
9

مساعدات أوروبية جديدة لمصر
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

قــال رئــيــس وحـــدة الــصــداقــة املــصــريــة األوروبــيــة 
بيومي  املصرية جمال  الــدولــي  التعاون  بـــوزارة 
ــر تــســلــمــت 500  الـــجـــديـــد« إن »مـــصـ ــربـــي  ــعـ ـــ«الـ لـ
املــاضــي من  الشهر  يــورو )نحو 532 مليون دوالر(  مليون 
االتحاد األوروبي، حسب البرنامج التمويلي الجديد الذي 
تـــم تــوقــيــعــه الــفــتــرة األخـــيـــرة، بــعــد أن شــهــد تــعــثــرا بسبب 
ــدأت املـــفـــاوضـــات فـــي شهر  االضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة، إذ بــ
ديسمبر/كانون األول املاضي«.  وأضاف بيومي في اتصال 
هــاتــفــي أنــــه »تــــم االتـــفـــاق بـــن االتـــحـــاد األوربــــــي ووزارتـــــي 
املــشــروعــات  على  املصريتن  والتخطيط  الــدولــي  الــتــعــاون 
التنموية التي سيتم تمويلها من خالل تلك املساعدات التي 
تسهدف دعم التنمية املستدامة والحكم الرشيد في مصر، 

حسب بروتوكول التعاون بن الجانبن«.
ــــوزارة املــالــيــة املصرية  وفـــي نــفــس الــســيــاق، أكـــد مــســؤول بـ
الدولى حصلت على  التعاون  أن وزارة  الجديد«  لـ«العربي 
نحو 500 مليون يورو من االتحاد األوربى خالل نوفمبر/

تشرين الثاني املاضي وتتولى توزيعها حسب املشروعات 
املــتــفــق عــلــيــهــا مـــع الــلــجــان الــفــرعــيــة املــنــبــثــقــة مـــن االتــحــاد 
األوروبي. وأضاف املسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن قيمة 
املــنــح الــتــى تنجح وزارة الــتــعــاون الــدولــى فــى إبــرامــهــا يتم 

إرسال بيان بها لوزارة املالية بشكل ربع سنوى.
األجانب  املستثمرين  من  إقبااًل  بيومى  ع 

ّ
توق ومن جانبه، 

عــلــى مــصــر خــــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة، فـــي ضــــوء اإلصـــالحـــات 
القانونية واإلجرائية التي تجريها الحكومة حاليًا.

وتــســعــى مــصــر إلــــى مـــواجـــهـــة أزمـــتـــهـــا املـــالـــيـــة عــبــر جــذب 
االستثمارات األجنبية والحصول على مساعدات وقروض 
خارجية، واضطرت الحكومة إلى تعويم الجنيه للحصول 
على قرض صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى زيــادة سعر 
إلـــى نــحــو 18 جنيهًا رســمــيــًا مــقــارنــة بنحو 8.88  ــــدوالر  الـ

جنيهات قبل التعويم.
وحصلت مصر الشهر املاضي على 2.75 مليار دوالر قيمة 
البالغ  الــدولــي  النقد  الشريحة األولـــى مــن قــرض صــنــدوق 
إجماليه 12 مليار دوالر على 3 سنوات، ورغــم ذلك واصل 
الـــــدوالر ارتـــفـــاعـــه، كــمــا اســتــمــرت الـــســـوق الـــســـوداء للعملة 

األميركية رغم التعويم. وتفاقمت األزمة املالية رغم حصول 
مصر على مساعدات وقــروض خليجية بلغت أكثر من 60 
مليار دوالر خالل السنوات الثالث املاضية، عقب االنقالب 
العسكري الذي أطاح الرئيس املنتخب محمد مرسي في 3 
يوليو/تموز عام 2013. وأكد رئيس وحدة الصداقة املصرية 
األوروبية، أن برنامج املساعدات األوروبية سيوّجه لتنمية 
التحول  ودعـــم  البطالة  وتقليص  لــلــدولــة،  اإلداري  الجهاز 

الديمقراطي واألجهزة البرملانية.
املنتهية  املساعدات  أنفقت حزمة  إن »مصر  بيومي  وقــال 
للشراكة  اتفاقا   194 توقيع  فــي  يـــورو  مليون   499 بقيمة 
االقتصادية في عدد كبير من املجاالت الحيوية تتضمن 
يــورو  1.5 مليون  تــوأمــة مؤسسية بمتوسط  مــشــروع   21
السياحة  تنمية  هيئة  دعــم  مــشــاريــع  منها  مــشــروع،  لكل 
بــالــتــعــاون مـــع الــنــمــســا، وتــطــويــر هــيــئــة الــبــريــد املــصــريــة 
بالتعاون مع فرنسا، وتطوير هيئة السالمة البحرية مع 
السويد، وهو من أنجح املشروعات التي بدأتها مصر مع 
الشريك األوربي منذ 2011 وكذلك تطوير السكك الحديدية 

بالتعاون مع فرنسا«.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــال الــعــامــة  ــغـ ــان، وكــيــل وزارة األشـ ــرحـ قــــال نــاجــي سـ
 االحــتــالل اإلســرائــيــلــي 

ّ
واإلســـكـــان فــي قــطــاع غـــزة، إن

ــواد الـــبـــنـــاء املــســمــوح  ــ ــ ــلـــص، كـــمـــيـــات اإلســـمـــنـــت ومـ قـ
بإدخالها إلى القطاع من 5 آالف إلى 3 آالف طن يوميًا.
وأضــاف سرحان، في مؤتمر صحافي عقده في مقر 
املكتب اإلعالمي الحكومي في مدينة غزة، أمس األحد، 
أن الــقــطــاع املــحــاصــر إســرائــيــلــيــًا مــنــذ عــشــر ســنــوات 
يحتاج إلى أكثر من 8 آالف طن من اإلسمنت يوميًا 
بــعــد الـــدمـــار. وأكــــد املـــســـؤول الــحــكــومــي أن االحــتــالل 

بــتــقــنــيــنــه كـــمـــيـــات اإلســـمـــنـــت الـــــــــواردة لــلــقــطــاع عــبــر 
معبر كرم أبو سالم التجاري يشدد الحصار ويزيد 
الضغط على القطاع، ألن توفر مواد البناء يخلق 40 

ألف فرصة عمل وُينشط الدورة االقتصادية.
وبخصوص إعادة اإلعمار، أشار سرحان إلى أن نحو 
إنــجــاز بعضها، فــي حن  4500 وحـــدة سكنية جــرى 
ال يــزال بعضها في طــور اإلنــجــاز، مشيرًا إلــى وجود 
تعهدات مالية لبناء نحو ألفي وحدة سكنية تنتظر 

دخول مواد البناء إلى القطاع.
ولــفــت إلــى تــزويــد االحــتــالل، فــي مــايــو/أيــار املــاضــي، 
بأسماء 3600 شخص يحتاجون إلى الحصول على 

موافقات إلدخــال مواد البناء إلى غزة، لكن االحتالل 
لــم يــصــدر أي مــوافــقــات جـــديـــدة. وأضــــاف أن عملية 
ــادة اإلعــمــار فــي مــجــال اإلســكــان تحتاج إلــى نحو  إعـ
نــحــو 552  اآلن  تــوفــر منها حــتــى  مــلــيــار دوالر،   1.38
مليون دوالر، مطالبًا السلطة الفلسطينية والجهات 
ــــرورة حــــث املـــانـــحـــن عـــلـــى الــــوفــــاء  ــــضـ الـــحـــكـــومـــيـــة بـ
بــالــتــزامــاتــهــم. وأشــــار ســرحــان إلـــى وجــــود عــجــز في 
التمويل، نظرًا لتوقف التمويل منذ ستة أشهر، وعدم 
وفاء الكثير من الدول املانحة بتعهداتها، مشيرًا إلى 
أن قطر والسعودية والكويت من أبرز الدول العربية 

التي تساهم في عملية إعادة إعمار غزة.

كــان أســامــة كحيل، رئــيــس اتــحــاد املــقــاولــن فــي غــزة، 
أكتوبر/ نهاية  احتجاجية  فعالية  هامش  على  قــال 
تشرين األول املاضي، إن خطة األمــم املتحدة إلعــادة 
إعمار ما دمره االحتالل في الحرب األخيرة على غزة 
أن  إال  ملــدة ستة أشهر،  صيف 2014، كانت تجريبية 
العمل بها ما زال مستمرًا للعام الثالث على التوالي 
دون نقاش ملدى تأثيرها على االقتصاد الفلسطيني. 
وأشار كحيل إلى أن السماح بدخول اإلسمنت بشكل 
طبيعي دون قيود سيوفر ما بن 50 و80 ألف فرصة 
عمل، وسيؤدي إلى توفير نحو 30% من تكلفة البناء 

املرتفعة حاليًا.

االحتالل يقلص اإلسمنت إلى غزة

أثرياء الصين 
يعودون 

لإلنفاق الداخلي
ــــن  ــــصـ عــــــــــــاد أثـــــــــــريـــــــــــاء الـ
لــإنــفــاق فــي الــداخــل بعد 
ــر ثــــالثــــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ـــع اسـ ــ ـــراجــ ــ تــ
ــــوط  ــبـ ــ أعـــــــــــــــــوام بـــــفـــــعـــــل هـ
قــيــمــة الـــيـــوان وانــخــفــاض 
األســعــار فضال عن حملة 
اســتــهــدفــت وكــــالء الــشــراء 
مـــــــن الـــــــــخـــــــــارج. ويـــشـــكـــل 
أثـــريـــاء الــصــن نــحــو ثلث 
ــرة  ــاخـ ــفـ ــع الـ ــلـ ــسـ ــمــــالء الـ عــ
ــًا مــن  ــفــــاعــ فــــي الـــعـــالـــم ارتــ
ــة  ــيـ ــفـ األلـ ــع  ــلـ ــطـ مـ فـــــي   %2
ــقــــوى  الـــــجـــــديـــــدة وهــــــــم الــ
ــقــــطــــاع رغــــم  ــلــ ــة لــ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ املـ
انخفاض طفيف في العام 
ــالـــي نـــظـــرًا لــتــقــلــيــص  الـــحـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـــــــــرحـــــــــالت الـ
ــــات فـــي  ــمـ ــ ــــجـ ــهـ ــ ــبــــب الـ ــســ بــ
أوروبـــــــا، حــســب رويـــتـــرز. 
وعـــــــلـــــــى مـــــــــــدى األعـــــــــــــوام 
تراجعت  املاضية  الثالثة 
املـــبـــيـــعـــات بــســبــب حــمــلــة 
الصيني  الرئيس  أطلقها 
شــــــي جــــــن بــــيــــنــــغ، عــلــى 
الــفــســاد والــبــذخ مما دفع 
بأسماء كبيرة مثل ال.في.

ام.اتش مالكة لوي فيتون 
إلغــالق متاجر وال سيما 
فــــي مـــــدن الـــفـــئـــة الــثــانــيــة 
والــثــالــثــة. لــكــن فـــي 2016 
تقول دور األزياء ومتاجر 
ــلــــي واملـــــشـــــتـــــرون إن  الــــحــ
ــــرت مـــع  ــيـ ــ ــغـ ــ األوضـــــــــــــــاع تـ
ســــعــــي الــــصــــن لــلــتــحــول 
اقــتــصــاد يعتمد على  مــن 
االســــتــــثــــمــــارات الــكــثــيــفــة 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة إلــى 
على  املستهلكن  تشجيع 

التسوق.
)فرانس برس(

الجزائر تعتزم إطالق بنك أفريقي
لدعم  أفريقي  بنك  إطالق  عزمها  الجزائر،  أعلنت 
المصدرين والمستثمرين الجزائريين في القارة األفريقية، 
حكومية  لمصارف  بنكية  وكاالت  افتتاح  عن  فضًال 
بنك  لسان محافظ  السمراء. جاء ذلك على  القارة  في 
هامش  على  لوكال،  محمد  المركزي(،  )البنك  الجزائر 
افتتاح المنتدى األفريقي لالستثمار واألعمال بالعاصمة 
الجزائر، مساء أول من أمس. وقال لوكال، للصحافيين، 
المصدرين  بنك يدعم  أجل إطالق  »التفكير جارٍ من  إن 
القارة  في  أكثر  للحضور  االقتصاديين  والمتعاملين 
نحو  المصدرين  سيدعم  »البنك  وأضاف:  األفريقية«. 

أفريقيا، والدراسة جارية عليه اآلن«.

مصر: توقعات بارتفاع إيرادات الجمارك
والتجارة  والصناعة  الجارحي  عمرو  المالية  وزيرا  أكد 
الصادر  الرئاسي  القرار  أن  المصريان،  قابيل   طارق 
المناخ  توفير  يستهدف  الجمركية  التعريفة  بتعديالت 
نحو  قوية  دفعة  وإعطاء  االستثمارات  لجذب  الالزم 
التي  االستيراد  معدالت  وتخفيض  اإلنتاجية  زيادة 
أكثر  إلى  ليصل  التجاري  الميزان  عجز  تزايد  الي  أدت 
تصريحات  فى  الوزيران  وأوضح  دوالر.  مليار   49 من 
تطبيقها  بالفعل  بدأ  التعديالت  أن  مشتركة  صحافية 
 ويتوّقع أن تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو
بافتراض  سنويا  دوالر(  مليار   333 )نحو  جنيه  مليارات   6

ثبات مستوى االستيراد.

اليابان تمّول البتروكيماويات اإليرانية
صناعة  لتمويل  الثاني  العقد  واليابان  إيران  وقعت 

البتروكيماويات اإليرانية عن طريق األسواق الدولية.
وتم عقد الصفقة بين شركة الخليج الفارسي القابضة 
بقيمة  »ايتوشو«  اليابانية  والشركة  للبتروكيماويات 
السنوية  اإلنتاجية  الطاقة  وتقدر  يورو.  مليون   320
من  طن  مليون   63 من  أكثر  المجال  هذا  في  إليران 
صناعة  في  المسؤولين  وحسب  المنتجات.  مختلف 
المشاريع  الستكمال  فإنه  اإليرانية،  البتروكيماويات 
مليون   130( المتوقعة  القدرة  وتحقيق  الموجودة 
مليار   70  –  50 بقيمة  استثمارات  استيعاب  يجب  طن( 

دوالر عن طريق جذب االستثمارات األجنبية.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

كيف سيكون عليه حال منطقة 
الخليج بعد نفاد النفط، وماذا 
سيكون عليه الحال في حال 

االستغناء عن الذهب األسود كمادة 
للصناعة واملواصالت، وهل صحيح 

أّن أسعار النفط املتدنية تنبئ 
عن قرب االستغناء عنه لوجود 

مصادر للطاقة البديلة. وإذا كانت 
جميع دول املنطقة تتحدث منذ 

نحو ربع قرن عن ضرورة تنويع 
االقتصاد الخليجي وعدم االعتماد 
على النفط كمصدر رئيسي للدخل 

القومي واإليرادات، فلماذا فشلت 
كل املحاوالت السابقة لتحقيق 
هذا الهدف؟  خذ مثال النموذج 

السعودي، فرغم مرور أكثر من 
40 سنة على بداية الطفرة النفطية 

األولى ) 1974-1985(، إال أننا 
نلحظ أن اقتصادها ال يزال يعتمد 

اعتماًدا كليًا على صادرات البترول، 
بل وفشلت الحكومات املتعاقبة 

في تنويع االقتصاد طوال كل تلك 
الفترة، وال يزال النفط يمثل أكثر 

من 80% من صادرات البالد، 
وأكثر من 90% من اإليرادات.
أيضًا، ملاذا يظل نموذج الدولة 

الريعية أو األبوية أو املستهلكة ال 
املنتجة هو النموذج السائد في 

الخليج رغم إطالق استراتيجيات 
تنموية ضخمة وطويلة األجل، 
والحديث املستمر عن ضرورة 

ترشيد االستهالك ومحاربة 
الفساد وإصالح منظومة التعليم 

وتمكني املرأة. وإذا كانت أزمة 
تهاوي أسعار النفط األخيرة املمتدة 
منذ 2014، قد كشفت عن تعرض 
موازنات دول الخليج لعجز كبير 

وأزمات مالية حادة بسبب االعتماد 
الكلي على النفط كمصدر شبه 
وحيد لإليرادات، فهل آن األوان 

لتتحرك حكومات املنطقة ملعالجة 
هذا الخلل الكبير قبل أن تشهد 

املنطقة قالقل اجتماعية ناجمة عن 
ارتفاع أسعار السلع والخدمات، 

وزيادة الضرائب، وتحميل املواطن 
الجزء األكبر من فاتورة عالج 
الخلل االقتصادي، مع ضعف 

النسيج االجتماعي، وتغليب الحلول 
األمنية على الحلول االقتصادية في 

معالجة بعض األزمات املعيشية. 
كان هذا هو جزء من األسئلة التي 

طرحها املتحدثون في جلسات 
مؤتمر منتدى دراسات الخليج 
والجزيرة العربية الذي ينظمه 

املركز العربي لألبحاث ودراسة 
السياسات في العاصمة القطرية 

الدوحة ملدة 3 أيام. الجلسات كانت 
صريحة وبها مكاشفة كبيرة، 
إذ سعت لوضع تقييم حقيقي 

الستراتيجيات دول الخليج املعلنة 
في التنويع االقتصادي، واإلجابة 
صراحة عن أسئلة حيوية منها: 

هل إصالح سياسات التنويع باتت 
خيارًا أم ضرورة؟ 

كان هناك ما يشبه االتفاق في 
الجلسات على ضرورة البحث عن 

بدائل لدعم االقتصاد الخليجي 
بعيدًا عن النفط الذي تراجع سعره 

من 145 دوالرًا منتصف 2014 
إلى 30 دوالًرا للبرميل في بداية 

ل تحدًيا كبيرًا 
ّ
2016، األمر الذي مث

وخطيرًا على هذا االقتصاد، إذ دفع 
الحكومات لزيادة أسعار البنزين 
وتجميد مشاريع تنموية كبرى، 

وخصخصة شركات عامة.

ماذا بعد 
نفاد النفط؟
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اقتصاد

الكويت ـ محمود بدير

قالت مصادر في املكتب األميركي 
والضريبية  املــالــيــة  لــاســتــشــارات 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســــــــط، إن 
الكويت كشفت عن حسابات نحو سبعة آالف 
عليهم  ستطبق  الجنسية،  مــزدوجــي  كويتي 
الــضــريــبــة األمــيــركــيــة وفــقــا لــقــانــون االمــتــثــال 
الــضــريــبــي لــلــحــســابــات الــخــارجــيــة املــعــروف 

باسم »فاتكا«.
وأضـــافـــت املــــصــــادر، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
ــجـــديـــد«، أن أرصــــــدة الــكــويــتــيــن  »الـــعـــربـــي الـ
حاملي الجنسية األميركية بالبنوك الكويتية 
تصل  بالكويت  أفــرع  لديها  التي  واألجنبية 

إلى نحو 2.3 مليار دوالر.
وترددت أنباء، أن هناك توجها إللغاء برنامج 
حاليا  املــتــاح  األمــيــركــي  الضريبي  التصالح 
للحاصلن على الجنسية األميركية باملياد 
كــارد(،  )جــريــن  الخضراء  البطاقة  حاملي  أو 
الذين يسري عليهم قانون االمتثال الضريبي 
ــالــــد تــرامــب  األمـــيـــركـــي، وذلـــــك بــعــد فــــوز دونــ
بــالــرئــاســة األمــيــركــيــة فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الـــثـــانـــي املــــاضــــي. لـــكـــن املــــصــــادر فــــي املــكــتــب 

املــالــيــة والضريبية  لــاســتــشــارات  األمــيــركــي 
ــعــتــمــد مـــن مــصــلــحــة الــضــرائــب األمــيــركــيــة، 

ُ
امل

ــالـــح الـــضـــريـــبـــي،  ــتـــصـ قــــالــــت، إن بــــرنــــامــــج الـ
ــلــــي الـــجـــنـــســـيـــة  ــامــ ــعـــي ويــــتــــيــــح لــــحــ ــيـ تـــشـــجـ
األميركية والبطاقة الخضراء الذين لم يسبق 
لهم تقديم إقرارات ضريبية وبنكية التصالح 
بدفع الضرائب عن السنوات الثاث األخيرة، 
والــســنــة الــحــالــيــة، مــقــابــل إســـقـــاط الــضــرائــب 
املستحقة عن بقية السنوات التي لم يسبق له 

تقديم تلك اإلقرارات فيها.
مع  »فاتكا«  اتفاق  وقعت  قد  الكويت  وكانت 
الواليات املتحدة في 29 أبريل/ نيسان 2015. 
وانـــتـــهـــت املــهــلــة الــنــهــائــيــة لـــتـــزويـــد الــخــزانــة 
السلطات  مــن  املطلوبة  بالتقارير  األميركية 
القانون  الكويتية األسبوع املاضي. ويفرض 
األمــيــركــي غــرامــة قــد تــتــجــاوز 10 آالف دوالر 

لكل حساب خارجي، لم يتم اإلفصاح عنه.
ــر الــكــونــغــرس األمــيــركــي قــانــون االمــتــثــال  وأقـ
الــضــريــبــي فــي مــــــارس/آذار 2010، كــجــزء من 
التوظيف الســتــعــادة معدالت  قــانــون حــوافــز 
تشغيل العمالة، ودخل القانون حيز التنفيذ 
دافعي  على  ويتعن   ،2014 يوليو/تموز  في 
الضرائب الذين يمتلكون أصواًل مالية خارج 
أرصــدة حساباتهم  وتزيد  املتحدة  الــواليــات 
على 50 ألــف دوالر لــأفــراد و250 ألــف دوالر 
تلك  بيانات  اإلبــاغ عنها وتقدير  للشركات، 
األصـــــول ملــصــلــحــة اإليــــــــرادات املــحــلــيــة. وقـــال 

املكتب  رئــيــس  الــعــنــجــري،  محمد  عبدالعزيز 
املــالــيــة والضريبية  لــاســتــشــارات  األمــيــركــي 
»العربي الجديد«،  في الكويت، في تصريح لـ
إن القانون ينص على إلغاء أو رفض تجديد 
جـــــوازات الــســفــر لـــأفـــراد غــيــر املــتــوافــقــن مع 
قانون فاتكا. وأضــاف »سيتحتم على حملة 
لديهم  ممن  وتحديدًا  األميركي  السفر  جــواز 
حــســابــات خــارجــيــة، ســرعــة اتــخــاذ الخطوات 
ــــن الـــضـــرائـــب  ــــوانـ ــــع قـ الـــــازمـــــة لـــامـــتـــثـــال مـ
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة تــفــاديــا ألي إجــــراءات 
قانونا  األميركية  الحكومة  وأقــرت  عقابية«. 
ــواز الــســفــر األمـــيـــركـــي في  ــ يــقــضــي بــإلــغــاء جـ
حال عدم االلتزام بمتطلبات إعداد اإلقــرارات 
ــرائـــب، واالمـــتـــثـــال  الــضــريــبــيــة ملــصــلــحــة الـــضـ
ــيــــة. وقــــال  ــبـــي لـــلـــحـــســـابـــات الــــخــــارجــ الـــضـــريـ
الــعــنــجــري، إن مــن يعيشون خـــارج الــواليــات 
املتحدة ولم يوفقوا أوضاعهم الضريبية، هم 
األكثر تعرضا للخطر، بسبب تراكم الضرائب 
املستحقة عليهم والغرامات والفوائد عليها، 
مـــشـــيـــرًا إلــــــى ضـــــــــرورة تـــوفـــيـــق األشــــخــــاص 

أوضاعهم الضريبية بأسرع وقت.
وأضـــاف أن »الــرابــط بــن الــقــدرة على السفر 
بالجواز األميركي وسداد الضرائب املستحقة 
أصــبــح واقـــعـــا ال جــــدال فــيــه، بــعــد إقـــــرار هــذا 
الــقــانــون، والـــذي يــعــزز الــجــديــة املستمرة من 
ــة بــتــحــصــيــل  ــيـ ــيـــركـ مــصــلــحــة الــــضــــرائــــب األمـ

املبالغ املستحقة من املواطنن األميركين«.
وصــــــدق مــجــلــس األمــــــة الـــكـــويـــتـــي الــســابــق 
ــتـــي تـــهـــدف إلــى  عــلــى اتــفــاقــيــة »فـــاتـــكـــا« والـ
التهرب  ملكافحة  الشفافية  من  املزيد  توفير 
ــاح ملــصــلــحــة  ــ ــــصــ ــبـــي الـــــدولـــــي واإلفــ ــريـ الـــضـ
املعلومات  األمــيــركــيــة عــن جميع  الــضــرائــب 
في  املقيمن  املــواطــنــن  بحسابات  املتعلقة 
الــكــويــت والــحــســابــات املــتــعــلــقــة بــالــشــركــات 
األمـــيـــركـــيـــة أيـــضـــا. ويـــلـــزم قـــانـــون »فــاتــكــا« 
املؤسسات  إلــى  األجنبية، إضافة  املــصــارف 

الجزائر ـ حمزة الكحال

ــقـــي لــاســتــثــمــارات  ــتـــدى األفـــريـ ــنـ يـــواصـــل »املـ
واألعـــمـــال« أعــمــالــه الــيــوم فــي الــجــزائــر، وســط 
آمال تعقد على املباحثات التي ترافقه، لولوج 
املنتدى  ويعرف  األفريقية.  السوق  إلى  الباد 
الــــذي جـــاء تــحــت شــعــار »نــعــمــل مــعــا لننجح 
مــعــا« مشاركة أكــثــر مــن ألــفــي رجــل أعــمــال من 
القارة السمراء باإلضافة إلى ممثلي شركات 

في الدول األفريقية.
وتـــراهـــن الــجــزائــر عــلــى هـــذا املــوعــد األفــريــقــي 
لــلــتــرويــج لــاقــتــصــاد املــحــلــي الــــذي يــمــر منذ 
قــرابــة الــســنــتــن بــظــروف عــســيــرة جــــراء بلوغ 

األزمة املالية ذروتها. 
وتــجــتــهــد حــكــومــة، عــبــد املــالــك ســــال، أخــيــرًا، 
بــتــغــيــيــر وجـــهـــة بــوصــلــتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة من 
ــال األوروبــــــــــي والــــشــــرق الــصــيــنــي إلـــى  ــمـ الـــشـ
الــجــنــوب األســـمـــر بــعــدمــا رفــضــت الــنــظــر إلــى 
إمكانياته الكبيرة لسنوات عديدة، في خضم 
اقتصادية  عــاقــات  إلقــامــة  ثقلها  بكل  رميها 
ــتـــكـــتـــل األوروبــــــــــــي فــي  الـ ــع دول  ــ »مـــتـــيـــنـــة« مـ
مــقــدمــتــهــم فــرنــســا الــشــريــك الــتــجــاري الــثــانــي 

للجزائر بعد الصن. وقال الخبير االقتصادي، 
إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ  مبتول  عبدالرحمن، 
»الجزائر ظلت ترى في أفريقيا مجرد »ورقة 
سياسية تلعبها وقــت األزمـــات«. وأضــاف أن 
الــجــزائــر ظــهــرهــا ألفريقيا  مــثــال إلدارة  أبــــرز 
اقتصاديا هو »عدم زيارة الرئيس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة دولة مالي، منذ وصوله 
للحكم سنة 1999، فكيف سنتمكن من دخول 

؟«.
ً
السوق في هذه الدولة الجارة مثا

ولــفــت إلـــى أن »نـــجـــاح الــتــواجــد االقــتــصــادي 
باستثمارات  مــرهــون  أفريقيا  فــي  الــجــزائــري 
حقيقية ومشاريع ضخمة وليس مجرد تبادل 
لــلــســلــع«، مــشــيــرًا إلــــى أن هــــذه االســتــثــمــارات 
ــن تــســتــطــيــع  ــ ــيــــات ضـــخـــمـــة لـ ــزانــ ــيــ تـــحـــتـــاج ملــ

الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــمـــومـــيـــة تــغــطــيــتــهــا حـــالـــيـــا وال 
مساعي  أن  إال  املالية«  واملؤسسات  املصارف 
الجزائر لدخول السوق األفريقية تواجه عدة 
عــقــبــات مــنــهــا املــنــافــســة الـــشـــديـــدة مـــن طــرف 
الــجــزائــر بعدة  الــذي سبق  عــدة دول كاملغرب 
خطوات في هــذا التوجه. وفــي السياق، قالت 
رئــيــســة كــونــفــدرالــيــة املـــؤســـســـات الــجــزائــريــة 
ونائبة رئيس االتحاد املتوسطي للمؤسسات 
االقتصادية، سعيدة نغزة، إنه »يتوجب على 
تمنع تحويل  التي  الــقــوانــن  تعديل  الــجــزائــر 
األموال إلى الخارج حتى نستطيع االستثمار 
لـ  إذ ال يمكن حسب تصريحها  أفريقيا«.  في 
»العربي الجديد« أن »تقيم الدولة الجزائرية 
تملك  ال  وهــي  أفريقيا  فــي  كبيرة  استثمارات 

األموال الازمة لذلك«.
وأوضـــحـــت أن »نــيــجــيــريــا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 
تـــعـــدان الــوجــهــتــن األمـــثـــل لــلــجــزائــر لــلــوقــت 
الراهن في ظل التقارب الحاصل بينهما وبن 
انفتاحهما  إلــى  باإلضافة  سياسيا،  الجزائر 
اقــتــصــاديــا مــقــارنــة مـــع الـــــدول األخـــــرى الــتــي 
تهمن فرنسا وأملانيا على اقتصاداتها بحكم 

املاضي االستعماري«.

عمان ـ زيد الدبيسية

قــــال نــمــر حــــداديــــن، املـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة 
» الــعــربــي  الـــزراعـــة األردنــــيــــة، فـــي تــصــريــح لــــ
الــتــي شهدتها بــاده  الــجــديــد«، إن األمــطــار 
أبــعــدت مخاطر  املــاضــي  الخميس  يــوم  منذ 
الجفاف عن الباد، رغم تأخر موسم تساقط 

األمطار هذا العام.
ــتــــي تــم  وأضـــــــــاف حـــــداديـــــن أن الـــكـــمـــيـــات الــ
تخزينها في سدود األردن على مدار اليومن 
املاضين، بلغت حوالى 800 ألف متر مكعب، 
مشيرا إلى أن مخزون السدود تراجع بشكل 

كبير خال العام الحالي 2016.
األردن،  الكلية لسدود  التخزين  قــدرة  وتبلغ 
فــي الــســدود الــعــشــرة الــرئــيــســة، حــوالــى 325 
مليون متر مكعب، بزيادة حوالى 18 مليون 
مــتــر مــكــعــب، عــن كــمــيــة تــخــزيــن الـــســـدود في 

نفس الفترة من العام املاضي 2014.
ــن إلـــــى أن هــــطــــول األمــــطــــار  ــ ــداديـ ــ وأشــــــــار حـ
تأخر هذا املوسم، إذ كانت الباد قريبة من 
إعــــان حــالــة الــجــفــاف، لــكــن كــمــيــات األمــطــار 
املياه  التي هطلت ساهمت في رفــع مخزون 
الجوفية وري املحاصيل الزراعية واألشجار.
وتــوقــع برنامج األمـــم املتحدة اإلنــمــائــي في 
األردنــيــة،  الحكومة  مــع  بالتعاون  لــه،  تقرير 

تراجع تساقط األمطار بنسبة 15% بحسب 
الـــســـيـــنـــاريـــو املــــتــــوســــط، ويـــصـــل إلـــــى %21 

بحسب سيناريو الحد األقصى.
ــاد فــي املــيــاه،  ويــعــانــي األردن مــن نــقــص حـ
خــاصــة ألغــــراض الــشــرب، ويعتبر مــن أفقر 
الــــدول مــائــيــا فــي الــعــالــم، وتــراجــعــت حصة 
املياه كثيرًا في السنوات الخمس  الفرد من 
األخــــيــــرة، نــتــيــجــة تـــزايـــد الــطــلــب عــلــى مــيــاه 
الــشــرب. وكـــان وزيـــر املــيــاه والــــري األردنــــي، 

ــال فــــي تــصــريــحــات  ــ ــر، قــــد قــ ــنــــاصــ حـــــــازم الــ
الفرد  صحافية األسبوع املاضي، إن حصة 
مــن املــيــاه انخفضت إلـــى أقـــل مــن 120 مترًا 
مكعبا ســنــويــا، مــشــيــرا إلـــى أن نــــدرة املــيــاه 
الــتــزود باملياه  دفعت بعض املــواطــنــن إلــى 
مـــرة واحــــدة كــل أســبــوعــن مــع ارتــفــاع كلفة 
املـــتـــر املــكــعــب الــــواحــــد إلــــى أكـــثـــر مـــن ثــاثــة 

دوالرات.
ــادة  ــزيــ لــ ــة  ــطـ خـ الــــــزراعــــــة  وزارة  واعــــتــــمــــدت 
تخزين مياه األمطار من قبل املواطنن، وتم 
لتجميع  آبــار  إقامة  لدعم  مبالغ  تخصيص 
مـــيـــاه األمــــطــــار. وبــحــســب الـــــــــوزارة، شــهــدت 
السنوات جهودًا استثنائية إليجاد مصادر 
بديلة للمياه، وذلــك من خــال حفر عــدد من 
اآلبار الستخراج املياه الجوفية لسد حاجة 
بعض املناطق، خاصة الواقعة شمال الباد.

ــــارت، في  وكــانــت وزارة املــيــاه والــــري قــد أشـ
دراسة لها العام املاضي، إلى أن نحو نصف 
املــواطــنــن ال يــقــومــون بــأيــة أعـــمـــال صيانة 
لخزانات املياه في منازلهم، وهو ما يتسبب 
بهدر كبير ملياه الشرب. وأظهرت الدراسة أن 
املنازل تذهب  في  املستهلكة  املياه  45% من 
لاستخدام داخل دورات املياه وري الحديقة، 
فيما ال يزيد حجم االستهاك لغايات الطهو 

والشرب عن %5.

مالحقات 
الضرائب األميركية

)Getty( الزراعة تعتمد على تخزين مياه األمطار

الجزائر نحو أفريقيا للخروج من األزمة

األمطار تبعد مخاطر الجفاف عن األردن

2.3 مليار دوالر أرصدة 7 آالف 
كويتي مزدوجي الجنسية

تعثر السودان بالسداد يهدد مئات المشاريع

كشفت بيانات رسمية أن 
أرصدة نحو 7 آالف كويتي 

ممن يحملون الجنسية 
األميركية ويطبق عليهم 

قانون االمتثال الضريبي 
األميركي »فاتكا« تصل 
إلى نحو 2.3 مليار دوالر

استثمار مال وناس

زراعة

700
مليون دوالر، قيمة العقد 
مع  السودان  وقعه  الذي 
في  مطار  لتنفيذ  الصين 
يسدد  بقرض  الخرطوم، 
خالل 20 عامًا بعد 5 سنوات 
أكبر  المبلغ  ويعد  سماح، 
الــســودان  عليه  حصل  مــا 

دفعة واحدة.

تحقيق

الضرائب تطبق 
على األشخاص الذين 
تزيد أرصدتهم على 

50 ألف دوالر

الحكومة تعجز 
عن جدولة ديون بقيمة 

8 مليارات دوالر

عرض السودان على 
الوفد الصيني تمويل 

203 مشاريع مؤخرًا

جنوب أفريقيا ونيجيريا 
من البلدان األمثل للتوسع 

الجزائري

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

بـــــــدأت املـــــخـــــاوف تـــســـيـــطـــر عــلــى 
السودان من جراء تراجع الصن 
ــدد مـــن املــشــروعــات  فـــي تــنــفــيــذ عـ
عجزت  بعدما  الخرطوم،  مع  عليها  املتفق 
الحكومة السودانية عن اإليفاء بتعهداتها 
السابقة وجدولة ديونها البالغة 8 مليارات 

دوالر واملستحقة للصن.
ــــزب  ــــى حـ ــلـ ــ ــــك املــــــــخــــــــاوف عـ ــلـ ــ وســـــيـــــطـــــرت تـ
الذي  الــســودان  الحاكم في  الوطني  املؤتمر 
اســتــضــاف نــهــايــة الــشــهــر املـــاضـــي مــؤتــمــر 
الوطني  الــرابــع بــن حزبي املؤتمر  الــحــوار 
ــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي،  الـــســـودانـــي والـ
واقترحت الحكومة السودانية خاله إعادة 
جـــدولـــة ديـــــون الــــســــودان عــلــى املــؤســســات 
بحد  ســمــاح  فــتــرة  مــع  الصينية  التمويلية 
ــنــــوات، لــيــتــمــكــن الـــســـودان  أدنـــــى خــمــس ســ
مـــن مـــواصـــلـــة تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات الــتــنــمــيــة 
يعط  لــم  الصيني  الــجــانــب  أن  إال  املختلفة. 
موافقة نهائية على هذا الطلب، تاركا القرار 
إلى حن مناقشته مع السلطات املعنية في 

بكن.

تراكم الديون المستحقة
وبرغم مشاركة عشرات الشركات الصينية 
في الحوار بن الحزبن إال أن حزب املؤتمر 
الــديــون ربما تهدد تنفيذ  أن  يــرى  الوطني 
مـــشـــروعـــات صــيــنــيــة بـــالـــســـودان، فـــي حــال 
لـــم يــتــم الـــتـــوصـــل إلــــى تــفــاهــم نــهــائــي بن 

الدولتن. 
تمويل  اقتراحات  السوداني  الجانب  وقــدم 
203 مشاريع من قبل الصن، إال أنها بقيت 
ة، بعدما أشار الوفد الصيني إلى أنها 

ّ
معلق

تحتاج إلى دراسات فنية وافية. 
وقـــال رئــيــس الــقــطــاع االقــتــصــادي الــدكــتــور 
محمد خير الزبير في تصريحات صحافية، 
ــدم إيـــفـــاء الـــســـودان بــالــتــزامــاتــه تــجــاه  إن عـ
الـــصـــن نــتــيــجــة الســتــدانــتــه حــصــة الــصــن 
الــنــفــطــيــة مــــن دون تـــســـديـــد قــيــمــتــهــا عــقــب 
انفصال جنوب السودان، فإن ذلك سيؤدي 
إلى تراكم الديون بصورة كبيره تؤثر على 

تنفيذ العديد من املشروعات، إال أنه فضل 
ــر أرقـــــــام.  ورأى أن الـــصـــن أعــطــت  ــدم ذكــ عــ
أن  إال  متتاليتن  فــتــرتــي ســمــاح  الـــســـودان 
األخير لم يستطع سداد ما عليه من ديون.

الـــســـودانـــيـــة في  الــخــارجــيــة  وبــّيــنــت وزارة 
الشريك  يعد  الــســودان  أن  الرسمي  موقعها 
الـــثـــالـــث لــلــصــن فــــي أفـــريـــقـــيـــا بـــعـــد أنـــغـــوال 
وجنوب أفريقيا، حيث شهد امليزان التجاري 
قـــفـــزة نــوعــيــة بــفــضــل الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة 

واالقتصادية املتطورة بن البلدين.
الصيني  الجانبن  أن  اقتصاديون  وشــرح 
ــا آلـــيـــة الـــنـــفـــط مــقــابــل  ــتـــدعـ والــــســــودانــــي ابـ
ــرادات  ــ ــاب مــعــظــم إيـ املـــشـــروعـــات، وبــعــد ذهــ
النفط عند انفصال جنوب السودان وحاجة 
الشركات  الــســودانــي ألخــذ نصيب  الجانب 
من الخام لتغطية االستهاك املحلي، طلب 
الــســودان مــن الــصــن تأجيل ســـداد الــديــون 

واالستمرار في تمويل مشروعات اآللية. 
يـــقـــدم حتى  ــم  لـ الـــســـودانـــي  الـــجـــانـــب  إال أن 
استمرار  تضمن  مقنعة  ضمانات  تاريخه 
انــســيــاب تــمــويــل املــشــروعــات وحــتــى ســداد 

الديون التي تمت إعادة جدولتها بعد تعثر 
الـــســـودان بــااللــتــزام بــســدادهــا فــي املــواعــيــد 

املحددة.

مشاريع مجّمدة
وكـــان الــســودان قــد وقــع مــع شــركــات صينية 
لتنفيذ مطار  عقدًا بمبلغ 700 مليون دوالر 

ــوم يــدفــعــهــا  ــرطــ ــخــ ــة الــ ــمـ ــعـــاصـ جــــديــــد فــــي الـ
السودان ملدة 20 عاما تشمل الخمسة أعوام 
األولــى فترة سماح و15 عاما أخــرى محددة 
لــلــســداد. ويــعــد املبلغ أكــبــر مــا تحصل عليه 
السودان دفعة واحدة إلى جانب االتفاق على 
تنفيذ مشروعات تنموية في مجاالت البنى 
ميسر  بتمويل  والكهرباء  والــطــرق  التحتية 
ومنفصل إال أن تلك املشروعات لم تر النور 

إلى اآلن.
وقــــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي أحــمــد عــبــد الــلــه 
الــزيــن لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه نتيجة عــدم 
الـــتـــزام الـــســـودان بــاالتــفــاقــات املــبــرمــة، أوقــف 
املشروعات،  بعض  تنفيذ  الصيني  الجانب 
البعض اآلخر،  كما حصل تباطؤ في تنفيذ 
وأضــعــف ذلــك مــن حماسة الجانب الصيني 
ــقـــروض والــــدخــــول في  فـــي مــنــح مــزيــد مـــن الـ
مــشــروعــات جــديــدة بــمــا فــي ذلـــك مــشــروعــات 

زيادة إنتاج النفط.
أما الخبير االقتصادي الدكتور محمد الناير 
فرأى أنه يجب على السودان أال يفقد الصن 
الحصار  إبـــان  معه  السابقة  ملواقفها  نسبة 

االقتصادي، واعتبر أن السودان بذل مجهودًا 
كــبــيــرًا وحــــاول إعــــادة جــدولــة الــديــون إال انــه 
فشل باعتبار أن انفصال الجنوب قد أثر على 

إيراداته العامة والنقد األجنبي أيضا. 
الجديد«  »العربي  لـ  في حديثه  الناير  وأكــد 
أن ديون الصن هي جزء من ديون السودان 
البالغة 45 مليار دوالر منها 17 أصل الدين، 
وما تبقى فوائد. ولكنه لفت إلى أن الحلول 
الذي  السوداني  الجانب  من  االلتزام  تتطلب 

بدوره ينتظر تدفقات النقد األجنبي.
وأشــار إلى أن استثمارات الصن في املجال 
السودان بلغت 14 مليار دوالر،  النفطي في 
السودان. وقال  ولكنها ال تعتبر ديونا على 
ــة الــجــنــوب كـــان الـــســـودان  قــبــل انــفــصــال دولــ
مــلــتــزمــا بـــســـداد الـــديـــون بــاعــتــبــار أن النفط 

كانت حصيلته.
أما الخبير االقتصادي الدكتور هيثم فتحي 
فــشــرح أن عــام 2012 شهد تــوصــل الــســودان 
املستحقة  ديــونــه  لتأجيل ســـداد  اتــفــاق  إلـــى 
للصن ملدة خمس سنوات، في إطار مساعيه 
الذي  النفط  إيـــرادات  من  لتعويض خسارته 
كـــــان يــنــتــجــه والــــــــذي آل إلـــــى دولـــــــة جــنــوب 

السودان بعد االنفصال.
وأضـــاف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان االتــفــاق 
في السابق بن السودان والصن على زيادة 
الــســودانــي عبر استثمارات  الــبــتــرول  إنــتــاج 
الصن في الحقول املكتشفة حديثا لتسديد 
يتم  املستخرج، بعدما  الــبــتــرول  مــن  الــديــون 

تطوير الحقول املعنية بذلك. 
إال أن الحكومة السودانية أخلت باالتفاق في 
سداد القروض السابقة بسبب حرب الجنوب 
الــتــي أثـــرت عــلــى رســـوم عــبــور بــتــرولــهــا عبر 
السودانية  املوانئ  عبر  والتصدير  السودان 
أنــه رأى أن العاقات  في البحر األحــمــر«. إال 
الــســودانــيــة -الــصــيــنــيــة ال تــــزال مــتــيــنــة، وأن 
حــجــم الــتــعــاون بـــن الــصــن والــــســــودان بلغ 
التسهيات  عــبــر  دوالر  مــلــيــار   31 مـــن  أكــثــر 

االئتمانية التي قدمتها الصن.
وكـــــان وزيـــــر املـــالـــيـــة الـــســـابـــق عــلــي مــحــمــود 
قــــال فـــي تــصــريــحــات إن ديــــون الــصــن على 
الــســودان بلغت أربــعــن مليون يــوان صيني 
ولكنه رأى في حينها أن التعاون االقتصادي 
مستمر ومتطور بن الخرطوم وبكن، بعدما 
تــوصــل الــجــانــبــان إلـــى اتــفــاق لتأجيل ســداد 
ديونه املستحقة للصن ملدة خمس سنوات 
ــــار مــســاعــيــه لــتــعــويــض  فـــي الـــســـابـــق، فـــي إطـ
الـــذي تنتجه دولــة  إيــــرادات النفط  خــســارتــه 

جنوب السودان.
وتعتبر الصن املستثمر الرئيس في النفط 
والــبــنــاء فــي االقــتــصــاد الــســودانــي ووافــقــت 

على تأجيل ســداد ديــون السودان في ضوء 
ــــاع إنــتــاجــه مـــن الــنــفــط.  خــســارتــه لــثــاثــة أربـ
املــالــيــة عبد  الـــدولـــة فـــي وزارة  ــر  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
ــرار فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة  ــ الـــرحـــمـــن ضـ
عــقــب عــودتــه مــن بــكــن مــؤخــرًا إن الحكومة 
الــســودانــيــة بــحــثــت مــع نــظــيــرتــهــا الصينية 
جـــدولـــة ديــونــهــا والـــســـداد بـــآجـــال وأقــســاط 

مريحة. 
ــداد  ــي ســ ــر تـــأخـــر الـــــســـــودان فــ ــ ــــوزيـ وعــــــزا الـ
ديــونــه إلــى انــفــصــال دولـــة الــجــنــوب، مؤكدا 
االلـــتـــزام بــدفــع الـــديـــون. وأشــــار إلـــى االتــفــاق 
بن الدولتن على تسهيل انسياب التمويل 
والــــتــــحــــويــــات الـــــــــــــواردة مـــــن الــــصــــن إلــــى 

املشروعات التنموية في السودان. ورطة الديون 
الصينية

جراء  من  للصين  مستحقة  دوالر  مليارات   8 سداد  على  القدرة  عدم  أزمة  السودان  يواجه 
تراجع إيرادته، ما يهدد تمويل واستمرار مئات المشاريع التنموية واالستثمارية، وسط محاوالت 

سودانية إلعادة جدولة الديون وتمديد مهلة سدادها إلى خمس سنوات مقبلة
تراجع مكانة السودان كمدخل ألفريقيا

الفاضل،  أميرة  الوطني،  املؤتمر  في  الخارجية  العالقات  رئيسة  قالت 
إن الحكومة توصلت أخيرًا، إلى صيغة من التفاهم بخصوص الديون 
مع الصني، في حني اعتبرت أن السودان لم يعد املدخل الرئيس للصني 
إلى القارة األفريقية كما السابق. وأضافت: »هناك بلدان تجاوزانا في 
الحصول على حصص استثمارية مع الصني وطورت عالقتها معها 
الــســودانــيــة في  الخارجية  الـــســـودان«. وبّينت وزارة  أكــبــر مــن  بــصــورة 
نوعية  قفزة  البلدين شهد  بــني  التجاري  املــيــزان  أن  الرسمي،  موقعها 
بفضل العالقات التجارية واالقتصادية مع الصني وعاد ليتراجع، وبلغ 

للعام 2007 ما قيمته 5.66 مليارات دوالر ليقفز إلى 8.2 مليارات دوالر 
عام 2008. وانخفض خالل العام 2009 إلى 6.39 مليارات دوالر بسبب 
العام 2013 نحو 20.313 مليون دوالر  العاملية وبلغ في  املالية  األزمــة 
املرتبطة بانفصال  النفطية  ليتراجع مع األزمــة  السودان. وعاد  لصالح 
جنوب السودان. وقالت وكالة األنباء الصينية في تقرير نشرته أخيرًا، 
األفريقية  الـــدول  مــن  لعدد  األوحـــد  البحري  املنفذ  الــســودان يشكل  إن 
وعــلــى رأســهــا إثــيــوبــيــا وتــشــاد وأفــريــقــيــا الــوســطــي وأوغـــنـــدا وجــنــوب 
السودان والكنغو، غير أن هذا البلد لم يستفد، من هذه امليزة التفضيلية.

ــات الـــضـــمـــان،  ــركــ املـــالـــيـــة األخـــــــــرى، مـــثـــل شــ
وصــنــاديــق االئــتــمــان، ومــؤســســات الصرافة 
وصــــنــــاديــــق االســـتـــثـــمـــار، بـــالـــتـــصـــريـــح عــن 
ــالـــواليـــات املــتــحــدة  أي عـــمـــاء لــهــم عـــاقـــة بـ
ويــخــضــعــون لــلــضــرائــب األمــيــركــيــة، وتــزيــد 
ألـــــف دوالر  عـــلـــى 50  أرصـــــــدة حـــســـابـــاتـــهـــم 

فيما  لــلــشــركــات،  دوالر  ألـــف  و250  لـــأفـــراد 
تتعاون،  ال  الــتــي  املالية  املــؤســســات  يتوعد 
بــاقــتــطــاع 30% مـــن عـــائـــدات اســتــثــمــاراتــهــا 
في الواليات املتحدة. وكانت وزارة الخزانة 
 ،2015 فبراير/شباط  في  كشفت  األميركية، 
وا عن جنسيتهم 

ّ
أن عدد املواطنن الذين تخل

األميركية خال 2014، بلغ مستوى قياسيا، 
مــن  ــا  ــفـــعـ مـــرتـ فـــــــــردًا،  نـــحـــو 3415   

ً
مـــســـجـــا

بــحــوالــى  وأكـــثـــر   ،2013 فـــي  شــخــصــا   2999
بــعــام 2012. وتشير  ثــاثــة أضــعــاف مقارنة 
أكثر من يتخلون عن  أن  إلــى  تقارير دولية 

جنسياتهم األميركية هم من العرب.

المصارف األجنبية 
ملزمة بالتصريح عن 
العمالء الذين لهم 
)Getty( عالقة بأميركا

خالل توقيع 
اتفاقيات 
زراعية 
بين الصين 
والسودان 
)إبراهيم حامد/
األناضول(
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أمير حيدر، خالد الشايع

املــصــدرة  الــبــلــدان  احــتــفــت منظمة 
لــلــنــفــط »أوبــــــك« بــاتــفــاقــهــا األخــيــر 
على خفض إنتاج النفط بنحو 1.2 
مليون برميل يوميًا، من أجل تقليص تخمة 
املعروض في األســواق العاملية لدفع األسعار 
لــلــصــعــود مـــن جـــديـــد، إال أن احــتــفــاء شــركــات 
النفط الصخري األميركية قد يكون أكبر بهذا 
النجاة  للكثير منها طوق  الــذي يمثل  القرار، 
ويعيدها من جديد إلى سوق الطاقة العاملية.

ــبــــراء الــطــاقــة  ــلـــى الــــرغــــم مــــن اســـتـــبـــعـــاد خــ وعـ
فــي الــــدول الــكــبــرى املـــصـــدرة للنفط املــتــركــزة 
ــاق خفض  ــفـ بــالــخــلــيــج الـــعـــربـــي، أن يـــــؤدي اتـ
اإلنتاج إلى مزاحمة النفط الصخري »أوبك«، 
أن منظمة  إلــــى  تــشــيــر  دولـــيـــة  تــقــاريــر  أن  إال 
بمقدورها  يكون  لن  للنفط،  املصدرة  البلدان 
في غضون سنوات قليلة السيطرة على سوق 
الطاقة الدولية، في ظل التطور الكبير لتقنيات 
اســتــخــراج الــنــفــط الــصــخــري والـــتـــي تخفض 
اإلنتاج في بعض املناطق بالواليات املتحدة 

األميركية إلى نحو 40 دوالرًا للبرميل.
وتــعــّرض الــنــفــط الــصــخــري لــضــربــات كبيرة، 
منذ أن هــوى سعر الــخــام عامليًا إلــى  أقــل من 
30 دوالرًا للبرميل مطلع العام الجاري 2016، 
وتتزايد  األميركية  الــحــفــارات  مئات  لتتوقف 
ديـــون الــشــركــات املــنــتــجــة، لــكــن مــا إن عـــاودت 
األســــعــــار الـــصـــعـــود مـــجـــددًا إلــــى مـــا فــــوق 45 
الـــعـــام، حتى  لــلــبــرمــيــل مــنــذ مــنــتــصــف  دوالرًا 
هّبت الكثير من الحفارات للنشاط من جديد 
اإلنتاج  تقنيات  تطور  على  ذلــك  في  معتمدة 

بشكل أكبر وانخفاض تكلفة االستخراج.
ويــبــدو أن صــمــود الــــدول الــنــفــطــيــة، ال سيما 
الخليجية، أمام انخفاض أسعار الخام عامليًا، 
لــــم يـــكـــن كـــبـــيـــرًا بـــعـــد أن ســجــلــت مـــوازنـــاتـــهـــا 
املالية عجزًا غير معهود وتعرض اقتصادها 
لضغوط كبيرة، مما دعــاهــا إلــى الــركــون إلى 
طاولة املفاوضات مع املنتجني داخل »أوبك« 
وخـــارجـــهـــا، ال ســيــمــا روســـيـــا، لــكــبــح اإلنــتــاج 

إلعادة األسعار إلى الصعود.
ويـــقـــول عــثــمــان الـــخـــويـــطـــر، الـــنـــائـــب الــســابــق 
لرئيس شركة أرامكو النفطية السعودية، إنه 
لــن يــكــون بــمــقــدور شــركــات الــنــفــط الــصــخــري 
الــعــودة فـــور الــبــدء فــي تطبيق اتــفــاق خفض 
اإلنتاج في يناير/كانون الثاني املقبل، مشيرًا 
إلى أن النفط الصخري بطبيعته الجيولوجية 
محدود اإلنــتــاج، ومكلف إلــى درجــة ال تمكنه 
مـــن مــنــافــســة الـــبـــتـــرول الــتــقــلــيــدي الــرخــيــص، 
حتى بعد استقرار األسعار عند مستوى بني 

55 و60 دوالرًا للبرميل.
ويــضــيــف الــخــويــطــر فــي تــصــريــح لـــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«: »انــتــعــشــت ســـوق الــنــفــط الصخري 
ملا يقارب 100 دوالر  األســعــار  عندما وصلت 
اإلنتاج،  ذروة  إلــى  للبرميل، ووصلت حينها 
وظــلــت مــجــديــًا عــنــد تــراجــع األســـعـــار إلـــى 80 
دوالرًا، وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك لـــم يــكــن هــنــاك 
إنتاج واسع خارج الواليات املتحدة عدا دول 

قليلة جدًا«.
ــة تــمــتــلــك  ــيــ ــركــ ــيــ الــــشــــركــــات األمــ ــع أن  ــابــ ــتــ ويــ
التقنيات التي تؤهلها لخفض التكلفة، ولكن 
قلة منها قـــادرة على ذلـــك، كما أن املــعــدات ال 
تــتــوفــر فــي خــــارج الـــواليـــات املــتــحــدة، بــيــد أن 
يستقر سعر  تــحــتــاج ألن  التكلفة  هـــذه  حــتــى 
أن  قبل  طــويــلــة،  لفترة  دوالرًا   60 فــوق  النفط 

تتشجع الشركات وتغامر بحفر آبار جديدة.
لــكــن الــبــيــانــات الـــصـــادرة عـــن تــقــاريــر الــطــاقــة 
الدولية تشير إلى أن شركات النفط الصخري 
الــعــامــني املــاضــيــني مــن تطوير  تمكنت خـــال 
ــديـــدة لــخــفــض كــلــف اإلنــــتــــاج إلــى  تــقــنــيــات جـ
مستويات 40 دوالرًا للبرميل، في العديد من 

مناطق تركيز احتياطات النفط الصخري.
وتــوجــد طــريــقــتــان إلنــتــاج الــنــفــط الــصــخــري، 
األولى تعتمد على تقنية تعرف باسم التكسير 
الهيدروليكي )املائي(، وهي الطريقة املعتمدة 
املتحدة منذ فترة طويلة، حيث  الواليات  في 
يـــضـــخ املـــنـــتـــجـــون كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن املـــيـــاه 
والرمال وبعض املواد الكيماوية تحت ضغط 
الصخور،  لتكسير  األرض  بــاطــن  إلــى  شــديــد 
إلــى  بــالــخــروج  بينها  الــعــالــق  للنفط  لتسمح 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تتأهب ليبيا إلعــادة العمل في كل من حقلي 
ــرارة والـــفـــيـــل الــنــفــطــيــني )غـــــــرب( الــبــالــغ  ــ ــشـ ــ الـ
بعد  يوميًا  برميل  ألــف   426 نحو  إنتاجهما 
نحو عــامــني مــن الــتــوقــف، عقب الــتــوصــل إلى 
ــراس أمـــــن أغـــلـــقـــوهـــمـــا نــتــيــجــة  ــ ــ اتــــفــــاق مــــع حـ

االضطرابات السياسية بالباد. 
ــن،  ــراس األمــ ــ ــال مــتــحــدث رســـمـــي بـــاســـم حـ ــ وقـ
ــي الـــــجـــــديـــــد« إن  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــرج، لـ ــ ــ ــقـ ــ ــ مـــحـــمـــد الـ
»املــعــتــصــمــني فــكــوا اعــتــصــامــهــم دون قــيــد أو 

السطح. والثانية تعتمد على التفتيت الجاف 
بداًل من الحفر العمودي القائم على استخدام 
كميات كبيرة من املياه، وهي تقنيات خطيرة 

وغير صديقة للبيئة.
احتياطي  أن  إلــى  تقارير متخصصة  وتشير 
الواليات املتحدة من النفط الصخري يبلغ ما 
يعادل 1.5 ترليون برميل، مما يعادل خمس 

مرات االحتياطي املؤكد للسعودية.
وهــــنــــاك تــــطــــور هــــائــــل فــــي تـــقـــنـــيـــات الــنــفــط 
الــصــخــري وإنـــتـــاجـــه فـــي أمـــيـــركـــا، فــفــي عــام 
ألــف  املـــتـــحـــدة 23  الــــواليــــات  فـــي  كــــان   2000
أي  يوميًا،  برميل  ألــف   102 نحو  تنتج  بئر 
واليوم  يوميًا،  بئر  لكل  براميل   4.4 بمعدل 
هناك أكثر من 300 ألف بئر تنتج 4.3 مايني 
بــرمــيــل يــومــيــًا أي بــمــعــدل 14.3 بــرمــيــل لكل 

بئر يوميًا. وكان إنتاج النفط الصخري عام 
2000 يشكل 2% مــن إنــتــاج أمــيــركــا، والــيــوم 
يشكل أكــثــر مــن نــصــف إنــتــاجــهــا مــن النفط 
الخام وهذه أسرع وتيرة لزيادة اإلنتاج في 
اإلنتاج  في  الكبير  االرتفاع  وهــذا  تاريخها. 
أدى إلى انهيار األسعار منذ منتصف 2014 

بأكثر من %60.
وتقدر إدارة معلومات الطاقة األميركية إنتاج 
الــنــفــط األمــيــركــي حــالــيــًا بــحــوالــى 9.3 مايني 
بــرمــيــل يــومــيــًا. ولــكــن بــإضــافــة ســوائــل الــغــاز 
واملــكــثــفــات الــنــفــطــيــة، فـــإن اإلنـــتـــاج األمــيــركــي 

يفوق 11 مليون برميل يوميًا. 
وكــانــت أمــيــركــا فــي الــســابــق تنتج فــي حــدود 
ــتــــورد بــاقــي  6 مــــايــــني بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــًا وتــــســ
اســتــهــاكــهــا الــبــالــغ حــالــيــًا 19 مــلــيــون برميل 

شرط، وذلك نظير الظروف االقتصادية التي 
تمر بها الباد«.

ــفـــط مــــن حــقــل  ــنـ وأوضــــــــح أن عــمــلــيــة ضــــخ الـ
الـــشـــرارة إلـــى مــيــنــاء الـــزاويـــة ســـوف تستغرق 
عــــــدة أيـــــــــام، بـــعـــد اتـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات إداريــــــــة 
بالتنسيق مع غرفة عمليات املنطقة الغربية، 
التي يتبعها حراس األمن، وسيتم اإلعان عن 
املؤسسة  بيان مشترك مع  الحقلني عبر  فتح 

الوطنية للنفط. 
الــشــرارة نحو  اإلنتاجية لحقل  الطاقة  وتبلغ 
340 ألف برميل يوميًا، وحقل الفيل نحو 86 

ألـــف بــرمــيــل، حــســب الــتــقــاريــر الــرســمــيــة. ومــن 
جانبه أكد مدير حقل الشرارة النفطي، حسن 
»العربي الجديد«، أن الحقل جاهز  الصديق، لـ
إلى  والــوصــول  الطبيعي  معدله  إلــى  للعودة 

الحد األقصى لإلنتاج في غضون أسابيع.
وقال إن »هناك إجراءات فنية بشأن املضخات 
وسامة اآلبار النفطية«، مشيرًا إلى أن الحقل 
سوف يضخ مبدئيًا 100 ألف برميل ثم يرتفع 
ألف  إلى 340  اإلنتاج تدريجيًا حتى وصوله 

برميل يوميًا.
ــتــــاج لــيــبــيــا الـــتـــي تـــحـــوز أكــبــر  ــفـــض إنــ وانـــخـ
ألف  إلــى 600  أفريقيا  احتياطيات نفطية في 
بــرمــيــل يــومــيــًا مــن الــنــفــط الــخــام بينما يبلغ 
وتبلغ  برميل.  مليون   1.6 الطبيعي  إنتاجها 
ــرادات الــنــفــط 95% مــن إجــمــالــي اإليـــــرادات  ــ إيــ
في ليبيا، ويصل االحتياطي النفطي إلى 39 

مليار برميل، حسب تقارير رسمية.
ــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط،  ــيــــس املــــؤســــســ وقـــــــال رئــ
مصطفي صنع الله، في تصريحات صحافية 
قــبــل أيــــام إن »لــيــبــيــا مــلــتــزمــة بــخــطــط لــزيــادة 
إنتاجها النفطي 50% في املستقبل القريب«. 
ــلـــى اســـتـــئـــنـــاف  ــتــــوقــــف زيـــــــــادة اإلنـــــتـــــاج عـ وتــ
تشغيل خــطــوط األنــابــيــب الــتــي تــخــدم حقلي 
الفيل والشرارة وحقول نفطية أخرى وإعادة 

االستقرار األمني للباد، حسب محللني.
الــدول املصدرة للنفط )أوبــك(  وأعفت منظمة 
ــبــــوع  ــيــــه األســ ــلـــت إلــ لــيــبــيــا مــــن اتــــفــــاق تـــوصـ
إلى  املنظمة  إنتاج  إجمالي  لتقليص  املاضي 
التقلبات  وأدت  يــومــيــا.  بــرمــيــل  مــلــيــون   32.5
ليبيا خال  التي شهدتها  الحادة  السياسية 
ــمـــس ســــنــــوات املــــاضــــيــــة إلــــــى انـــخـــفـــاض  الـــخـ
النفطية، وتأخير خطط  الــصــادرات  كبير في 
الــتــوســع املــســتــهــدفــة فـــي اإلنـــتـــاج لــتــصــل إلــى 

مليوني برميل يوميًا في عام 2017.

العــبــني كـــبـــار، الــســعــوديــة مـــن داخــــل »أوبــــك« 
وأميركا وروسيا من خارجها.

الخبير في قطاع  لكن عبدالسميع بهبهاني، 
النفط الكويتي، يقول لـ »العربي الجديد«: »في 
أســوأ الحاالت لن يعود النفط الصخري قبل 
عام، فأغلب الشركات الصغيرة واملتوسطة تم 
االستحواذ عليها من قبل الشركات الكبيرة«.

ويــشــيــر بــهــبــهــانــي إلــــى أن الــنــفــط الــصــخــري 
يختلف في طبيعته عن التقليدي، فعمر بئر 
الــنــفــط الــصــخــري ال يــتــجــاوز خــمــســة أعــــوام، 
ويصل في أفضل الحاالت مع تطور التقنيات 
إلى سبعة أعوام فقط، وبالتالي الشركات لن 
تغامر بضخ املــزيــد مــن االســتــثــمــارات إال مع 

استقرار األسعار عامليًا.
بعد  ارتفعت  األســعــار  أن  ويضيف: »صحيح 
قرار »أوبك« خفض اإلنتاج بواقع 1.2 مليون 
برميل إلى 32.5 مليون برميل، لكن االستثمار 
في النفط طويل األجل، ويحتاج الستقرار في 
األســـعـــار لنحو ســتــة أشــهــر مــن أجـــل املغامر 

بالحفر«.
غير أن بيانات شركة »بيكر هيوز« لخدمات 
ــاع عــدد  ــفــ الـــطـــاقـــة األمـــيـــركـــيـــة تــشــيــر إلــــى ارتــ

منصات الحفر النفطية في الواليات املتحدة 
بــــاألســــاس، قــبــل اتـــفـــاق »أوبــــــك« عــلــى خفض 

اإلنتاج.
وأوضـــحـــت »بــيــكــر هـــيـــوز« أن عــــدد مــنــصــات 
الــحــفــر الــنــفــطــيــة األمــيــركــيــة زاد بـــواقـــع ثــاث 
منصات في األسبوع املنتهي في 23 نوفمبر/
إجمالي عدد  ليرتفع  املاضي،  الثاني  تشرين 
مــنــصــات الــحــفــر إلـــى 474 مــنــصــة، وهـــو أعلى 
مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2016، لكنه 
الـــذي  الــبــالــغ 555 مــنــصــة  يــظــل دون عـــددهـــا 
سجلته قبل عام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 
زاد عدد منصات الحفر 33 منصة، وهي أكبر 

زيادة شهرية منذ يوليو/تموز.
وكان عدد منصات الحفر األميركية قد هوى 
مــن مــســتــوى قــيــاســي بــلــغ 1609 مــنــصــات في 

أكتوبر/ تشرين األول 2014 إلى أدنى مستوى 
له في ست سنوات عند 316 منصة في مايو/ 
أيار، بعدما انهارت أسعار الخام من فوق 107 
 2014 حــزيــران  يونيو/  فــي  للبرميل  دوالرات 

إلى نحو 26 دوالرًا في فبراير/ شباط 2016.
ــركــــي لــفــتــرة  ــيــ ــفـــز الــــخــــام األمــ لـــكـــن بـــعـــد أن قـ
وجــيــزة فـــوق 50 دوالرًا لــلــبــرمــيــل فــي مــايــو/ 
أيـــار ويــونــيــو/حــزيــران، زادت الــشــركــات عــدد 

منصات الحفر من جديد.
وكـــان تــهــاوي أســعــار الــنــفــط قــد تــســبــب، وفــق 
وكالة »بلومبيرغ« االقتصادية األميركية، في 
الصخري  النفط  الــديــون على شــركــات  بــلــوغ 
األول  الــربــع  بنهاية  دوالر  مليار   235 بنحو 
من العام املاضي 2015، وهو ما يشكل زيادة 

قدرها 16% على ديونها في 2014.

معضلة 
النفط

ليبيا: حقال نفط يعودان لإلنتاج بعدتوقف لعامين

)Getty( الخام الصخري يشكل اآلن أكثر من نصف إنتاج أميركا من النفط

أوبك أعفت ليبيا من اتفاق خفض اإلنتاج )محمود تركية/ فرانس برس(أوبك تأمل في انخفاض اإلنتاج لتعزيز أسعار النفط )فرانس برس(

)Getty( السلطنة تعتزم االستثمار في مشروعات نفطية جديدة

منصات الحفر األميركية 
ترتفع ألعلى مستوى منذ 

يناير/كانون الثاني 2016

الخليج  ودول  السعودية  من  تحديدًا  يوميًا، 
العربية. 

أمـــا اآلن فـــإن الـــواليـــات املــتــحــدة بــاتــت تصدر 
النفط الخفيف جدًا إلى العديد من دول آسيا، 
ــد تـــرامـــب،  ــالــ كــمــا أن انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس، دونــ
سيعني أن الــشــركــات األمــيــركــيــة ســتــرفــع من 
معدل إنتاجها النفطي خال السنوات املقبلة. 
الــذي  كـــوري،  النفطي، جيفري  الخبير  ويــرى 
يــحــلــل أســــــواق الــنــفــط وتــوجــهــاتــهــا ملــصــرف 
»غولدمان ساكس« األميركي، أن عهد سيطرة 
ــــك« عــلــى أســــواق الــنــفــط أو قــدرتــهــا على  »أوبـ
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى مـــســـتـــويـــات الــــعــــرض والــطــلــب 
ــعـــار صـــعـــودًا وهــبــوطــًا حسب  وتــحــريــك األسـ
الــذي تستهدفه، كما كــان في السابق،  السعر 
قد انتهى، وأن العهد الجديد أصبح فيه ثاثة 

خفض أوبك لإلنتاج يُعيد 
»المارد الصخري« للمنافسة

مسقط ـ العربي الجديد

ــال وزيــــــر الـــنـــفـــط والــــغــــاز الـــُعـــمـــانـــي،  ــ قـ
إن متوسط  الــرمــحــي،  بــن حمد  محمد 
أســـعـــار الــنــفــط املــتــوقــعــة خــــال الــعــام 
ــدود 55  ــ فـــي حـ املــقــبــل 2017، ســتــكــون 
ــــى جــديــة  إلـ مـــشـــيـــرا  لــلــبــرمــيــل،  دوالرًا 
الـــدول املنتجة مــن داخــل منظمة أوبــك 
االستخراج  وخارجها خفض معدالت 

إلى حدود 1.8 مليون برميل يوميًا.
ــريــــح  وأوضــــــــــــــــح الــــــرمــــــحــــــي فــــــــي تــــصــ
صحافي، نقلته وكالة األنباء الكويتية 
»كـــونـــا« أمــــس، أن الــــدول األعـــضـــاء في 
أوبــــك ســتــخــفــض إنــتــاجــهــا بـــواقـــع 1.2 
ــقـــررات  ــــق مـ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــًا وفـ
اجتماع فيينا في 30 نوفمبر/تشرين 
الدول  الثاني املاضي، فيما ستخفض 
املـــصـــدرة للنفط مــن خــــارج أوبــــك 600 

وأكــد  إنتاجها.  مــن  يوميًا  برميل  ألــف 
أن ُعمان ستدعم هــذا االتــفــاق بخفض 
عنها،  ــعــلــن 

ُ
امل النسب  بنفس  إنتاجها 

مــن  و%4   %3 بـــــني  تــــــتــــــراوح  والـــــتـــــي 
إجــمــالــي اإلنـــتـــاج الــيــومــي، مضيفا أن 
أســــعــــار الـــنـــفـــط ســـتـــكـــون فــــي طــريــقــهــا 
الــتــصــاعــدي خــال األعــــوام املقبلة، وال 
سيما مع احتمال انخفاض اإلنتاج في 
النفطية، نتيجة لخفض  الــدول  بعض 
االســتــثــمــارات فــي مــجــال االستكشاف، 
ترليون  ترليون و1.5  يتراوح بني  بما 
انـــخـــفـــاض أســـعـــار  ــتـــرة  فـ ــــال  دوالر خـ
بــاده في  إلــى استمرار  النفط. وأشـــار 
االســتــثــمــار بــالــنــفــط، الفــتــًا إلـــى وجــود 
مليارات   4 يــقــارب  مــا  خطة الستثمار 
فـــي مـــشـــاريـــع جـــديـــدة ســتــمــول  دوالر 
الحكومة والشركاء في شركة  من قبل 

تنمية نفط ُعمان.

قــالــت مــصــادر فــي صــنــاعــة الــنــفــط إن 
إنتاج الكويت من النفط الخام تراجع 
 فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 

ً
قــلــيــا

املاضي، إلى 2.9 مليون برميل يوميًا، 
بينما أبقت اإلمارات العربية املتحدة 
عــلــى إنــتــاجــهــا دون تــغــيــر يــذكــر عند 

3.19 مايني برميل يوميًا.
ووفقًا ألرقــام رسمية قدمتها الكويت 
واإلمارات إلى منظمة البلدان املصدرة 
للنفط »أوبك« فقد بلغ إنتاج الكويت 
فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املــاضــي 
حني  فــي  يوميًا،  برميل  مايني  ثاثة 
برميل  3.18 مايني  اإلمـــارات  أنتجت 

يوميًا.
واتفقت أوبك في 30 نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي املــاضــي، على خفض اإلنــتــاج 
يـــومـــيـــًا،  ــيـــل  بـــرمـ ــيـــون  ــلـ مـ بـــنـــحـــو 1.2 
ــبـــارًا مـــن يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي  ــتـ اعـ

إلــى  اإلنــــتــــاج  لــيــصــل إجـــمـــالـــي   ،2017
32.5 مليون برميل يوميًا، في محاولة 
ــعــــروض الــعــاملــي  لــلــحــد مـــن تــخــمــة املــ

وتعزيز أسعار الخام.
وكــانــت مــصــادر قــالــت لــرويــتــرز، يــوم 
أوبــــك ستجتمع  إن  املـــاضـــي،  الــســبــت 
بمنتجني من خارجها في العاشر من 
ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول الـــجـــاري في 
أجل  من  فيينا،  النمساوية  العاصمة 
وضـــع الــلــمــســات األخــيــرة عــلــى اتــفــاق 

تقليص إنتاج النفط العاملي.
ــدول غير  ــ وتـــأمـــل أوبــــك أن تــخــفــض الـ
األعضاء فيها إنتاجها النفطي بنحو 
600 ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــًا، خــصــوصــًا 
ــيـــا اســتــعــدادهــا  بــعــد أن أعــلــنــت روسـ
لتخفيض إنتاجها بحوالى 300 ألف 

برميل يوميًا.
)رويترز(

ُعمان تتوقع 
55 دوالرًا للبرميل

هبوط إنتاج الكويت 
واستقرار اإلمارات

طاقة

سعر  هوى  أن  منذ  كبيرة،  لضربات  األميركي  الصخري  النفط  تعرّض 
الحّفارات  الكثير من  للبرميل، لكن  إلى ما دون 30 دوالرًا  الخام عالميًا 
هبت للنشاط من جديد، بعد اتفاق منظمة أوبك األخير على خفض 

اإلنتاج بغرض رفع األسعار

واليته،  المنتهية  األميركي  الرئيس  قــال 
تايم  مجلة  مع  مقابلة  في  أوباما،  باراك 
األميركية في ديسمبر/كانون األول 2012، 
من  بالده  إنتاج  في  المفاجئة  الطفرة  إن 
في  تؤدي  قد  الطبيعي،  والغاز  النفط 
نهاية المطاف إلى تحول في العالقة مع 
»ستصبح  أوباما:  وأضاف  األوسط.  الشرق 
للطاقة،  المتحدة مصدرًا صافيًا  الواليات 
السعودية  لتخطي  سبيلها  في  وهــي 
كأكبر منتج للنفط في العالم بحلول 2017 
أن  إلى  مشيرًا  الجديدة«،  التقنيات  بفضل 

واردات النفط األجنبي تراجعت.

االستغناء عن الخليج

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

توصلت الدول األعضاء في منظمة البلدان املصدرة للنفط »أوبك« 
نهاية األسبوع املاضي، إلى اتفاق بشأن خفض إنتاجها بنحو 1.2 
مليون برميل يوميًا، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الخام في السوق 
الدولية، وال سيما بعد أن ساند القرار بعض الدول النفطية خارج 

املنظمة، ومنها روسيا التي وافقت أيضا على خفض إنتاجها.
وكــانــت الــتــقــديــرات تــذهــب الســتــحــالــة تــوصــل دول أوبـــك ملــثــل هــذا 
القرار، بسبب حالة النزاع الداخلي ألكبر عضوين في املنظمة وهما 
السعودية وإيــران، ألسباب سياسية، وكذلك األوضاع االقتصادية 
الــدول األعــضــاء، في ضــوء أزمــة انهيار  السلبية واملتدهورة ملعظم 

أسعار النفط التي أملت بالسوق منذ منتصف 2014.
اليومي،  بــاالتــفــاق على تخفيض سقف اإلنــتــاج  أوبـــك  قـــرار  ومــثــل 
ألن  التوقعات  وذهــبــت  ســنــوات،  منذ  املنظمة  افتقدتها  نجاح  حالة 
يبدأ منحنى أسعار النفط في االرتفاع، ليعوض الدول النفطية، عن 
التي منيت بها، وألحقت بها أضــرارا مالية واقتصادية  خسائرها 
العديد  وجعلت  العامة،  موازناتها  من عجز  نالت  السلبية،  شديدة 
منها يوقف تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة، ويؤخر االنتهاء 
 عـــن الــتــوســع فـــي الـــديـــون املحلية 

ً
مـــن مــشــروعــات قــائــمــة، فــضــا

والخارجية، واللجوء لسوق السندات الدولية لاقتراض، بعد غياب 
امتد ملا يزيد عن عقد من الزمان.

ولكن لم يمض على قرار أوبك بخفض سقف إنتاجها سوى يوم 
واحد، لتفاجئ بقرار إندونيسيا تعليق عضويتها باملنظمة، بسبب 
ما يلحق بها قــرار خفض اإلنــتــاج من أضـــرار، وأنها لن تستطيع 
االلتزام بقرار املنظمة، ملا له من تبعات مالية، وبخاصة أن إندونيسيا 

قد تحولت إلى مستورد صاف للنفط. 
الطاقة اإلندونيسي  وحسب تصريحات جناسيوس جونان وزير 
بما  لعام 2017  املالية  أعــدت موازناتها  قد  بــاده  أن  لرويترز، من 
آالف   5 على  يزيد  ال  بما  اليومي  اإلنــتــاج  بتحفيض حجم  يسمح 
برميل، لكن أوبك تطلب من إندونيسيا أن يرتفع هذا التخفيض في 
اإلنتاج اليومي إلى 37 ألف برميل، أي ما يزيد بقليل على 7 أضعاف 

املخطط له من قبل الحكومة.

شبهات سياسية
رغم أن قرار إندونيسيا اتسم بمبررات اقتصادية، إال أن هناك سمة 
توقعات بأن يكون وراء القرار شبهات سياسية الستغال املوقف 
اإلندونيسي من قبل أميركا ودول أوروبية، وبخاصة بعد أن أعلنت 
روسيا عن خفض إنتاجها ليتواكب مع قرار أوبك، وهو األمر الذي 

تفاعلت معه أسواق النفط إيجابًيا برفع األسعار. 
ولذلك يعتمد سيناريو تدخل أوروبا وأميركا في القرار اإلندونيسي، 
على أن ذلك يفت في عضد أوبك، ويساعد دوال أخرى على التحلل 
العرض،  إلى حالة فائض  النفط، والعودة  إنتاج  قــرار تخفيض  من 
على  الضغط  وممارسة  منخفضة،  النفط  أســعــار  تبقى  وبالتالي 
اقتصاديات روسيا، العتبارات امللفات الخافية املفتوحة معها من 

قبل أوروبا وأميركا.
عضويتها  إندونيسيا  تعليق  أن  إلــى  يذهب  ثــان،  سيناريو  وثمة 
اليومي، يقف وراءه  في أوبــك، وعــدم االلــتــزام بقرار خفض اإلنتاج 
بعض دول املنظمة ذاتها، والتي رأت أن استمرار رفضها لتخفيض 
إنتاجها يمثل لها إحراًجا سياسًيا، على الصعيد الداخلي، أو أنها 

تهدر ثرواتها النفطية في ظل استمرار انهيار أسعار النفط.
وعلى كل األحوال، سواء كان القرار اإلندونيسي يتسم باالستقال 
ترتيب  إطــار  فــي  يأتي  أو  بها،  داخلية خاصة  أوضـــاع  عــن  ويعبر 
وتنسيق مــع قــوى خــارجــيــة، فــإنــه مــن املنتظر أن تــكــون لــه دالالت 
سلبية على سوق النفط، أو على انهيار قرار أوبك بتخفيض حجم 
ا في األسعار 

ً
اإلنتاج، فمن املنتظر أن تشهد أسعار النفط انخفاض

بعد القرار اإلندونيسي، أو على األقل عدم استمرار موجة ارتفاع 
األسعار وثباتها لفترة ليست بالقصيرة عند زيادة محدودة، عند 

سقف 50 دوالرًا للبرميل.

انسحابات متوقعة
كانت ليبيا والعراق قد أعلنتا من قبل عدم التزامهما بقرار تخفيض 
سقف اإلنتاج، ملا تمر به البلدان من حالة حرب تستنزف مواردهما 
املالية، وثمة دول أخرى ستتخذ من قرار إندونيسيا مبررا للتحلل 
من قرار تخفيض سقف اإلنتاج، ولعل الجزائر وفنزويا ونيجيريا 
تخفيض سقف  تراجعها عن  التي ستعلن عن  الــدول  مقدمة  في 
إنتاجها، بسبب األزمة االقتصادية واملالية التي تمر بها هذه البلدان.
ــاع الــســعــوديــة املــالــيــة تـــدلـــل عــلــى ارتــيــاحــهــا لــلــقــرار  ــ ولـــعـــل أوضــ
فمن  اململكة،  بها  تمر  التي  املالية  املشكات  اإلندونيسي، بسبب 
السعودية  أن  نجد  املعلنة،  االقــتــصــاديــة  املــؤشــرات  بعض  خــال 
أعلن  ومالية سيئة، حيث  اقتصادية  أوضــاع  تكريس  نحو  تتجه 
عن ارتفاع الدين العام السعودي إلى 91 مليار دوالر في أكتوبر 
أغسطس  بنهاية  مليار دوالر  بــحــدود 73  كــان  أن  بعد  املــاضــي، 
مليارات   10 نحو  بمتوسط  قفز  الدين  أن  يعني  ما  وهــو   ،2016
في  تراجع  السعودي  النقد  احتياطي  فــإن  وكذلك  دوالر شهريا، 
يكون في صالحها  وقــد ال  مليار دوالر،  ليفقد نحو 26  أكتوبر 
أال  الحتمالية  اإلنــتــاج،  تخفيض سقف  سياسة  فــي  االســتــمــرار 
للعوائد  اإلنـــتـــاج  ارتـــفـــاع األســـعـــار نتيجة خــفــض  ــارق  فــ يــعــوض 

املتحققة من خال إطاق سقف اإلنتاج.

السيناريو المستبعد والممكن
التاريخي للدول أعضاء منظمة أوبــك، نجد  في ضــوء قــراءة األداء 
لعوامل كثيرة،  املنظمة،  بــقــرارات  االلــتــزام  بمكان  الصعوبة  أنــه من 
النفطية، وزيادة  للدول  تنموية  بغياب مشروعات  يرتبط  غالبيتها 

اعتمادها على العوائد النفطية، مع مرور الوقت.
املنظمة،  لـــدول  ا 

ً
أداء مختلف الــقــادمــة  األيــــام  إلــيــنــا  قــد تحمل  ولــكــن 

إندونيسيا  بــقــرار  تكتفي  وأن  اإلنـــتـــاج،  بــقــرار خــفــض  بــالــتــزامــهــا 
كانت  الــتــي  الحصة  أن  وبخاصة  املنظمة،  فــي  عضويتها  بتعليق 
مقررة لتخفيض إنتاج إندونيسيا قد تكون غير مؤثرة، وهي 37 
أن تخفض  أي دولــة نفطية خليجية  ألف برميل يومًيا، وتستطيع 

ا عن إندونيسيا.
ً

إنتاجها عوض
وفي هذه الحالة سيكون قرار أوبك له آثار إيجابية، سوف تجنيها 
املنظمة  دور  فــي  الـــروح  دب  بمثابة  أنــه سيكون  كما  املنظمة،  دول 
في السوق الدولية، وإحياء دور املنظمة كممثل للمنتجني في سوق 
العقود  السوق يحتكره املستهلكون على مــدار  أن ظل  النفط، بعد 

املاضية.

إندونيسيا تفتح الباب 
لهدم اتفاق »أوبك«
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