــزبــني  داخـــل  أطنابها  تــضــرب 
تقوده  الــذي  الحاكم  املحافظني  وهما حــزب 
العمال  الـــوزراء تيريزا مــاي، وحــزب  رئيسة 

الذي يقوده جيرمي كوربني. 
ومـــن غــيــر املـــعـــروف حــتــى اآلن عــمــا إذا كــان 
الـــبـــرملـــان الــبــريــطــانــي ســـيـــوافـــق عــلــى خطة 
بريكست الــتــي وافـــق عليها زعــمــاء االتــحــاد 
واملــوافــقــة من  التصويت  األوروبـــي وتنتظر 
عــدة مجاهيل  البرملان. وهنالك  أعضاء  قبل 
تكتنف مستقبل بريكست في الوقت الراهن.

وأعلنت مصادر حكومية بريطانية الثالثاء 
أنه تم التوصل إلى اتفاق ينص على إجراء 

تريليون دوالر خرجت من بريطانيا 
بسبب مخاطر بريكست

قـــفـــزت أســـــواق األســـهـــم اآلســـيـــويـــة بعد 
تــمــديــد املـــحـــادثـــات إلــــى يــــوم ثـــالـــث لم 
يكن مــقــررًا، مما غــذى تــفــاؤاًل بــأن أكبر 
اقتصادين في العالم قد يتوصالن إلى 
لتجنب مواجهة شاملة  تــجــاري  اتــفــاق 
لالقتصاد  خطيرًا  اضطرابا  تسبب  قــد 
الــعــاملــي.  وقــال تيد مكيني نائب وزيــر 
ــة األمـــيـــركـــي لــــشــــؤون الـــتـــجـــارة  ــ ــزراعـ ــ الـ
»أعتقد  الخارجية  الزراعية  والعالقات 
أنــهــا ســـارت بشكل طــيــب.. كــانــت جيدة 

بالنسبة لنا«. ولم يذكر تفاصيل.
وجـــرى تمديد املــفــاوضــات، الــتــي كانت 
مــقــررة ليومي االثــنــني والــثــالثــاء، ليوم 
إضـــافـــي فـــي ظـــل مـــؤشـــرات عــلــى إحـــراز 
تقدم في مسائل من بينها شراء السلع 
املتحدة  الواليات  من  والطاقة  الزراعية 
وزيــادة انفتاح األســواق الصينية. لكن 
مـــصـــادر قـــالـــت الـــثـــالثـــاء، إن الــجــانــبــني 

اختلفا بشأن إصالحات هيكلية صينية 
تــطــالــب بــهــا إدارة تــرامــب بــهــدف وقــف 
االتـــهـــامـــات بــالــســرقــة والــنــقــل الــقــســري 
للتكنولوجيا األميركية، وبشأن كيفية 

التزام بكني بتعهداتها.
وكـــــان تـــرامـــب قــــال إنــــه فـــي حـــالـــة عــدم 
اتــفــاق بحلول 2 مــارس/ إلــى  التوصل 

ــادة  آذار، فـــإنـــه ســيــمــضــي قـــدمـــا فـــي زيــ
رسوم جمركية إلى 25 % من 10% على 
واردات صينية بقيمة 200 مليار دوالر، 
فــي الــوقــت الـــذي يــتــبــاطــأ فــيــه اقتصاد 
رسوما  الصني  وتفرض  بشدة.  الصني 
مـــضـــادة ردًا عــلــى الـــرســـوم األمــيــركــيــة، 
بكني  فــي  االجتماعات  اختتام  مــع  لكن 
 
ً
ــال ــائـ ــــب قـ ــرامـ ــ ــاء، غــــــرد تـ ــ ــــالثـ ــثـ ــ ــاء الـ مــــســ

»املحادثات مع الصني تسير على نحو 
طيب للغاية«.

)العربي الجديد، رويترز(

أمــس  الــهــنــديــة،  مينت  صحيفة  نقلت 
األربــــــعــــــاء، عــــن مــــصــــادر مـــطـــلـــعـــة، أن 
مقرضي شركة »جت أيرويز« الهندية 
املثقلة بالديون اقترحوا خطة قيمتها 
900 مــلــيــون دوالر إلقــالــة الــشــركــة من 
عــثــرتــهــا. وتــفــاقــمــت فـــي 2018 األزمــــة 
أكــبــر شركة  الــتــي تعاني منها  املــالــيــة 
طيران هندية غير اقتصادية من حيث 
الحصة السوقية في ظل ارتفاع أسعار 
بني  املحتدمة  األســعــار  وحـــرب  النفط 

شركات الطيران الهندية.
إن مؤجري  الهندية  الصحيفة  وقالت 
الــــشــــركــــة ومـــــورديـــــهـــــا اطــــلــــعــــوا عــلــى 
الــخــطــة خــــالل اجـــتـــمـــاع بـــرئـــاســـة بنك 
الـــدولـــة الــهــنــدي حــضــره كــبــار مــديــري 
شركة الطيران، ومنهم رئيس مجلس 
إدارتها ناريش جويال وممثل لشركة 

االتحاد الظبيانية للطيران. 

قولها  املــصــادر  عــن  الصحيفة  ونقلت 
جــــويــــال  يــــضــــخ  أن  املــــــرجــــــح  مــــــن  إن 
واالتـــحـــاد مــعــا 450 مــلــيــون دوالر في 
بنوك  بينما ستعيد  الــطــيــران،  شــركــة 
هــنــديــة هــيــكــلــة ديــــن بــقــيــمــة مــمــاثــلــة. 
ــق املــســاهــمــون عــلــى الــخــطــة  ــ وإذا وافـ
فستنخفض حصة ناريش جويال عن 

مستواها الراهن البالغ %51.
وقــــالــــت مــــصــــادر إن »جـــــت أيــــرويــــز« 
تــــــجــــــري مـــــــحـــــــادثـــــــات مــــــــع االتــــــحــــــاد 
للطيران التي تملك حصة فيها لضخ 
ــــوال  ــزيـــد مــــن الـــســـيـــولـــة، لـــكـــن أي أمـ مـ
ســـتـــكـــون مـــرهـــونـــة بــتــخــلــي مــؤســس 
 الــشــركــة جــويــال عــن سيطرته عليها. 
وفــي األســبــوع املــاضــي، قالت الشركة 
إنــهــا تخلفت عــن ســــداد ديـــن التــحــاد 

بنوك هندية.
)رويترز(

تفاؤل بحل النزاع التجاري 
األميركي الصيني

محاوالت إلنقاذ 
»جت أيرويز« الهندية

مال وسياسة

قال تقرير بريطاني، إن حوالى تريليون دوالر خرجت من بريطانيا بسبب 
مخاطر بريكست. وحسب التقرير الصادر يوم الثالثاء عن  شركة »إرنست 
آند يونغ« لتدقيق الحسابات، فإن معظم هذه الموجودات ذهبت 

إلى عواصم أوروبية

بريطانيا من  باسم المفوضية األوروبية، إن اتفاق خروج  قال متحدث 
اتفاق ممكن  الموجود حاليًا هو أفضل  »بريكست«  األوروبي  االتحاد 
مشيرًا  عليه،  التفاوض  يعاد  ولن 
كثب  عن  تتابع  المفوضية  أن  إلى 
المملكة  ستتخذه  الـــذي  ــرار  ــق ال
الــمــتــحــدة.  وقــــال الــمــتــحــدث 
تعليقه،  في  سشيناس،  مارغيرتس 
هو  بريطانيا  خـــروج  ــاق  ــف »ات إن 
ــذا االتــفــاق لــن يعاد  األفــضــل وه
»نحن  مضيفًا  عليه«،  التفاوض 
القرار األخير في  نتابع اآلن عن كثب 

بريطانيا حول االتفاق«. 

أوروبا: ال تفاوض جديدًا

رؤية

جواد العناني

وقد  القتصاداتها،  جــدًا  مهمة  العربية  لــلــدول  العامة  املــوازنــات 
ارتبطت فعاليات اقتصادية واجتماعية وخدمية كثيرة بإنفاق 
العام هو  اإلنفاق  زال  الخليج تحديدًا، ما  الحكومات. وفي دول 
املحرك األساسي. وإذا انقطع هذا اإلنفاق أو تأخر، ترى األسواق 
للقطاع  الحكومة  فــواتــيــر  ســـداد  عــن  التخلف  ويـــؤدي  مرتبكة، 

الخاص إلى إرباك االقتصاد بأكمله.
موازنة  أن حجم  الدولية  اإلحــصــاءات  ظِهر 

ُ
ت الــعــام 2018،  وفــي 

الواليات املتحدة قد وصل إلى 6.8 تريليونات دوالر، والصني إلى 
8.3 تريليونات دوالر، بينما جاءت اململكة العربية السعودية في 
الرقم 15 في الترتيب الدولي بمقدار 295 مليار دوالر، متفوقة 
وتركيا،  وسويسرا  واملكسيك  وبلجيكا  والسويد  روسيا  على 

وحوالي ثالثة أضعاف موازنة إسرائيل. 
أما الدولة الثانية عربيًا فهي اإلمارات بموازنة 113 مليار دوالر 
عربيًا  الرابعة  والدولة  دوليًا.  والثالثني  السابعة  املرتبة  واحتلت 
هي الكويت بمقدار 61 مليار دوالر، وقطر في املرتبة الخامسة 
عربيًا بمقدار 55 مليارًا. أما الجزائر فكان ترتيبها الثالثة عربيًا 
عربيًا  الــســادســة  املرتبة  فــي  ومــصــر  دوالر،  مليار   70 بمقدار 

والستني عامليًا بمقدار 54 مليار دوالر.
وفي عام 2019، تبني أن الــدول العربية تعاني من عجز واضح 
 أن اململكة العربية السعودية سوف 

ً
في موازناتها، فقد تبنّي مثال

تعاني من عجز يقارب 140 مليار ريال سعودي، أو ما يقارب 
للعام 2019، فإن  املــقــدر  أمــا  اإلجــمــالــي.  املحلي  الناتج  مــن   %7
زيــدت  قــد  التنموية  املخصصات  أن  مــع  يتراجع،  العجز ســوف 

بمقدار %7.
إلى  أن تصل  اململكة  في  ــِمــَدت 

ُ
اعــت التي  األصلية  الخطة  وكانت 

 .
ً
ــار يــبــدو أصــعــب مــنــاال ــو مــا صـ ــام 2023، وهـ تــــوازن مــالــي عـ

والعقدة املالية التنموية التي تواجهها اململكة العربية السعودية 
تتشابه مع معظم الدول العربية، النفطية وغير النفطية. واملشكلة 
أن الدول تسعى للوصول إلى موازنٍة أقرب ما تكون إلى التوازن، 
أو بدون عجز أو زيادة للنفقات على اإليرادات، في الوقت نفسه 

الذي تسعى فيه إلى تحقيق التنمية.
 هذه املعضلة أكثر وضوحًا في حاالت الدول العربية غير 

ّ
ولعل

وفي  خـــاص،  بشكل  والـــســـودان  وتــونــس  األردن  مثل  النفطية، 
مصر واملغرب كذلك. وقد شهدت السودان، أخيرًا، تراجعًا كبيرًا 
تراجع  األســعــار، بسبب  وارتفاعًا حــادًا في  املالي،  في موقفها 
سعر صــرف العملة الــســودانــيــة )الــجــنــيــه(، مــا أدى إلــى خــروج 
 أحيانًا. 

ً
عاِرضة في مظاهراٍت كانت دموية

ُ
الجماهير واألحزاب امل

وحصل األمر نفسه في تونس، حتى وصل األمر بصحافي إلى 
حرق نفسه أمام الناس، معيدًا إلى الذاكرة ما جرى في بدايات 
املتجول،  البائع  أحــرق  العام 2010، عندما  نهاية  العربي  الربيع 
التي  املعاملة  ســوء  على  احتجاجًا  نفسه  الــبــوعــزيــزي،  محمد 

لقيها من إحدى الشرطيات.
قام احتجاجات 

ُ
ت ونــرى املشهد أيضًا يتكرر في األردن، حيث 

مـــحـــدودة فــي عــّمــان بــالــقــرب مــن دار رئــاســة الــــــوزراء )الــــدوار 
 في بداياتها، لوضع مزيد 

ً
الرابع(، وتبدأ االحتجاجات مناهضة

من األعباء على كاهل املواطن املثقل، إرضــاء ملا يع تقد الناس 
إمالءاته، وتقف  أو  الدولي،  النقد  لسياسات صندوق  تنفيذ  أنه 
 بني االنضباط املالي من ناحية والسعي إلى دفع 

ً
الحكومة حائرة

عجلة النمو من ناحية أخرى.
وفــي اإلطــار الــعــام، وباستثناء دولــة قطر، فــإن األقــطــار العربية 
األخرى كلها تواجه هذه املعضلة. والقماش املتاح للثوب يكفي 
أو  العامة،  املوازنة  العجز في  الديون، وتقليص  لسد  إما  بالكاد 
نسبة  وتقليص  عمل،  فــرص  إيجاد  بهدف  مشروعاٍت  لتنفيذ 

الفقر، ورفع مستوى الخدمات والبنى التحتية.
الــعــام 2019 سيكون عــام مواجهٍة مباشرٍة مــع هذه  أن  ويــبــدو 
لتقليل  املطلوبة  اإلجــــراءات  أن  فيها  مــا  أصعب  ولعل  املعضلة. 
الــعــجــز فـــي املــــوازنــــات الــعــامــة قـــد تــتــطــلــب إلـــغـــاء امـــتـــيـــازاٍت عن 
الجهات املناِصرة للحكومات واألنظمة، ففي دول الخليج، كانت 
اإلجراءات التقشفية موجهة أساسًا ضد الوافدين. ولكّن معظم 
ــنــِفــَدت. ولــذلــك بــدأ التقشف يصل إلى 

ُ
هــذه اإلجـــــراءات قــد اســت

جيوب املواطنني في دول ريعية. 
ومن هنا، يكمن التحدي السياسي املستقبلي، والذي يكمن في  
تعريض أمن دول عربية كثيرة للخطر، إذا ما بدأت االحتجاجات 
تشمل مؤيدي النظم القائمة وأشّد مناصريها. وحيث إن هؤالء 
رون القوى البشرية العاملة في األجهزة العسكرية 

ّ
هم الذين يوف

واألمنية، فإن احتجاجهم قد يؤدي إلى تراجع الــوالء، وانقسام 
بأكمله  الــدولــة  أمــن  وتعريض  تآلفهما،  واألمــن وضياع  الجيش 

لتحديات جسيمة.
وقد بدأت بعض األنظمة العربية في إدراك هذا الخطر، فسارعت 
إلــى بناء مــوازنــاٍت عامٍة تركز أكثر من سابقاتها على إحــداث 
النمو وإلقاء مزيٍد من العبء على األغنياء واملوسرين. وهؤالء قد 
يقومون، إن أحسوا بالخوف والفزع، بالتوقف عن االستثمار، أو 
إعادة ترتيب أمورهم عن طريق التهّرب من االلتزامات، وإخراج 
أجزاء مهمة من ثرواتهم إلى الخارج، أو إلى أي أماكن أكثر أمنًا 

حسب اعتقادهم.
وإذا شعر املوسرون، كما حصل في دول كثيرة تاريخيًا، فإن 
االحتجاجات سوف يؤّججها الفقراء، ولكن املحّرض األساسي 
الكامن وراء العتمة هم األغنياء، أو الذين قد يتعّرضون للخسارة. 
وإنها ألقرب في تصورها إلى ما جرى في بريطانيا عام 1215، 
ــلـــوردات  عــنــدمــا حــــاول املــلــك جـــون الــضــغــط عــلــى الــفــرســان والـ
على  قبضته  تشديد  مــن  ن 

ّ
ليتمك خزينته،  إلثـــراء  اإلقطاعيني، 

الحكم، فثار هؤالء عليه، ومعهم الفقراء، واضطر أن يوقع معهم 
والتي  كــارتــا«،  »املــاغــنــا  باسم  تاريخيًا  املــشــهــورة  الوثيقة  على 
الكنيسة،  أمــوال  الحريات والحقوق، وحماية  ضمنت مزيدًا من 

علمًا أن الذي صاغها كان عميد كنيسة كانتربري الشهيرة.
إلــى مواثيق  الــوصــول  تــتــفــاوت األنــظــمــة العربية فــي قربها مــن 
»املاغنا كارتا«،  العام 2019 بصيغ قريبة من  جديدة، وقبولها 
خصوصا إذا تراجع االقتصاد العاملي، ولم تكن الدول العربية 
األنظمة  تتفاوت  داخليًا.  يواجهها  الــذي  الكبير  للتحدي  واعية 
العربية في قربها من الوصول إلى مواثيق جديدة، وقبولها العام 
تراجع  إذا  كــارتــا«، خصوصا  »املاغنا  2019 بصيغ قريبة من 
االقتصاد العاملي، ولم تكن الدول العربية واعية للتحدي الكبير 

الذي يواجهها داخليًا.
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