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اقتصاد
الثالثاء 28  مارس/ آذار  2017 م  29 جمادى اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 939  السنة الثالثة
Tuesday 28 March 2017

السعودية تخفض ضرائب أرامكو
الرياض ــ خالد الشايع

عبد  بــن  امللك سلمان  السعودي  العاهل  أصــدر 
تتعلق  ضريبية  بتعديالت  ملكيا  أمــرًا  العزيز، 
بـــالـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي مـــجـــال إنـــتـــاج الــنــفــط 
واملــواد الهيدروكربونية داخل اململكة، األمر الذي اعتبره 
إطــار تسهيل خصخصة شركة  فــي  اقتصاد يأتي  خــبــراء 
ــــو«، خـــاصـــة أن الـــقـــرار يــســمــح بــخــفــض الــضــرائــب  ــكـ ــ »أرامـ
تسعى  التي  الجديدة  الشركات  على  تزيد  بينما  عليها، 

لالستثمار في هذا املجال.
ووفق القرار امللكي، سيكون سعر ضريبة الدخل 50% على 
املكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت واملواد الهيدروكربونية، 
اململكة  الرأسمالية في  يبلغ إجمالي استثماراته  وذلــك ملن 

مبلغا يزيد على 375 مليار ريال )100 مليار دوالر(.
ــن يــبــلــغ إجــمــالــي  ــفـــع نــســبــة الـــضـــريـــبـــة إلـــــى 65%، ملــ ــرتـ وتـ
استثماراته الرأسمالية في اململكة ما يزيد على 300 مليار 
ريــــال وحــتــى 375 مــلــيــار ريـــــال، لــتــزيــد إلــــى 75% ملـــن يــزيــد 
إجمالي استثماراته الرأسمالية على 225 مليار ريال وحتى 
300، لتصل إلى 85 % ملن ال يزيد إجمالي استثماراته على 

225 مليار ريال. ولم يوضح البيان ما إذا كان اإلعالن يتعلق 
بشكل مباشر بعمالق النفط السعودي »أرامكو«. ويبدو أن 
األولي  العام  الطرح  إلى تسهيل  الضرائب يهدف  تخفيض 
أن يكون  القادم 2018، واملتوقع  العام  أرامكو  املزمع ألسهم 
أرامــكــو حاليًا رسوم  العالم. وتدفع  في  أكبر طــرح لألسهم 
امتياز قدرها 20% إلى جانب ضريبة قدرها 85% للحكومة 

السعودية حسبما أفاد مسؤولون. 
أرامــكــو، يثير  الــتــي تدفعها  املــقــرر فــي الضريبة  والــخــفــض 
الــعــائــدات املالية للحكومة.  قلق خــبــراء اقتصاد مــن تــراجــع 
لكن وزير املالية، محمد الجدعان، اعتبر في بيان، أمس، أن 
تخفيض الضريبة املفروضة على أرامكو لن يكون له تأثير 

على قدرة الحكومة على إيصال الخدمات ملواطنيها.
ــال الــجــدعــان إن » أي انــخــفــاض فـــي إيــــــرادات الــضــرائــب  وقــ
ــة لـــلـــنـــفـــط واملــــــــــواد  ــتــــجــ ــنــ املـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى الـــــشـــــركـــــات املــ
الــهــيــدروكــربــونــيــة الــعــامــلــة فــي الــســعــوديــة سيتم تعويضه 
بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات، التي تملكها 
دفع للحكومة بما في ذلك 

ُ
ت الــدولــة، وتدفقات مالية أخــرى 

التدفقات الناتجة عن أرباح االستثمارات«.
كما ذكر أمني الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو في 

الــشــركــة إلى  الــتــي تدفعها  الــدخــل  بــيــان، أن خفض ضريبة 
50% من 85% يجعلها متوافقة مع املعدالت العاملية.

»الــعــربــي الــجــديــد« إن  وقــالــت مــصــادر نفطية ســعــوديــة لـــ
ــكــــو ســيــجــعــلــهــا أكـــثـــر إغــــراء  خــفــض الـــضـــرائـــب عــلــى أرامــ
بــنــحــو %35  أقـــل  كــونــهــا ســتــدفــع ضــرائــب  للمستثمرين، 

مقارنة بما تدفعه حاليًا.
»العربي  لـ في تصريح  املــالــي،  املحلل  ربيع سندي،  واعتبر 
الجديد« أنه لن يكون هناك تأثير كبير على مداخيل الدولة 
 %95 بامتالكها  الشركة  فــي  األكــبــر  املستثمر  ستظل  ألنها 
من  ستخسره  ما  وبالتالي  الخصخصة،  بعد  أسهمها  من 

ضرائب ستربحه من باب األرباح املباشرة للشركة.
ــم، أحـــــد أركــــــــان خـــطـــة الــحــكــومــة  ــ ــهـ ــ ــن األسـ وطــــــرح حـــصـــة مــ
االقتصاد  مــوارد  لتنويع  »رؤيــة 2030«  الطموح  السعودية 

بدال من االعتماد على النفط.
أعلن، في وقت سابق  التنفيذي ألرامكو، قد  الرئيس  كان 
من مـــارس/آذار الــجــاري، أن عملية طــرح حصة من أسهم 
هــو مخطط  كما  العاملية تمضي  الــبــورصــات  فــي  الشركة 
ــارج في  ــخــ ــن املـــتـــوقـــع أن تـــجـــري فـــي الــــداخــــل والــ لـــهـــا، ومــ

النصف الثاني من 2018.

القاهرة ـ جيهان عبدالغني

تبحث الحكومة املصرية زيادة حد اإلعفاء الضريبي، 
بهدف مواكبة نسبة التضخم التي ارتفعت بشكل كبير 
نوفمبر/  من  الثالث  في  املصري  الجنيه  تعويم  بعد 
تشرين الثاني املــاضــي. وقــال مــســؤول حكومي بــارز 
»العربي الجديد«، إن »هناك  بــوزارة املالية املصرية لـ
دراســة تتم حاليًا على رفع حد اإلعفاء الضريبي من 
6500 جنيه )361 دوالرًا( إلى 7200 جنيه )400 دوالر( 

للشريحة األولى التي تخضع لضريبة بواقع %10«.
ــــواب الـــبـــرملـــان املـــصـــري قـــد طــالــبــوا  ــان عــــدد مـــن نـ ــ وكـ

بتحريك حد اإلعفاء الضريبي بسبب موجة التضخم 
التي تجاوزت 33% في فبراير/ شباط املاضي، حسب 

تقرير البنك املركزي.
وأضــــــاف املــــســــؤول، الـــــذي طــلــب عــــدم ذكــــر اســـمـــه، أن 
»الدراسة تعمل على تحديد األثر املالي لتلك القرارات 
على املوازنة العامة للدولة، خاصة في ظل استهداف 
املقبل«. ويتوقع  املالي  حصيلة ضريبية كبيرة للعام 
املستهدفة  الضريبية  اإليــــرادات  إجــمــالــي  يــتــجــاوز  أن 
باملوازنة الجديدة العام املالي املقبل 500 مليار جنيه 
)الدوالر = 18 جنيهًا(، حسب ما قاله مسؤول حكومي 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وتمنح  فــي تــصــريــحــات ســابــقــة لـــ

إلى  باإلضافة  7000 جنيه  بقيمة  عائليًا  إعفاًء  مصر 
الـــذي تتم دراســة  اإلعــفــاء الشخصي 6500 جنيه  حــد 
زيادته حاليًا. وأكد املسؤول أن التراجع الضريبي في 
حالة املوافقة على تلك اإلجراءات لن يقل عن 8 مليارات 
 التي تأثرت 

ً
جنيه، وهو دعم مباشر للطبقة األقل دخال

إلى  أدى  مــا  األخــيــرة  االقتصادية  بــالــقــرارات  دخولها 
زيادة التضخم. ويعاني موسم الضرائب على األفراد 
الذي أوشك على نهايته، من حالة كساد كبيرة بسبب 
املــشــكــالت الــتــي نــتــجــت عـــن ضــريــبــة الــقــيــمــة املــضــافــة 
خالل  للضريبة  املسددين  للمهنيني  بالنسبة  خاصة 
الخاصة  املتغيرات  بعض  بــخــالف  الضريبي  املــوســم 

بحجم األرباح املتحققة لهم خالل العام املاضي. ويبدأ 
اإلقــرارات الضريبية لألفراد في يناير/ كانون  تقديم 
الثاني وينتهي في 31 مارس/ آذار. وبلغت الحصيلة 
فـــي مصلحة  ــادر  مـــصـ بــحــســب  اآلن،  املــتــحــقــقــة حــتــى 

الضرائب، 1.2 مليار جنيه. 
وقــالــت مــصــادر، فضلت عــدم ذكــر اسمها، إن »هناك 
مــجــهــودات كــبــيــرة تــبــذل مــن أجـــل الـــخـــروج بــاملــوســم 
مرضية«،  حصيلة  وتحقيق  جــيــدة  بــصــورة  الحالي 
الــفــارغــة حاليا  الــضــرائــب  إدارات  تشهد  أن  وتوقعت 
إال مــن القليل مــن املمولني، ازدحــامــًا خــالل الساعات 

األخيرة النتهاء املهلة في ختام الشهر الجاري.

مصر تبحث زيادة اإلعفاء الضريبي بسبب تفاقم التضخم

وقف 
مصنع 

لهيونداي 
في الصين

قـــالـــت شـــركـــة هـــيـــونـــداي 
مـــــــــــــوتـــــــــــــورز الـــــــكـــــــوريـــــــة 
الــجــنــوبــيــة، أمـــــس، إنــهــا 
ــتــــاج فـــي أحــد  عــلــقــت اإلنــ
ــالــــصــــني  ــا بــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــانـ ــ ــــصـ مـ
ــوع، مــــا أذكــــى  ــ ــبـ ــ ملـــــدة أسـ
ــرر  املــــــــخــــــــاوف مـــــــن تــــضــ
مبيعات الشركة في أكبر 
أســـواقـــهـــا بــســبــب خــالف 
ــول  ــ ــقـ ــ دبــــــلــــــومــــــاســــــي. وتـ
شــركــات كــوريــة جنوبية 
تـــــعـــــمـــــل فـــــــــي قـــــطـــــاعـــــات 
ــفــــة تــــــــــــــراوح بـــني  ــلــ ــتــ مــــخــ
التجميل  مــســتــحــضــرات 
والــبــيــع بــالــتــجــزئــة، إنها 
مـــســـتـــهـــدفـــة فـــــي الـــصـــني 
بـــســـبـــب مـــعـــارضـــة بــكــني 
ــط نـــــــشـــــــر نـــــظـــــام  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ لــ
ــاد  ثــــــاد األمــــيــــركــــي املـــضـ
لـــلـــصـــواريـــخ فــــي كـــوريـــا 
ــة. وتـــخـــشـــى  ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ الـ
الـــــــــرادار  أن  ــن  ــ مـ الــــصــــني 
الـــــقـــــوي لـــلـــنـــظـــام يــمــكــن 
ــا.  ــهــ ــيــ أراضــ يــــخــــتــــرق  أن 
ودفــــــعــــــت أنــــــبــــــاء إغــــــالق 
مـــــــصـــــــنـــــــع هــــــــيــــــــونــــــــداي 
ــم  ــ ــهــ ــ فـــــــــــي الـــــــــــصـــــــــــني، أســ
الــشــركــة إلـــى االنــخــفــاض 
إلــــــــــى %3،  يـــــصـــــل  بـــــمـــــا 
صــــبــــاح أمــــــــس، وارتــــفــــع 
 لــيــنــهــي 

ً
ــال ــيــ ــلــ ــم قــ ــهــ ــســ الــ

الــــتــــعــــامــــالت مــنــخــفــضــًا 
ــم  ــهـ أسـ وأنــــــهــــــت   .%1.2
ــيــــا مــــوتــــورز  ــتــــي كــ شــــركــ
وهـــــــيـــــــونـــــــداي مـــوبـــيـــس 
ــتـــني لـــهـــيـــونـــداي  ــابـــعـ ــتـ الـ
أيـــضـــًا الـــتـــعـــامـــالت عــلــى 

انخفاض.
)رويترز(

ارتفاع فوائد ديون مصر
شريف  حكومة  إن  مصرية  برلمانية  مــصــادر  قالت 
للعام  الجديدة  الموازنة  مشروع  سترسل  إسماعيل 
الخميس  الــنــواب،  مجلس  إلــى   )2018  /2017( المالي 
ــوزراء  ال مجلس  اجتماع  في  إقرارها  عقب  المقبل، 
عبد  الرئيس  إلى  وإرسالها  األربــعــاء،  غد  بعد  المقرر، 
المصادر،  وأضافت  عليها.  للتصديق  السيسي،  الفتاح 
أعضاء  على  عرض  المالية  وزير  أن  خاص،  حديث  في 
مالمح  بعض  البرلمان  في  والموازنة  الخطة  لجنة 
الموازنة، ومنها وصول باب األجور إلى 240 مليار جنيه، 

وبلوغ فوائد خدمة الدين نحو 380 مليارًا.

تراجع سوق األسهم السعودية
األوسط  الشرق  في  األسهم  أسواق  معظم  تراجعت 
البورصة  وتضررت  العالمية  الخسائر  أثر  مقتفية  أمس 
البورصة  مؤشر  ونزل  الخصوص.  وجه  على  المصرية 
السعودية 0.3% وسط أقل أحجام تداول في السوق 
تلك  الخاسرة  األسهم  عدد  وفاق  أيلول.  سبتمبر/  منذ 
معظم  وهبطت  سهمًا.   31 إلى   115 بواقع  الرابحة 
كيان  سهم  خسر  حيث  البتروكيماويات  شركات  أسهم 
سهم  وانخفض   .%  0.7 للبتروكيماويات  السعودية 
اتحاد مصانع  بينما هبط سهم شركة   % 0.7 المراعي 

األسالك 2% مع بدء تداول السهمين. 

تعاون فرنسا وسنغافورة
التعاون  تعزيز  على  أمس  وسنغافورة  فرنسا  اتفقت 
في مجال الصناعات االبتكارية بما في ذلك تكنولوجيا 
الفضاء وتخطيط المدن الذكية والتكنولوجيا المالية 
بيان  الحيوية. جاء ذلك في  الطبية  والصحة والعلوم 
هسين  لي  السنغافوري  الــوزراء  رئيس  أصــدره  مشترك 
هامش  على  هوالند  فرنسوا  الفرنسي  والرئيس  لونغ 
جولته  ضمن  لسنغافورة  األخير  بها  يقوم  التي  الزيارة 
أن  البيان  وأضاف  آسيا.  شرق  جنوب  دول  إلى  الرسمية 
الزعيمين اتفقا على أن يكون عام 2018 عاما »لالبتكار« 

في البلدين.

أخبار مختصرة

مصطفى عبد السالم

ما إن توّدع الجزائر قضية فساد 
حتى تشهد قضية أكبر من حيث 
األرقام والتأثير، وفي الوقت الذي 

لم تودع فيه البالد تداعيات قضية 
فساد شركة سوناطراك الحكومية 

للنفط والتي تورط فيها وزير 
الطاقة السابق شكيب خليل، أبرز 

املقربني من الرئيس بوتفليقة، نجد 
أن حزب جبهة التحرير الوطني 

الحاكم، والذي يتزعمه بوتفليقة، 
شهد قبل أيام قضية فساد أخرى، 

حيث أقال عضوة في املكتب 
القيادي للحزب، بعد تورطها في 
قضية رشوة تتعلق باالنتخابات 

البرملانية املقبلة. أما قضايا الفساد 
األبرز في تاريخ البالد فهي ما 
تكشفه يوميًا الجهات الرقابية، 

واملثال على ذلك ما كشفه مجلس 
املحاسبة أخيرًا من ضياع عشرات 
مليارات الدوالرات من مستحقات 

الدولة لدى مستثمرين وتجار، 
وتجاوزات باملليارات في إنفاق 

امليزانية، وعجز الحكومة عن 
تحصيل 110 مليارات دوالر قيمة 

تهرب ضريبي في عام، إضافة 
إلى فضيحة الطريق السيار شرق 
غرب، والتي أهدرت فيها الحكومة 

املليارات. ومساء أمس األول، 
تفجرت فضيحة فساد جديدة 

تتعلق هذه املرة بقطاع السيارات، 
حيث وجدت الحكومة نفسها في 

أزمة حقيقية عقب الكشف عن 
فضيحة مصنع هيونداي الوهمي 
لتركيب السيارات، وقيام املصنع 
بالتهرب من الضرائب والتحايل 
على قانون االستثمار وتهريب 

العملة إلى الخارج. ببساطة، 
يهتز املجتمع الجزائري، من وقت 

آلخر، على وقع حلقة متواصلة 
من فضائح الفساد، التي بات 

أبطالها وزراء ومسؤولني بالدولة، 
وارتبطت املافيا واللوبيات املالية 

الفاسدة بالسلطة الحاكمة ودوائر 
صنع القرار، وباتت قيادات سابقة 

باملؤسسة العسكرية واألمنية 
تسيطر على كبريات الشركات 

والقطاعات االقتصادية والتجارية، 
وبات تمرير مشروع استثماري 
وترخيصه بحاجة لدفع عموالت 

وسمسرة لشخصيات نافذة 
بالدولة، والنتيجة النهائية توغل 

البالد أكثر في مستنقع الفساد، 
ت الجزائر في املركز 108 

ّ
إذ حل

عامليًا و17 أفريقيًا، و10 عربيًا 
في 2016، وفق منظمة الشفافية 

الدولية، مقابل املركز 88 عامليًا في 
2015. ومع هذا التوغل وتداخل 

املال بالسياسة والعسكر بالسلطة، 
نجد أن 69% من الجزائريني 

يعتقدون أن جهود الحكومة سيئة 
في محاربة الفساد، حسب منظمة 
الشفافية الدولية، وخاصة أنه في 
الوقت الذي تهتز فيه البالد على 

وقع فضائح فساد مستمرة، 
تكتفي السلطات بمعالجات 
سطحية وغير حاسمة، من 

تشكيل لجان تحقيق وتحويل 
القضايا لقضاة حبالهم طويلة. 

ومع الكشف عن قضايا الفساد، 
يقف الشباب في حالة ذهول، 

يسأل عن سر ضياع املليارات من 
إيرادات الدولة، ويستغرب سكوت 

الحكومة على فساد مستشر 
يصّعب من مهمته في الحصول 

على فرصة عمل.

الجزائر: موعد 
مع الفساد
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بـــدأ مــنــتــدى االســتــثــمــار القطري 
العاصمة  في  أعماله  البريطاني 
اإلثنني،  أمــس  لندن،  البريطانية 
لــتــتــجــه أنـــظـــار املــســتــثــمــريــن إلــــى صــفــقــات 
الــتــي ستقدمها  والــتــســهــيــات  االســتــثــمــار 
ــــى اإلســــــــراع فــي  ــتــــان الـــطـــامـــحـــتـــان إلـ الــــدولــ

الخطط التنموية خال السنوات املقبلة.
وركز املسؤولون القطريون على اهتمامهم 
ــات عــــــــدة، مــنــهــا  ــاعــ ــطــ بــــاالســــتــــثــــمــــار فـــــي قــ
املــالــيــة والـــعـــقـــارات والــتــجــزئــة، فــيــمــا أكــدت 
دور  على  تعول  أنها  البريطانية  الحكومة 
بعد  مــا  فــي مرحلة  القطرية  االســتــثــمــارات 
األوروبــي،  االتحاد  البريطاني من  الخروج 
 عن 

ً
وزيـــــــادة صـــادراتـــهـــا إلــــى قـــطـــر، فـــضـــا

مشاركة شركاتها في أعمال البنية التحتية 
الــتــي تــقــوم بها الــدوحــة اســتــعــدادًا لتنظيم 

كأس العالم في 2022.
ــا ســتــســتــثــمــر خــمــســة  ــهــ ــنــــت قـــطـــر أنــ ــلــ وأعــ
مــلــيــارات جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )6.3 مــلــيــارات 
الـــســـنـــوات  خـــــال  بـــريـــطـــانـــيـــا،  فــــي  دوالر(، 
في  استمرارها  عن   

ً
فضا القادمة،  القليلة 

دعــم بــورصــة لــنــدن، ســـواء مضت قــدمــا في 
األملانية  البورصة  مــع  االنــدمــاج  محادثات 

أو لم يحدث ذلك.
بــن خليفة  بــن ناصر  الشيخ عبدالله  وقــال 
آل ثـــانـــي، رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء ووزيــــر 
الــداخــلــيــة الـــقـــطـــري، خــــال افــتــتــاح مــنــتــدى 
قطر واململكة املتحدة لألعمال واالستثمار، 
الوجهة  تــزال  وال  كانت  املتحدة  اململكة  إن 
املفضلة لاستثمارات القطرية في مختلف 
ــة قــــطــــاع الــــعــــقــــارات،  ــاصــ ــخــ املــــــجــــــاالت، وبــ
باإلضافة إلى أن لندن هي الوجهة املفضلة 
لــلــســيــاحــة الـــقـــادمـــة مـــن قــطــر، كــمــا أن قطر 
تــعــتــبــر مـــن أهـــم املـــورديـــن لــلــغــاز الطبيعي 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يحاول الشاب الفلسطيني عثمان مطر، إقناع 
عدد من أصدقائه في قطاع غزة، باالستثمار 
بمبالغ مالية بسيطة ال تتجاوز 100 إلى 300 
األربــاح  لتقاسم  موقع  أمــيــركــي، ضمن  دوالر 
عــبــر شبكة اإلنــتــرنــت فــي ظــل شــح الــوظــائــف 

وارتفاع معدالت البطالة.
ويعمل الشاب الغزي مطر لعدد من الساعات 
ــــاح يعتمد  يــومــيــا ضــمــن مــوقــع لــتــقــاســم األربـ
ــراء بـــاقـــات إعــانــيــة لــشــركــات تــرغــب  ــ عــلــى شـ
ــتـــرويـــج، ويــــجــــري الـــحـــصـــول عـــلـــى نــســبــة  ــالـ بـ
معينة من الربح شهريا من وراء ذلك، تمكنه 
من شراء باقات جديدة أو سحب مبالغ مالية 
ال تتجاوز 200 دوالر يوميا. وخال السنوات 

املــــســــال لــلــمــمــكــلــة، مــــا يــــدعــــم أمـــــن وتـــنـــوع 
مصادر الطاقة. وأضاف: »هذا املنتدى يأتي 
للغاية، في ظل ما يشهده  في توقيت هــام 
البلدان من مرحلة جديدة من عملية التطور 
ــمـــرة«، مــــؤكــــدًا أن »املـــمـــلـــكـــة املــتــحــدة  ــتـ املـــسـ
االستراتيجية  تنمية عاقاتها  إلى  تسعى 
وتعزيز تعاونها في كافة املجاالت. ونحن 
فــي دولــة قطر، ندخل فــي مرحلة مهمة من 
تنفيذ االستراتيجيات والبرامج واملشاريع 

وفقا لرؤية قطر 2030«.
وتابع رئيس الــوزراء، وفق ما نقلته وكالة 
األنـــبـــاء الــقــطــريــة، أن مــن أهـــم أهــــداف دولــة 
الدولة  تحويل  هو  الحالي  الوقت  في  قطر 
الــقــائــمــة على  إلـــى مــركــز عــاملــي للصناعات 
املعرفة واالبتكار، »وكذلك نسعى لتوسيع 
شــراكــتــنــا فـــي مـــجـــاالت الــتــعــلــيــم والــصــحــة 
أكثر  املنتدى  واألمـــن«. ويحضر  والرياضة 
مــن 500 شــخــص مــن وزراء ورجــــال أعــمــال 
ــديـــن، بــيــنــمــا تــعــقــد  ــلـ ــراء مــــن كــــا الـــبـ ــ ــبـ ــ وخـ
جلسات اليوم الثاني في مدينة برمنغهام، 

ثاني أكبر مدينة تجارية بريطانية.
ومجال الطاقة والصناعة له نصيب ضخم 
من أعمال املنتدى، وكذلك العقارات والقطاع 
ــالــــي، الـــــذي تــســعــى بــريــطــانــيــا لــتــعــزيــزه  املــ
مالية  املتوقعة ملؤسسات  املــغــادرة  في ظل 

املحكم  اإلسرائيلي  الحصار  وبفعل  األخــيــرة 
على املدينة، لجأ املئات من الشباب في القطاع، 
إلى  والكليات  الجامعات  خريجي  خصوصا 
البحث عن فرص عمل عبر شبكات اإلنترنت، 
عــبــر الــعــمــل الـــحـــر أو اســتــثــمــار األمـــــــوال من 
الشهور  املواقع املختلفة. وبــرزت خال  خال 

عقب الــخــروج من االتــحــاد األوروبـــي. وقال 
وزير املالية القطري، علي شريف العمادي، 
لوكالة رويترز، على هامش أعمال املنتدى، 
أمــس، إن بــاده ستستثمر خمسة مليارات 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا خـــال 

السنوات الثاث إلى الخمس املقبلة.
أكــبــر املستثمرين فــي لندن  وقــطــر مــن بــني 
وتمتلك معالم بارزة، مثل ناطحة السحاب 
ــريــــة  ــقــ ــتــــجــــر »هـــــــــــــــارودز« والــ »شــــــــــــارد« ومــ

األوملبية، باإلضافة إلى فنادق فخمة.
كــمــا ســعــت لــتــنــويــع اســتــثــمــاراتــهــا فـــي غير 
ــقــــارات، بــمــا فـــي ذلــــك شـــــراء حــصــص في  الــــعــ
هيثرو  ومطار  »سينسبري«  التجزئة  شركة 
في لندن. وقال وزير التجارة البريطاني ليام 
فــوكــس، إن حــجــم االســتــثــمــارات الــقــطــريــة في 
جنيه  مليار   35 بنحو  يــقــدر  املتحدة  اململكة 
إسترليني )43.7 مليار دوالر(، مضيفا: »هذا 
هـــو أفــضــل وقـــت لــاســتــثــمــار فـــي بــريــطــانــيــا، 
وخــاصــة أنــهــا تستعد لــلــخــروج مــن االتــحــاد 
األوروبـــــــي وتــســعــى نــحــو تــعــزيــز شــراكــاتــهــا 
ــار  ــ ــــدة«. وأشـ ــديـ ــ ــات جـ ــراكــ الـــقـــديـــمـــة وبــــنــــاء شــ
أيضا  البريطانية  الشركات  دور  إلــى  فوكس 
فــي دعـــم االقــتــصــاد الــقــطــري، وقــيــامــهــا بــدور 
ــداد املنشآت الــازمــة لكأس  هــام فــي بناء وإعـ
إلــى أن  الــذي ستستضيفه قطر. ولفت  العالم 
الــصــادرات املتاح  بــاده ستزيد حجم تمويل 
لدعم التجارة مع قطر إلى املثلني، ليصل إلى 
مليارات   5.7( إسترليني  جنيه  مليارات   4.5
دوالر(، مضيفا: »ال يجب أن تفشل أي تجارة 
بني اململكة املتحدة وقطر بسبب عدم وجود 
ــذا الــســبــب الــحــكــومــة  ــهـ ــأمـــني، ولـ تــمــويــل أو تـ
املــمــكــن أن تــعــطــي املشترين  الــبــريــطــانــيــة مــن 
 جاذبا طويل األجل 

ً
والوكاء في قطر تمويا

ــتـــحـــدة أكــثــر  لــجــعــل الـــتـــوريـــد مــــن املــمــلــكــة املـ
الشركات  إلــى جــذب  تنافسية«. وتتطلع قطر 
الــبــريــطــانــيــة فـــي قـــطـــاعـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والــنــقــل والــســيــاحــة والــصــحــة، فــي ظــل طفرة 
تــرمــي بريطانيا  فــي حــني  إنشائية وبــشــريــة، 
إلى جذب رؤوس األموال القطرية في قطاعات 
وغيرها  والطاقة  والتجارة  واملالية  العقارات 
من املجاالت. وقال الشيخ عبد الله بن محمد 
بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز 
قطر لاستثمار، إنه ستظل هناك فرص أمام 
ــثــــروة الـــســـيـــادي لــاســتــثــمــار في  ــنـــدوق الــ صـ
بريطانيا بعد خروجها من االتحاد األوروبي.
ــاف أن الــجــهــاز ســيــواصــل دعـــم بــورصــة  وأضــ
ــنــــدن، الـــتـــي يــمــتــلــك فــيــهــا حـــصـــة رئــيــســيــة،  لــ
سواء مضت قدما في محادثات االندماج مع 

البورصة األملانية أو لم يحدث ذلك.

األخيرة بني الشبان الغزيني ظاهرة استثمار 
 منهم 

ً
األمــوال عبر مواقع تقاسم األربــاح أما

فـــي تــأمــني مــســتــقــبــلــهــم وتــحــســني أوضــاعــهــم 
ظلها  فــي  يعيشون  الــتــي  الصعبة  املعيشية 
بــحــكــم اســتــمــرار الــحــصــار وتــاحــق الــحــروب 
اإلسرائيلية على القطاع الذي يقطنه أكثر من 
»العربي  لـــ  مطر  ويــقــول  فلسطيني.  مليوني 
ــم أن االســـتـــثـــمـــار فــــي مـــواقـــع  ــ الــــجــــديــــد«: »رغــ
تقاسم األربــاح عبر شبكة اإلنترنت محفوف 
أنها  إال  إلـــى %100،  تــصــل  بنسبة  بــاملــخــاطــر 
تــبــقــى فـــرصـــة لــكــســب املــــــال بــالــنــســبــة ملــئــات 
الــشــبــاب الــغــزيــني فــي ظــل شــح الــوظــائــف في 

املؤسسات الحكومية والخاصة«.
ويــوضــح أن املــوقــع الــذي يستثمر بــه األمــوال 
ــم  ــهـ األسـ أربــــــــاح  مــــن   %120 رد  ــلـــى  عـ يـــعـــمـــل 

املشتراة، والتي هي عبارة عن باقات إعانية 
فــقــط، حــيــث يمكن للمستثمر  خـــال شــهــريــن 
ــه، شــريــطــة أال يــتــجــاوز  ــوالـ الــحــصــول عــلــى أمـ

املبلغ اإلجمالي شهريا 6 آالف دوالر.
وُيـــقـــر مــطــر بـــأن 90% مـــن مـــواقـــع االســتــثــمــار 
ــرنــــت،  ــتــ ــم األربـــــــــــاح عـــبـــر شـــبـــكـــة اإلنــ ــاســ ــقــ وتــ
تـــكـــاد مــصــداقــيــتــهــا تـــكـــون مـــعـــدومـــة وتــضــع 
املــســتــثــمــريــن بــهــا ضــمــن احـــتـــمـــاالت الــنــصــب 
عليهم وضياع أموالهم املستثمرة، باإلضافة 
إلى األرباح التي حصلوا عليها جراء تشغيل 
أموالهم. وال يصدق الشاب الغزي محمد عبد 
ــه خــســر أمـــوالـــه الــتــي استثمرها  الــلــطــيــف، أنـ
باإلضافة إلى األرباح بعد إغاق املوقع، الذي 
املــقــدرة  سجل بــه وعــمــل على تشغيل أمــوالــه 
التي  ــاح  ــ األربـ إلـــى  بــاإلضــافــة  بـــ 1700 دوالر، 

تجاوزت 6 آالف دوالر.
اللطيف  عبد  اكتشف  وضــحــاهــا  عشية  فبني 
أنه وقع ضحية لعملية نصب من قبل املوقع، 
للمستثمرين  أرباحا خيالية  يقدم  كــان  الــذي 
به تصل إلى 300% بعد مرور شهر فقط على 
تشغيل األمــوال، والــذي جازف بالعمل خاله 
بــه مــن عــدم مصداقية  رغــم تحذير املحيطني 
املوقع. ويقول عبد اللطيف لـ »العربي الجديد« 
إن الــعــديــد مــن الــشــبــاب أصــحــاب الــخــبــرة في 
مجال مواقع تقاسم األرباح حذروه مرارًا من 
املــوقــع وضــــرورة سحب ولــو جــزء مــن املبلغ، 
بسبب عدم وجود هوية ملالكيه أو األشخاص 
القائمني عليه وطبيعة النسب الخيالية التي 

يحصل املستثمر عبره في فترة وجيزة.
ويــشــيــر إلـــى أن الــعــمــل عــبــر اإلنــتــرنــت يعتبر 
أمواله  بعد خسارة  قوية  له صدمة  بالنسبة 
وعدم قيامه بسحب أي منها من املوقع الذي 
استثمر به املال. ويحذر الشاب الغزي، املقدمني 
على العمل في مواقع تقاسم األرباح وضرورة 
والتأكد من هوية  االحتياطات  أقصى  اتخاذ 
أموالهم  تشغيل  على  يعملون  الــتــي  املــواقــع، 
لعمليات  ضحايا  وقوعهم  عــدم  لضمان  بها 
نصب وفقدان آالف الدوالرات خالها. ويقول 
ظروف  إن  االقتصادي،  الخبير  نشوان،  نهاد 

الــحــصــار اإلســرائــيــلــي املــفــروض على القطاع 
للشباب  رئيسيا  دافعا  عــام 2006 تشكل  منذ 
للتوجه نحو مــواقــع تقاسم األربـــاح، فــي ظل 
الــنــســب الــتــي تــقــدمــهــا لــهــم وفـــي الــوقــت الــذي 

ارتفعت به معدالت البطالة ألكثر من %50.
ويــؤكــد نــشــوان لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« وجــود 
مـــايـــني الـــــــــــدوالرات املـــســـتـــثـــمـــرة فــــي مــجــال 
مواقع تقاسم األرباح والفوركس والعمات 
اإللكترونية املوجودة عبر شبكات اإلنترنت، 
القطاع  فــي  املستثمرون  إليها  يلجأ  والــتــي 
 في الحصول على أكبر نسب ممكنة من 

ً
أما

املالية  الخسائر  إجمالي  أن  ويقدر  األربـــاح. 
الناتجة عن االستثمار اإللكتروني في شتى 
املـــجـــاالت تــجــاوز 30 إلـــى 40 مــلــيــون دوالر، 
 حكوميا يتمثل في 

ً
وهــو مــا يتطلب تــدخــا

تتبع  عــلــى  تعمل  دائــــرة متخصصة  إيــجــاد 
االستثمار الخارجي وتوجيهه بشكل يحقق 
الربح  هامش  أن  ويضيف  إيجابية.  نتائج 
الذي تقدمه هذه املواقع يعتبر كبيرًا للغاية 
حيث تصل نسبته إلى 240% سنويا بمعدل 
شـــهـــري 20%، مــــا يــجــعــل نــســبــة املـــخـــاطـــرة 
عــالــيــة لــلــغــايــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي ال تــوجــد 
تمكنوا  غــزيــني  ملستثمرين  حقيقية  نــمــاذج 
ــال والـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــــرداد رأس املــ ــتـ ــ مــــن اسـ
ــــاح جــيــدة عــبــر االســتــثــمــار اإللــكــتــرونــي.   أربـ
ويعتمد أكثر من 80% من سكان القطاع على 
املساعدات اإلغاثية التي تقدمها املؤسسات 
األممية العاملة في املدينة، في الوقت الذي 
الــواحــد أكثر  ال يتعدى متوسط دخــل الفرد 
مــــن دوالريــــــــن يـــومـــيـــا بــحــســب إحــصــائــيــات 

اللجنة الشعبية لكسر الحصار.
ويؤكد سمير أبو مدللة، أستاذ علم االقتصاد 
في جامعة األزهر بغزة، أن حجم الخطورة في 
ال سيما  اإللكترونية،  املواقع  عبر  االستثمار 
الـــخـــاصـــة بــتــقــاســم األربــــــــاح، يــعــتــبــر مــرتــفــعــا 
للغاية فــي ظــل إمكانية ضــيــاع كــافــة األمـــوال 
املــســتــثــمــرة، مــشــيــرًا إلــــى أن حــجــم اســتــفــادة 
االقتصاد من مثل هذه املواقع ال يشكل سوى 

0.5% من الناتج املحلي.

الرباط ــ مصطفى قماس

يــتــرقــب املـــغـــرب نــتــائــج الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز خـــال األشــهــر 
يختزن  اململكة  كــان شــرق  إذا  مــا  لتحديد  املقبلة،  الــثــاثــة 
كميات كبيرة، أم أن الشركة املنقبة ستغادر املنطقة بخيبة 
كبيرة، كما حدث في منطقة »تالسينت« قبل أكثر من عقد 
من الزمن والتي بنى عليها املغاربة آمااًل كبيرة في توفير 

مصدر كبير للطاقة في الباد.
وقال مصدر مطلع، فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح 
لـ »العربي الجديد«، إن شركة »ساوند إنرجي« البريطانية، 
تجرى آخر تجاربها، بعدما انتهت من حفر البئر الثالثة 
في منطقة تاندرارة )شرق(، والتي ينتظر أن تكشف ما إذا 
كان املغرب يحوي مخزونا مهما من الغاز، وذلك بعد حفر 
إلى  أشـــارت  البريطانية  الشركة  وكــانــت  سابقتني.  بئرين 
وجـــود مــؤشــرات قــويــة على وجـــود حقل غــاز ضخم شرق 
إلــى وجــود ما  األولـــى لفتت  البئر  اململكة، وعندما حفرت 
يصل إلى 6 مليارات متر مكعب، بجانب ما يصل إلى 8.8 
مايني قدم مكعبة في البئر الثانية. وفي األسبوع املاضي، 
انتهت الشركة من حفر البئر الثالثة، التي تعتبر حاسمة، 
حيث جرى الحديث عن وجود مؤشرات غاز، غير أن الشركة 
تفضل التريث إلى حني إجراء جميع التحاليل والخبرات، 
الــتــي تفضي إلـــى تــكــويــن قــنــاعــة راســخــة حـــول مــا يحويه 
إنرجي، جيمس  العام لساوند  للمدير  الحقل. وسبق  ذلك 
بــارســونــز، أن عــبــر فــي لــقــاء مــع مستثمرين فــي أكــتــوبــر/

تشرين األول املاضي، عن اعتقاده بوجود حقل غاز ضخم 
في منطقة تاندرارة. ولم يتردد مدير عام الشركة آنذاك في 
تشبيه هذا الحقل بحقل » ظهر«، الــذي أعلنت عنه شركة 
»إيني« اإليطالية في مصر، والــذي قدرت احتياطياته في 

2015 بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.
وأكد مصدر مسؤول، أن الخبر اليقني حول حقيقة ما تحويه 
أبريل/نيسان ويونيو/ بــني  ُيــعــرف  تــانــدرارة، ســوف  منطقة 

الكثير  تقتضي  واالختبارات  التحاليل  أن  موضحا  حزيران، 
ــال املـــصـــدر إنــه  ــة واضـــحـــة. وقــ مـــن الــفــحــص، قــبــل تــكــويــن رؤيــ
يــفــتــرض فـــي الـــشـــركـــة، الـــلـــجـــوء إلــــى شـــركـــة خـــبـــرة، مـــن أجــل 
ــتـــي ســتــتــوصــل إلـــيـــهـــا حـــول  ــات الـ الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى الـــخـــاصـ
االحتياطي اإلجمالي من الغاز في تاندرارة. وحصلت الشركة 
البريطانية على رخصة للتنقيب عن الغاز من املكتب الوطني 
للهيدروكربورات واملعادن على مساحة 14 ألف متر مربع في 

منطقة تاندرارة غير البعيدة عن الحدود مع الجزائر.
ويـــجـــري الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز فـــي تــلــك املــنــطــقــة بـــني »ســاونــد 
إنـــرجـــي«، وصـــنـــدوق االســتــثــمــار فــي الــنــفــط والـــغـــار املــغــربــي، 
للدولة  اململوك  واملــعــادن  للهيدروكربورات  الوطني  واملكتب 
بــدأت الشركة تتحدث عن مخزون مهم في  املغربية. وعندما 
لــلــهــيــدروكــاربــورات واملــعــادن،  الــوطــنــي  املكتب  بـــادر  املنطقة، 

الذي يمنح تراخيص التنقيب، إلى الدعوة إلى التريث.
واجبة،  وتــجــارب  تنقيب طويل،  املكتب عن مسلسل  وتحدث 
قبل اإلعان عن حقيقة ما تختزنه املنطقة الشرقية باملغرب، 
في  التنقيب  لسابقة  بالنظر  املــغــرب  فــي  مفهوم  وهــو موقف 
منطقة »تالسينت«. فقد ظن املغرب قبل سنوات أنه سينضم 
إلى نادي البلدان النفطية، عندما أعلن عن اكتشاف مهم في 
كانت تسعى  املنقبة،  الشركة  أن  ينجلي  أن  قبل  »تالسينت«، 
عبر ذلك إلى رفع أسهمها في الخارج. وإذا تحققت تطلعات 
الشركة البريطانية املدرجة في بورصة لندن، حول ما يختزنه 
شــرق املــغــرب، فــإن الــشــروع فــي تسويق الــغــاز سيبدأ فــي عام 
املـــغـــرب حـــوالـــي 94% مـــن احــتــيــاجــاتــه من  2019. ويــســتــورد 
الشهرين  في   %53.4 بنحو  فاتورتها  ارتفعت  والتي  الطاقة، 
األولـــني مــن الــعــام الــجــاري 2017، لتصل إلــى أكــثــر مــن مليار 

دوالر حسب مكتب الصرف )حكومي(.
وكــان وزيــر الطاقة املغربية، عبد الــقــادر اعــمــارة، توقع أن 
للطاقة،  املقبلة منتجا  أعــوام  الثاثة  املغرب خــال  يصبح 
خــصــوصــا بــعــد الــتــقــاط مـــؤشـــرات حـــول وجــــود الـــغـــاز في 

مناطق بحرية تابعة له.

قطر تستثمر 6.3 مليارات 
دوالر في بريطانيا

تصعيد ضد الباعة المتجولينمواقع »تقاسم األرباح« تجذب شباب غزة رغم المخاطر

المغرب يستورد 94% من احتياجاته من الطاقة )فرانس برس(رئيس مجلس وزراء قطر في افتتاح المنتدى )قنا(

العائد المرتفع يغري الشباب باالستثمار في مواقع تقاسم األرباح )عبدالحكيم أبورياش(

المغرب يترقب اكتشافات الغاز

أعلنت قطر أنها ستستثمر 
6.3 مليارات دوالر في 
بريطانيا خالل السنوات 

القليلة القادمة، فضًال 
عن استمرارها في دعم 

بورصة لندن بعد الخروج 
من االتحاد األوروبي

نفط غير شرعي
قالت املؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، 
إنها اكتشفت محاوالت »غير قانونية« 
لبيع نفط خام دون موافقتها، وحذرت 
املشترين املحتملني من إبرام مثل هذه 

العقود. وحاولت سابقا جماعات مقرها 
في شرق ليبيا بيع النفط بشكل مستقل 
عن املؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، 
ولكن قرارات األمم املتحدة، التي ما زالت 

سارية أحبطت هذه املحاوالت.
وقالت املؤسسة في بيان، دون أن تقدم 

تفاصيل بشأن الجهة املتورطة »لقد 
رصدت املؤسسة الوطنية للنفط مجموعة 

من األشخاص الذين يستغلون حالة 
االنقسام السياسي الذي تعيشه البالد 

وإبرامهم لعشرات العقود غير الشرعية 
مع شركات مغمورة وغير مؤهلة لشراء 

النفط«. وأضافت أن »هذه الجهات عرضت 
النفط الخام الليبي للبيع بتخفيضات 

كبيرة جدًا عن سعر البيع الرسمي وتصل 
خسارة الدولة الليبية في هذه العقود 
لو تم تنفيذها إلى مئات املاليني من 
الدوالرات، مقارنة بالعقود الشرعية 

املعمول بها«.

مناقصة قمح للجزائر
قال تجار أوروبيون لرويترز إن الديوان 
املهني الجزائري للحبوب طرح مناقصة 

عاملية لشراء 50 ألف طن من القمح 
الصلد، مشيرين إلى أنه سيتم إغالق 

املناقصة اليوم الثالثاء. ومن املقرر توريد 
الكميات التي سيتم شراؤها في النصف 

الثاني من مايو/ أيار املقبل. وتكون 
الكميات في مناقصات الجزائر اسمية 
ومن املعتاد أن يشتري البلد أكثر من 

الكميات األصلية املطلوبة.

قروض لمشروعات تنموية
أعلن البنك اإلسالمي للتنمية، موافقة 

مجلس مديريه التنفيذيني على اعتماد 
تمويالت جديدة بقيمة 714.7 مليون 

دوالر، وذلك في ختام اجتماعات املجلس 
في املدينة املنورة. وأوضح البنك في بيان، 

أمس، أن التمويالت تشمل تقديم 328.5 
مليون دوالر لقطاع الطرق في كازاخستان 

و300 مليون دوالر لقطاع اإلسكان في 
أوزبكستان و86 مليون دوالر لقطاع املوانئ 

في لبنان، مشيرا إلى تقديم مساعدة فنية 
في صورة منحة بقيمة 270 ألف دوالر 
لدعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة في 

سلطنة ُعمان.

إفالس شركة يابانية
أعلنت شركة »ويستنجهاوس إلكتريك« 

اململوكة ملجموعة »توشيبا« اليابانية، أنها 
ستقدم طلبًا إلشهار إفالسها وحمايتها 

من الدائنني. وذكرت صحيفة »نيكي 
اشيان« االقتصادية اليابانية، أمس وفق 

وكالة األنباء القطرية، أن مجلس إدارة 
»ويستنجهاوس« سيجتمع صباح اليوم 

الثالثاء، إلقرار طلب إشهار اإلفالس، ومن 
املتوقع أن يجتمع مديرو »توشيبا« خالل 

األسبوع الحالي إلقرار الطلب. وكانت 
توشيبا قد أرجأت إعالن نتائجها ربع 

السنوية مرتني واحدة في فبراير/ شباط 
املاضي والثانية في مارس/ آذار الجاري.

وتسعى توشيبا إلى الحد من خسائرها 
من خالل فصل ويستنجهاوس عن 
حسابات املجموعة في ظل توقعات 

بتكبد األخيرة املزيد من الخسائر نتيجة 
تأخر تنفيذ العديد من املشروعات، التي 

تجاوزت تكاليفها املقدرة بالفعل.

صندوق كوري للتكنولوجيا
أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اعتزامها 

إنشاء صندوق استثمار برأسمال 
بقيمة 113.5 وون )101.8 مليون دوالر( 

ملساعدة الشركات الناشئة في قطاع 
التكنولوجيا الحيوية، بهدف توفير 

محركات نمو جديدة لالقتصاد 
الكوري. وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت والتخطيط 
املستقبلي الكورية الجنوبية، في بيان 

أمس، إنه سيتم إنشاء الصندوق 
وطرحه لالكتتاب العام، ملساعدة الشباب 

الباحثني عن عمل في إنشاء شركاتهم 
الصغيرة وتطوير تكنولوجيا حيوية 
جديدة. ونقلت وكالة يونهاب الكورية 

الجنوبية لألنباء عن مسؤولني في 
الوزارة قولهم إن الصندوق سيركز 

على توفير البنية األساسية للشركات 
الناشئة ومساعدتها في مجال 

األبحاث والتطوير.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

35
ــر  ــس، وزي ــوك ــام ف ــي قـــال ل
ــيــة ورئــيــس  ــتــجــارة الــدول ال
ــارة فــي  ــ ــج ــ ــت ــ مــجــلــس ال
إن  الــمــتــحــدة،  المملكة 
القطرية  االستثمارات  حجم 
 35 بنحو  يقدر  بالمملكة 
 43.8( إسترليني  جنيه  مليار 

مليار دوالر(.

تونس ـ فرح سليم

معركة كسر عظم، تعيش على وقعها 
الــعــاصــمــة تــونــس هـــذه األيــــام، بسبب 
إنهاء  على  املحلية  السلطات  إصـــرار 
ــــي املـــنـــاطـــق  الــــتــــجــــارة الـــعـــشـــوائـــيـــة فـ
ــابــــل رفــــض  ــقــ املـــــركـــــزيـــــة لـــلـــمـــديـــنـــة، مــ
االنـــصـــيـــاع  املـــتـــجـــولـــني  الـــتـــجـــار  آالف 
ــديــــدة الــــتــــي يــســعــى  لــــــإجــــــراءات الــــجــ

محافظ العاصمة فرضها.
وتـــعـــد الــــتــــجــــارة الـــعـــشـــوائـــيـــة مــشــكــلــة 
مــزمــنــة كــثــيــرًا مـــا تــتــأجــج بـــني الــحــني 
ــر، فــيــمــا عــجــزت الــحــكــومــة حتى  ــ واألخـ
اآلن على احتوائها، مقابل توسع غير 
مــســبــوق لــحــجــم الـــبـــاعـــة مـــن يــــوم إلــى 
أخـــر، فــي ظــل ارتــفــاع مــعــدالت البطالة 
فـــي الـــبـــاد. وفــــي ظـــل مــزاحــمــة الــبــاعــة 
املـــتـــجـــولـــني لـــلـــمـــتـــاجـــر املـــنـــتـــشـــرة فــي 
العاصمة، هدد أصحاب املحات بغلق 
قارعة  متاجرهم وعــرض سلعهم على 
بــإعــفــائــهــم نهائيا  الـــطـــريـــق، مــطــالــبــني 
ــرار الــتــجــار  ــع الــضــرائــب عــلــى غــ مـــن دفـ
املتجولني. ويتذمر تجار القطاع املنظم 
مقابل  نشاطهم،  في  شديد  تراجع  من 
املنظمة،  غير  للتجارة  مــتــزايــد  تــوســع 
داعني إلى تكوين لجنة مشتركة رفيعة 
املستوى بني اتحاد الصناعة والتجارة 
والحكومة، للبحث عن حلول جدية ملا 

وصفوه بـ »آفة التجارة املوازية«.
وقــــال مــحــســن ســـاســـي، رئــيــس الــغــرفــة 
الــنــقــابــيــة الــوطــنــيــة لـــتـــجـــارة املــابــس 
الجاهزة، إن تجار العاصمة ومدينتي 
ــاقــــس وســــــوســــــة قـــــــــــرروا تــعــلــيــق  ــفــ صــ
نشاطهم والدخول في إضــراب مفتوح 
ابــتــداًء مــن الــيــوم الــثــاثــاء )28 مــارس/
املقبل،  نــيــســان  أبــريــل/   10 آذار( حــتــى 
في  النشاط  مواصلة  استحالة  بسبب 

الظروف الحالية.
وأضاف ساسي في تصريح لـ »العربي 

الــجــديــد« أن »وضـــع الــعــاصــمــة أصبح 
، وعلى السلطات املحلية إنهاء 

ً
مخجا

الفوضى، فأي صورة سيحملها  حالة 
ــــوى صــــورة  ــــى بـــلـــدانـــهـــم سـ الـــســـيـــاح إلـ
عاصمة مشوهة جماليا بسبب الباعة 

العشوائيني وما يخلفه نشاطهم«.
وأطــلــق تــجــار الــعــاصــمــة واملــحــافــظــات 
الكبرى نداء استغاثة لرئيس الحكومة 
يوسف الشاهد، مطالبني إياه بتطبيق 
الـــقـــانـــون وحـــمـــايـــة الـــتـــّجـــار الـــدافـــعـــني 
للضرائب، بعد أن أدى الكساد التجاري 
فـــــي مـــحـــاتـــهـــم إلـــــــى حـــــد الــــعــــجــــز عــن 
السلطات  وتجد  العمالة.  أجــور  ســداد 
إلى  التصدي  في  صعوبات  التونسية 
ظاهرة الباعة املتجولني، التي تفاقمت 
نتيجة االنفات األمني خال السنوات 
الــســت املــاضــيــة، إذ يــعــرض املــئــات من 
صينية  أغلبها  متنوعة  سلعا  الباعة 
العاصمة، ال سيما  شـــوارع  فــي  مقلدة 
في الطرق املؤدية  إلى املدينة العتيقة، 

واملسالك السياحية بقلب العاصمة.
فــي املــقــابــل، قـــال مــعــز الــعــلــوي، رئيس 
إن اإلجــراءات  التجار املستقلني،  نقابة 
وتحيل  أرزاقــهــم  تستهدف  الحكومية 
الـــتـــجـــار وأغـــلـــبـــهـــم مــــن خــريــجــي  آالف 

الجامعات إلى البطالة القسرية.
وأضـــاف الــعــلــوي لـــ »الــعــربــي الجديد« 
التهريب  حيتان  تتابع  ال  »السلطة  أن 
ومن يغرقون السوق بالسلع الصينية 

وتعاقب صغار التجار«.
الــســلــطــات مــصــرة  كـــانـــت  :« إذا  ــابـــع  وتـ
أن تقدم  عــلــى مــصــادرة رزقــنــا، فعليها 
الـــبـــدائـــل«، مـــؤكـــدًا رفــــض أغـــلـــب الــبــاعــة 
لـــلـــحـــلـــول الــــتــــي اقـــتـــرحـــتـــهـــا الــســلــطــات 

بإيوائهم في سوق على أطراف املدينة.
ودفـــعـــت مـــعـــدالت املـــتـــزايـــدة فـــي تــونــس 
خــال الــســنــوات األخــيــرة، آالف الشباب 
إلى امتهان التجارة املتجولة وافتراش 
ــة، وســـط  ــنــــوعــ ــتــ ــلـــع املــ ــالـــسـ ــة بـ ــ ــفــ ــ األرصــ

ظــروف قاسية للبحث عن لقمة العيش 
بــاعــة التقتهم  لــهــم ولــعــائــاتــهــم، وفــــق 
»العربي الجديد«. وخال الربع األخير 
الــبــطــالــة في  نــســبــة  بــلــغــت  مـــن 2016، 
تونس 15.5%، بحسب بيانات صادرة 
املعهد  عن  املــاضــي،  فبراير/شباط  في 
هذه  ترتفع  فيما  لإحصاء،  التونسي 

النسبة لدى حاملي الشهادات العليا.
ــتـــجـــولـــني  ــة املـ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــور الـ ــ ــهـ ــ ــود ظـ ــ ــعــ ــ ويــ
وتكاثرهم إلى ما قبل سنة 1991، حيث 
خاضعة  التجارية  األنشطة  كــل  كــانــت 
لـــنـــظـــام الـــتـــرخـــيـــص ســــــــواء الـــتـــجـــارة 
الداخلية أو الخارجية، ثم جرى تحرير 
قطاع التجارة الداخلية، مما أفرز إطارا 
املوازية،  التجارة  ظاهرة  لنمو  خصبا 
بينما كان الغرض من تحرير األنشطة 
الــتــجــاريــة خــدمــة االقــتــصــاد الــوطــنــي، 
لكن عــدم توفير ضــوابــط إلنــجــاح هذه 
الــســيــاســة أدى إلـــى ظــهــور الــعــديــد من 
املحلية  السلطات  وأعلنت  السلبيات. 
ــاكــــن مـــهـــيـــأة اليـــــواء  عـــلـــى تـــوفـــيـــر 4 أمــ
الـــتـــجـــار املـــتـــجـــولـــني قـــــرب الـــعـــاصـــمـــة، 
عارضة عليهم توفير الضمان الصحي 
عن  بالتخلي  إلقناعهم  واالجــتــمــاعــي، 
استغال األرصفة والشوارع الرئيسية، 
وتــجــنــبــا ألي اصــــطــــدام بــيــنــهــم وبـــني 

الشرطة التي تحاصرهم يوميا.
وزاد تراجع القدرة الشرائية للكثير من 
الــتــونــســيــني خـــال الــســنــوات األخــيــرة، 
من اإلقبال على السلع التي يعرضهما 
املــتــجــولــون، رغـــم التشكيك في  الــبــاعــة 

السامة الصحية لبعض املنتجات.
ــا يـــعـــرض على  ــــرى مـــواطـــنـــون أن مـ ويـ
األرصفة ال يختلف عما يعرض داخل 
املـــحـــات الــتــجــاريــة ســــوى مـــن نــاحــيــة 
السعر، وذلك لتحميل املستهلك فاتورة 
املــحــات والــضــرائــب  تــكــالــيــف تشغيل 
املفروضة عليها من خال رفع أسعار 

السلع املباعة له.

تقارير عربية

منتدى

تونسبطالة

طاقة

خبير يقدر خسائر 
االستثمار اإللكتروني بنحو 

40 مليون دوالر

عت وزارة االستثمار والتعاون 
ّ
وق

الــدولــي املــصــريــة، أربـــع اتفاقيات 
للتنمية،  الــفــرنــســيــة  الــوكــالــة  مـــع 
ــا عـــلـــى  ــاهــ ــتــــضــ ــقــ ــمــ تــــحــــصــــل بــ
مــلــيــون   259 بــقــيــمــة  تـــمـــويـــالت 
دوالر(  مـــلـــيـــون   279.8( يــــــورو 
والصرف  الطاقة  في  ملشروعات 

الصحي والصحة.
وقــــــالــــــت ســــحــــر نــــصــــر وزيــــــــرة 
إن  املـــــــصـــــــريـــــــة،  االســــــتــــــثــــــمــــــار 
ــات تـــضـــمـــنـــت تــمــويــل  ــيــ ــاقــ ــفــ االتــ
مـــشـــروع لــلــكــهــربــاء بــقــيــمــة 175 
مــلــيــون يــــورو، وتــمــويــل مــشــروع 
للصرف الصحى في اإلسكندرية 
)شمال( بنحو 50 مليون يورو، 
ومشروع الرعاية الصحية األولية 
يـــورو، بجانب منح  بـــ 31 مليون 

فنية للمشروعات.
موييه،  برتون  لورانس  وبحسب 
املـــــديـــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــلــعــمــلــيــات 
بـــالـــوكـــالـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، ســاهــمــت 
الوكالة حتى اآلن في تمويل عدد 
مــن املــشــروعــات املــصــريــة بقيمة 

941.4 مليون يورو.

تمويل 
فرنسي 

لمصر
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ــّددًا  ــ ــجـ ــ ــلــــى الــــســــطــــح مـ ــــرت عــ ــهـ ــ ظـ
ــر  ــوتــ ــتــ ــّدد الــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــن تـ ــ ــ ــاوف مـ ــ ــ ــخـ ــ ــ مـ
التجاري بني تركيا وروســيــا، إذ 
أقدمت أنقرة على فرض عقوبات اقتصادية 
على موسكو ردًا على إصــرار األخيرة على 
املنتجات  بعض  استيراد  استمرار حظرها 
الزراعية التركية، ما يهّدد بمزيد من تباطؤ 
تطبيع العالقات االقتصادية بني الجانبني، 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ حـــســـب مـــحـــلـــلـــني اقــــتــــصــــاديــــني لـ
ــدار  ــ ــقــــاف إصـ الــــجــــديــــد«. وقــــــــّررت تـــركـــيـــا إيــ
ــراد زيــــت عـــبـــاد الــشــمــس،  ــيـ ــتـ تـــراخـــيـــص اسـ
إبقائها  بسبب  روسيا  من  والـــذرة  والقمح، 
عــلــى عــقــوبــات حــظــر عــلــى ســلــع ومــنــتــجــات 
»الطماطم«  البندورة  مقدمتها  في  زراعــيــة، 
ــنــــب والــــخــــيــــار والــــتــــفــــاح والـــكـــمـــثـــرى  ــعــ والــ
والفراولة، إلى جانب لحوم الدجاج والديك 
ــد تــخــلــت عــن  ــانــــت مـــوســـكـــو قــ الـــــرومـــــي. وكــ
بــعــض الــعــقــوبــات االقـــتـــصـــاديـــة املــفــروضــة 
على العديد من السلع التركية، منذ إسقاط 
الــطــائــرة الــروســيــة الــحــربــيــة فـــي نــوفــمــبــر/

تــشــريــن الــثــانــي 2015، ورفــعــت الــحــظــر عن 
ــيـــة، إال أنــهــا أبقته  اســتــيــراد مــنــتــجــات زراعـ
ــة. وعــلــى الــرغــم  ــيـ عــلــى بــاقــي الــســلــع الـــزراعـ
مـــن املــصــالــحــة الـــروســـيـــة الــتــركــيــة وعــــودة 
العالقات إلى مجاريها والتنسيق في امللف 
الـــســـوري واســتــئــنــاف مــشــاريــع ضــخــمــة في 
الــطــاقــة، إال أن ثــمــة تــحــديــات تعيق  مــجــال 
ــتـــجـــارة إلــــى نــطــاقــهــا الـــســـابـــق في  عـــــودة الـ
الفترة  بـــدأت  الــتــي  الــخــالفــات التجارية  ظــل 

األخيرة بني البلدين.
التركية بمعهد  الشؤون  الباحث في  ويــرى 
ــتــــابــــع ألكــــاديــــمــــيــــة الـــعـــلـــوم  ــــراق الــ ــــشـ ــتـ ــ االسـ
ي موسكو 

ّ
الروسية، آمور غادجييف، أن تأن

في رفع الحظر عن توريد املنتجات التركية 
إلى اتخاذها إجــراءات حمائية لدعم  يعود 
املصنعني واملزارعني الروس، بينما ستكون 

عودة املنتجات الزراعية التركية تدريجية.
»العربي الجديد«: »خالل  لـ ويقول غادجييف 
املرحلة النشطة من عملية استبدال الــواردات 
واألزمــــة فــي الــعــالقــات مــع تــركــيــا، بـــدأ العديد 
على  االعتماد  الروسية  التجزئة  شبكات  من 
املصنعني املحليني والتعاقد معهم، كما وضع 
املوردون، بمن فيهم املزارعون، استراتيجياتهم 
مــع أخــذ تلك الوقائع بعني االعــتــبــار«. وحــول 
تغيير ظروف املوردين الروس بعد بدء تطبيع 
الـــعـــالقـــات مـــع تــركــيــا يــضــيــف: »بـــعـــد إطـــالق 
بــات هــنــاك احتمال  الــعــالقــات،  عملية تطبيع 
عودة املنتجات التركية إلى السوق الروسية، 
مما قد يكبد املصنعني الروس خسائر فادحة. 
لذلك، ستكون عملية عودة املنتجات الزراعية 
التركية إلى روسيا، تدريجية حتى ال تعرض 
الــروســيــة للخطر«. وبــدأت  الــشــركــات  مصالح 
الــخــالفــات فــي مــجــال اإلمـــــدادات الــزراعــيــة بني 
الــبــلــديــن تــتــصــاعــد فــي مـــــــارس/آذار الــجــاري، 
البصل  تــوريــد  إذ رفــعــت موسكو الحظر عــن 
والقرنبيط والقرنفل فقط من تركيا مع اإلبقاء 

على حظر استيراد منتجات أخرى.
الرد التركي لم يتأخر، حيث قررت استبعاد 
املعفاة منتجاتها  الـــدول  مــن قائمة  روســيــا 
مما وضع  الجمركية،  الرسوم  من  الزراعية 
الـــصـــادرات الــزراعــيــة الــروســيــة بقيمة 1.83 
الــقــمــح، على  مــلــيــار دوالر، وفـــي مــقــدمــتــهــا 
املحك، مع العلم أن تركيا تعتبر ثاني أكبر 
مشتر للقمح الروسي بعد مصر. ومع ذلك، 
نفى الكرملني، على لسان املتحدث الرسمي 
باسمه ديمتري بيسكوف، أن يكون لفرض 
تركيا رسوما جمركية على القمح الروسي، 
الــعــالقــات بــني موسكو  تــأثــيــرا على تطبيع 
الــــروســــي،  الـــــزراعـــــة  أن وزيـــــــر  إال  وأنـــــقـــــرة. 
ــراء  ــ ألــكــســنــدر تــكــاتــشــوف، اعــتــبــر هــــذا اإلجـ
بمثابة ضغط، محذرا من أن ذلك قد يؤدي 
إلــى وقــف توريد القمح الروسي إلــى تركيا 

بشكل كامل.
صحافية،  تصريحات  فــي  تكاتشوف  وقـــال 
أخيرًا، إن »مثل هذه األعمال من تركيا تثير 
شــكــوكــا فـــي صـــدق نــوايــاهــا إقـــامـــة عــالقــات 

ــرنــــت، أمــــــس، مــع  ــار خـــــام بــ ــعــ ــعـــت أســ ــراجـ تـ
تــنــامــي أنــشــطــة الــحــفــر األمــيــركــيــة، ووســـط 
شــكــوك حــول تمديد اتــفــاق خفض اإلنــتــاج 
بــني منظمة الـــدول املــصــدرة للنفط )أوبـــك( 
صــادر  بــيــان  وخــلــص  مستقلني.  ومنتجني 
اإلنتاج،  خفض  مراقبة  للجنة  اجتماع  عن 
ــة  ــ ــى دراسـ ــ أول مــــن أمــــــس، فــــي الـــكـــويـــت، إلـ
إمكانية تمديد خفض اإلنتاج مدة إضافية، 
بــنــاء على دراســـة اللجنة ألســـواق وأســعــار 
الــنــفــط الــعــاملــيــة، ســتــقــدم خـــالل وقـــت الحــق 

وطيدة«. وأضاف: »نرفض محاوالت الضغط 
على روسيا حتى تفتح السوق الروسية أمام 
املنتجات الزراعية التركية على تلك املسارات 
الـــحـــســـاســـة الـــتـــي يـــتـــطـــور عــلــيــهــا اإلنـــتـــاج 
الروسي في السنوات املاضية بنشاط«. وفي 
املــقــابــل، يـــرى مــحــلــلــون اقــتــصــاديــون أتــــراك، 
أن مبرر دعــم اإلنــتــاج الــروســي الــذي دفعها 
إلبقاء الحظر على بعض املنتجات الزراعية 
التركية، هو ذريعة غير مقبولة، معتبرين أن 
توتر العالقات السياسية، يعود إلى الحرب 
الــســوريــة ودعـــم موسكو لــأكــراد، وهـــذا هو 
السبب الحقيقي وراء إعاقة التطبيع وعودة 
العالقات ملا كانت عليه قبل إسقاط الطائرة، 
ــت آمــــــال الــحــكــومــة  ــانــ حـــســـب املـــحـــلـــلـــني. وكــ
الروسية، حيث  السوق  قة على 

ّ
التركية معل

زادت الصادرات خالل الشهرين األولــني من 
كــانــت عليه  الـــعـــام، بنسبة 100% عــمــا  هـــذا 
العام الفائت، وصدرت تركيا نحو 37 مليون 
كــيــلــوغــرام، مــن الــفــاكــهــة والــخــضــر الــطــازجــة 
إلى روسيا، خالل الشهرين األولني من العام 
ــاري بـــعـــائـــدات تـــقـــّدر بــنــحــو 21 مليون  الـــجـ
دوالر، حــســب تـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة. لــكــن إبــقــاء 
روســيــا عــلــى حــظــر اســتــيــراد أهـــم املنتجات 
الزراعية التركية، سواء نباتية أو حيوانية، 
دفع أنقرة إلى الرد باملثل، األمر الذي سيؤدي 
إلى تراجع التبادل التجاري، حسب املحللني.

ويــــرى املــحــلــل االقــتــصــادي الــتــركــي، سمير 
»الــعــربــي الــجــديــد«  صــالــحــة، فـــي حــديــثــه لـــ
أن الــعــالقــات بـــني الــبــلــديــن مـــازالـــت تحتاج 
التطبيع،  إلـــى وقـــت إضــافــي إلتــمــام عملية 

ــلـــدول املـــشـــاركـــة. وقـــال  مـــن الــشــهــر املــقــبــل لـ
تــراجــعــت نتيجة  األســـعـــار  إن  مــتــعــامــلــون 
تنامي أنشطة الحفر واإلنتاج في الواليات 
املتحدة، فضال عن حالة عدم اليقني بشأن 
ما إن كانت منظمة البلدان املصدرة للنفط 
تخفيضات  ســيــمــددون  آخـــرون  ومنتجون 

اإلنتاج بعد منتصف العام.
الــطــاقــة،  وقــــال مــديــر تريفكتا الســتــشــارات 
ســوكــريــت فــيــجــايــاكــار »لــيــس هــنــاك نقص 
في النفط الخام في الوقت الحالي، وحقيقة 

أن الــنــفــط الـــصـــخـــري ســيــتــعــافــى واضــحــة 
بكل جـــالء«، مضيفا أنــه »يــبــدو )أيــضــا( أن 
هناك صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن 

تمديد تخفيضات اإلنتاج«.
وأرجع وزير النفط الكويتي، عصام املرزوق، 
الــــذي تـــتـــرأس بــــالده لــجــنــة مــراقــبــة خفض 
أول  للصحافيني،  تصريحات  فــي  اإلنــتــاج، 
مـــن أمــــس، أعــقــب اجــتــمــاع الــلــجــنــة، هــبــوط 
أسعار النفط الخام مؤخرًا، إلى تصريحات 
متشائمة لعديد من مسؤولي الدول املنتجة، 
حول اتفاق خفض اإلنتاج. وتترأس الكويت 
الــتــي تضم  النفطي،  االتــفــاق  مــراقــبــة  لجنة 
كال من الجزائر وفنزويال من أوبك وروسيا 
وعـــمـــان مـــن خـــارجـــهـــا. وتـــوقـــع املــــــرزوق أن 
الربع  بحلول  ارتفاعا  النفط  أسعار  تشهد 
الــثــالــث مــن الــعــام الـــجـــاري. وانــخــفــض خــام 
تعامالت  في  برنت،  مزيج  العاملي  القياس 
أمــس، إلى نحو 50.7 دوالرا للبرميل، وفي 
اآلجلة  العقود  تراجعت  املتحدة  الــواليــات 
لخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 47.7 
دوالرا للبرميل. واتفقت أوبك و11 دولة غير 
عــضــو، نــهــايــة الــعــام املـــاضـــي، عــلــى خفض 
إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل 
يــومــيــا ملـــدة 6 شــهــور، ودخـــل حــيــز التنفيذ 

مطلع العام الجاري.
وكان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، 
قال في تصريحات صحافية، أول من أمس، 
ــزام بــاتــفــاق خــفــض املـــعـــروض بلغ  ــتـ إن االلـ
بني  املــاضــي  فبراير/شباط  فــي شهر   %94
منتجي أوبك واملنتجني غير األعضاء معا. 
وأضــاف نوفاك أن روسيا ملتزمة بخفض 
يــومــيــا بنهاية  بــرمــيــل  ألـــف  إنــتــاجــهــا 300 

شهر أبريل/نيسان. 
)العربي الجديد، رويترز(

على  تركيا  ردا  مراقبون  رآه  فيما  القريبة، 
تــواجــد الـــقـــوات الــروســيــة. ويــشــيــر صالحة 
إلى أن العالقات التجارية وموضوع تبادل 
استيراد وتصدير السلع الغذائية والزراعية 
ال يسير في االتجاه اإليجابي، ألن الجانب 
الــروســي قــد أخــلــف وعــــوده الــتــجــاريــة التي 
قطعت خالل لقاء جمع الرئيسني رجب طيب 

العاشر من  أردوغـــان وفالديمير بوتني في 
مارس/آذار الجاري. ويضيف أن ما قيل عن 
مرسوم وقعه رئيس الوزراء الروسي، برفع 
الحظر عن بعض املنتجات الزراعية والذي 
ســيــتــبــعــه رفــــع عـــن بـــاقـــي الــســلــع املــحــظــور 
اســتــيــرادهــا، لــم يــتــحــقــق.  ويــبــدي املتحدث 
نفسه الــتــخــوف مــن عـــودة اســتــمــرار التوتر 
وانــعــكــاســه عــلــى الـــصـــادرات الــزراعــيــة التي 
والتي   ،2015 عــام  دوالر  مليون   875 تعدت 
تراجعت بأكثر من 62% العام الفائت، وفقا 
ألرقام رسمية. وعّول صالحة على األسواق 
وأهمها  أخيرًا،  أنقرة  تفتحها  التي  البديلة 
الـــســـوق الــخــلــيــجــيــة، بــعــد تــنــامــي الــعــالقــات 
االقــتــصــاديــة الــعــربــيــة الــتــركــيــة، مــعــتــبــرًا أن 
بميزتي  تتمتع  التركية  واملنتجات  السلع 

الجيدة ورخــص األسعار. وكان  املواصفات 
وزيـــــر االقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي نـــهـــاد زيــبــكــجــي، 
ــال الـــتـــركـــي  ــ ــمــ ــ ــد أكــــــد خــــــالل مـــنـــتـــدى األعــ ــ قـ
أرقـــام صــادرات  أن  أخــيــرًا،  اللوكسمبورغي، 
عــــام 2017  ارتـــفـــاعـــهـــا وأن  تـــواصـــل  تــركــيــا 
مشيرًا  الـــصـــادرات،  استئناف  عــام  سيكون 
إلـــى أن مــن املــمــكــن أن تــصــل إلـــى أرقــــام غير 
مــســبــوقــة بــتــاريــخ الـــبـــالد، مــع حــلــول نهاية 
شـــهـــر مــــــــــــارس/آذار الـــــجـــــاري. وكــــــان حــجــم 
املقاتلة  أزمــة  قبل  الــروســي  التركي  التبادل 
الروسية في نوفمبر 2015، قد وصل سنويا 
تــراجــع بعد ذلك  لكنه  إلــى 35 مليار دوالر، 
إلى 27 و28 مليار دوالر؛ بحسب تصريحات 
العقوبات  بــدء حــرب  تركية رســمــيــة. ومــنــذ 
االقــتــصــاديــة مـــع الـــغـــرب فـــي مــنــتــصــف عــام 

خطة  تحقيق  نحو  روســيــا  توجهت   ،2014
طــمــوحــة الســتــبــدال الـــــواردات فــي ظــل ردهــا 
عــلــى الــعــقــوبــات الــغــربــيــة بــحــظــر اســتــيــراد 
ــن الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  ــ ــيــــة مـ املـــــــــواد الــــغــــذائــ
ــا  ــيـ ــتـــرالـ ــاد األوروبـــــــــــي وكــــنــــدا وأسـ ــ ــحــ ــ واالتــ
ــذه الــقــائــمــة  ــ ــع هـ ــج، قـــبـــل أن تـــوسـ ــرويــ ـــنــ والـ
وإيسلندا  األســـود  والجبل  ألبانيا  لتشمل 
في  األزمــة  وقبل  وأوكرانيا.  وليختنشتاين 
العالقات بني موسكو وأنــقــرة، كانت تركيا 
توفر للسوق الروسية 65% من وارداتها من 
الطماطم وأكثر من ربع اليوسفي املستورد 
ــار، إال أن  ــيـ ونـــحـــو ربــــع الـــــــــواردات مـــن الـــخـ
خلفية  على  استيرادها  عن  توقفت  روسيا 
الروسية  الحربية  الــطــائــرة  إســقــاط  حــادثــة 

على الحدود السورية التركية.

تباطؤ تطبيع 
االقتصاد

النفط يهبط وسط شكوك بتمديد خفض اإلنتاج

روسيا تحظر الطماطم التركية )األناضول(

)Getty( طهران تجذب استثمارات جديدة لقطاع الطاقة)Getty( أوبك تسعى إلى ضبط أسواق النفط

)Getty( متظاهر مكسيكي ضد سياسات ترامب تجاه بالده

تراجع حجم التبادل 
التجاري بين البلدين 

إلى 28 مليار دوالر

والــــعــــودة بـــالـــعـــالقـــات ملـــا كـــانـــت عــلــيــه قبل 
مــعــتــبــرًا   ،2015 ــثـــانـــي  الـ نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
أن املــلــفــات الــســيــاســيــة الــخــالفــيــة »ســوريــة 
للعالقات  الحقيقي  االختبار  واألكـــراد« هي 
االقـــتـــصـــاديـــة وأكـــبـــر تــحــد قـــد يـــحـــول دون 
الوصول  أو  الطبيعي  إلى حجمها  عودتها 
لتبادل تجاري قيمته 100 مليار كما طمحت 
اتــهــمــا الرسمية.  قــيــادة الــبــلــديــن خـــالل لــقــاء
ــت الــــعــــالقــــات الــــروســــيــــة الـــتـــركـــيـــة قــد  ــانــ وكــ
إرســال  التوترات بعد  أخيرًا، بعض  شهدت 
موسكو تعزيزات إلى املناطق التي تسيطر 
عــلــيــهــا وحـــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة 
الــقــوات  الــســوريــة«، لتتمركز  »قـــرب عــفــريــن 
التركية،  الحدود  مــرة، عند  الروسية وألول 
ــرد أنـــقـــرة بــاســتــمــرار الــقــصــف للمناطق  وتــ

مخاوف من تجدد التوتر التجاري 
بين تركيا وروسيا

تــــــدرس املـــكـــســـيـــك، أكـــبـــر مـــشـــتـــٍر لـــلـــذرة 
األمــيــركــيــة فــي الــعــالــم، إمــكــانــيــة إتــاحــة 
وصـــــــول صــــــــــادرات الــــــــذرة الـــبـــرازيـــلـــيـــة 
واألرجنتينية إلى أسواقها املحلية دون 
فـــرض رســــوم جــمــركــيــة عــلــيــهــا، كبديل 
ــال تــجــار  ــ عـــن الــــــــواردات األمـــيـــركـــيـــة. وقـ
إن هـــذه الــخــطــوة قــد تــكــون لــهــا عــواقــب 
وخـــيـــمـــة عـــلـــى املـــــزارعـــــني األمـــيـــركـــيـــني. 
وتــســتــورد املــكــســيــك، حــالــيــا، مـــا يــقــرب 
مـــن 98% مـــن احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــــذرة 
مــن الـــواليـــات املــتــحــدة، وبــلــغــت القيمة 
اإلجــمــالــيــة ملــبــيــعــات املـــــزارع األمــيــركــيــة 
الــعــام  املــكــســيــك 17.7 مــلــيــار دوالر  إلـــى 
املـــاضـــي، أي خمسة أضــعــاف مــا كانت 
عليه عندما دخلت اتفاقية »نافتا« حيز 
التنفيذ عام 1994. من جانبه، قال خوان 

كــارلــوس بــيــكــر، نــائــب وزيـــر االقــتــصــاد 
فـــي تــصــريــحــات لصحيفة  املــكــســيــكــي، 
»فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة، إن 
املــفــاوضــات حاليا مــع كــل مــن البرازيل 
واألرجــنــتــني فــي مــرحــلــة مــتــقــدمــة جــدًا، 
األرجنتني  يــزور  أن  يتوقع  أنــه  مضيفا 
في إبريل/ نيسان أو مايو/ أيار، وذلك 
ــن اجـــتـــمـــاعـــه مــع  ــزة مــ ــيــ بـــعـــد فـــتـــرة وجــ
املسؤولني البرازيليني. وأشار بيكر إلى 
منتجي  تعطي  أن  يمكنها  املكسيك  أن 
أميركا الجنوبية الشروط نفسها التي 

يتمتع بها املزارعون األميركيون اآلن.
ــات  ــواليــ وتـــتـــصـــاعـــد الــــخــــالفــــات بــــني الــ
دونــالــد  إعـــالن  عقب  واملكسيك  املتحدة 
تــرامــب الــرئــيــس األمــيــركــي، بــنــاء جــدار 
)وكاالت( على الحدود.  

طهران ـ العربي الجديد

قال الرئيس اإليراني، حسن روحاني، 
أمس، إن طهران ترحب باالستثمارات 
ــة فـــي حـــقـــول الــنــفــط والـــغـــاز  ــيـ الـــروسـ
ــإيــــران، فـــي إشـــــارة إلــــى تــطــور كبير  بــ
للتعاون بني البلدين في مجال الطاقة. 
ــــي لــلــصــحــافــيــني فــي  ــانـ ــ وصــــــرح روحـ
مطار مهر أباد بالعاصمة طهران قبل 
إمكانات  »ثمة  موسكو  إلــى  مغادرته 
فــي قطاع  الــروســي  هائلة لالستثمار 
الــطــاقــة فــي إيـــــران«. وقــــال فــي مؤتمر 
صــحــافــي بــثــه الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي: 
»عرضنا عددا من حقول النفط والغاز 
على الشركات الروسية. سنرى تطورا 

كبيرا في التعاون في مجال الطاقة«.
ــقــــوبــــات االقـــتـــصـــاديـــة  ــعــ وبــــعــــد رفــــــع الــ

ــل إلــــــى اتـــفـــاق  ــتــــوصــ الـــغـــربـــيـــة عـــقـــب الــ
نــووي، تستهدف إيــران جــذب مزيد من 
االســتــثــمــارات إلـــى مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
وال ســيــمــا الــطــاقــة والــبــتــروكــيــمــاويــات، 
من أجــل تحسني أدائــهــا. وحسب وكالة 
األنــبــاء اإليــرانــيــة )ارنــــا(، أعــلــن الرئيس 
اإليـــــرانـــــی، أول مــــن أمــــــس، عــــن ارتـــفـــاع 
فی  للبتروكيماويات  اإلنتاجية  الطاقة 
البالد بمقدار 9.5 ماليني طن بقيمة 5.5 
مليارات دوالر. وقال روحاني إن »الطاقة 
البالد  فــی  للبتروكيماويات  اإلنتاجية 
يــمــكــن رفــعــهــا إلـــى مــا يــعــادل 40 مليار 
»تــحــقــيــق  أن  وأضـــــاف  ســـنـــويـــا«.  دوالر 
االزدهــار وخلق فرص العمل رهن برفع 
الطاقة اإلنتاجية واالستثمارات، والتي 
من شروطها تعزيز التضامن والوحدة 

واألمن القومي«.

المكسيك تدرس فتح 
أسواقها أمام الّذرة

إيران تنتظر استثمارات 
روسية في الطاقة

مال وسياسة

الدفعة  رغم  وتركيا،  روسيا  بين  االقتصادي  التطبيع  عمليات  تباطأت 
الرسمية للعالقات التجارية التي قادها قادة البلدين، خالل الفترة األخيرة، 

وثارت مخاوف من تصاعد معركة العقوبات االقتصادية المتبادلة

أكد رئيس اتحاد مصّدري منطقة غرب المتوسط، مصطفى صاطيجي، 
لـ«العربي الجديد«، أن تركيا أنهت العام الماضي صادراتها بنسبة انخفاض 
روسيا  إغــاق  رغم   ،%7 تتجاوز  لم 
أبوابها أمام المنتجات التركية. واعتبر 
المصدرين  يضر  ال  الراهن  الوضع  أن 
أضــرارًا  يلحق  بل  وحدهم،  ــراك  األت
أزمــة  تــواجــه  »ألنــهــا  أيــضــا  بروسيا 
بنفس  منتجات  على  الحصول  في 
الزراعية  المنتجات  وسعر  ــودة  ج
موسكو  صادرات  أن  كما  التركية«، 
بالتراجع  مهّددة  باتت  القمح  من 

بعد الحظر التركي.

األضرار تلحق بالبلدين

رؤية

عبد التواب بركات

في 26 من فبراير/شباط املاضي، كشفت وكالة األنباء اإلثيوبية 
عن تعديل في تصميمات سد النهضة وتحسينات في التوربينات 
لزيادة كفاءتها في إنتاج الكهرباء بمعدل 450 ميغاواط إضافية، 
لينتج السد 6450 ميغاواط، ويصبح األكبر في أفريقيا، وبطول 
للمياه 74  مــتــرًا وســعــة تخزين كلي  وارتــفــاع 155  مــتــر،   1800

مليون متر مكعب. 
لسد  الشعبية  التعبئة  ملجلس  التنفيذية  الــلــجــنــة  عــضــو  وزعـــم 
توليد  قــدرة  في  التطوير  أن  غبراميخائيل،  دبرتسيون  النهضة، 
الكهرباء للسد لن تؤثر على تدفق مياه نهر النيل ولن يكون لها 

أي ضرر على دول املصب.
ورغـــم هـــذه الــتــعــديــات الــجــوهــريــة فــقــد ســبــق ورفــضــت إثيوبيا 
رسميًا مقترحًا مصريًا في 8 يناير 2016 بزيادة فتحات املياه 
فى جسم السد، وقالت إنها ترفض إعادة التصميم والتعديل في 
إنشاءات السد، وأنها أجرت دراســات مكثفة حول املشروع قبل 

البدء فيه.
ــرأي بــأن إثيوبيا شــرعــت فــي بناء  الــتــعــديــات اإلثــيــوبــيــة تــعــزز الـ
الثاثية في  اللجنة  أثبتته  بـــدون دراســـات وافــيــة، وهــو مــا  الــســد 
مايو/أيار 2013، وأكده في حينه البروفيسور اإلثيوبي أليمايهو 
مريم، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا األميركية والذي اتهم 
الصراحة والعانية في  السد يفتقد  بــاده بأن مشروع  حكومة 
ظل حكومة ديكتاتورية ال تختلف عن ديكتاتوريات أفريقيا، وأن 
تــراوغ  ولكنها  البداية،  منذ  الضخمة  السد  حــددت سعة  إثيوبيا 
السد  يصبح  حتى  الوقت  لتكسب  املستسلم  املصري  املفاوض 

أمرًا واقعًا. 
التعديات اإلثيوبية املنفردة تخالف صراحة اتفاق املبادئ املوقع 
في مارس/آذار 2015، في مبدأه األول، الخاص بالتعاون والتفاهم 
وحسن النوايا، والسادس، الخاص ببناء الثقة، والسابع، الخاص 
بتبادل املعلومات والبيانات بروح حسن النية وفي التوقيت املائم.
ورغم إعان إثيوبيا قبل شهر فقط على لسان وزير االتصاالت 
أبابا  أديــس  أن  جبريمايكل،  ديبرتشن  املعلومات،  وتكنولوجيا 
البناء  أعمال  وأن  النهضة،  البناء في سد  أعمال  أتمت 56% من 
شارفت على االنتهاء لتمكني السد من توليد 750 ميغاواط، وأن 
الطاقة اكتمل تمامًا، وأن  إنشاء محطات استقبال وخطوط نقل 
الخطوة التالية، بحسب الوزير اإلثيوبي، ستكون تمكني السد من 
تخزين املياه، موضحًا أن الحكومة اإلثيوبية في مرحلة اإلعدادات 
النظام  يــعــتــرض  لــم  ذلـــك  ــم  ورغـ الـــخـــزان،  مـــلء  لتسهيل  النهائية 
املــصــري على هــذه اإلجــــراءات األحــاديــة ودون انتظار ملــا سوف 

تسفر عنه الدراسات الفنية.
وفي فبراير 2016 وخال مقابلة مع »بي بي سي«، صرح وزير 
بناء سد  تتوقف عن  لن  بــاده  أن  بــاســادا  اإلثيوبي موتوا  املياه 
النهضة ولو للحظة، وأنها ستواصل العمل فيه خال فترة إجراء 
السد رسميًا في موعده  افتتاح  الفنية وستعمل على  الدراسات 
ذلك  االفتتاح، ورغــم  لتأجيل  املحدد في 2017، وال يوجد سبب 
بل  اإلثيوبية،  السياسات  هــذه  على  املــصــري  النظام  يعترض  لــم 
واستمر في مفاوضات عبثية طويلة لم تثمر حتى اآلن عن شيء.
أيضا  منفردة  إثيوبيا  قامت   2015 األول  ديسمبر/كانون  وفــي 
بــتــحــويــل مــجــرى نــهــر الــنــيــل إلـــى مـــســـاره الــطــبــيــعــي مـــرة أخـــرى 
وبــدأت  النهضة  وتوربينات سد  وأنفاق  بوابات  عبر  يمر  بحيث 
فــي تــخــزيــن املــيــاه أمــامــه بحجة تــجــربــة إنــتــاج الــكــهــربــاء وبـــدون 
تشاور أو إعام مسبق ألطراف اتفاق املبادئ، مصر والسودان، 
ــراء مــع املــبــدأيــن الــخــامــس والــســابــع من  ورغـــم تــعــارض هــذا اإلجــ
السد، ومبدأ  وإدارة  األول  املــلء  التعاون في  مبدأ  املــبــادئ،  اتفاق 
تبادل املعلومات والبيانات، لم تعترض مصر في حينه على هذا 

التصرف األحادي.
املائية  املـــوارد  وزيــر  لسان  على  املصرية،  الحكومة  قللت  وقتها 
والـــــري مـــن إعـــــان إثــيــوبــيــا تــحــويــل مـــجـــرى الــنــهــر واســتــكــمــال 
ــراء لــن يؤثر إطــاقــًا على اجتماعات  بناء الــســد، بــل أكــد أن اإلجـ
إجــرائــيــة وطبيعية الستكمال  الــخــطــوة  وأن  الــســد،  ومــفــاوضــات 
اإلنشاءات، رغم اعتبار الخبراء توقيت التحويل رسالة غير جيدة 
تعكس نوايا إثيوبيا مبكرًا في استكمال بناء السد دون اعتبار 

ملصالح مصر املائية. 
وفـــي تــصــرف مــشــابــه، وقــبــل جــلــســة مــفــاوضــات ثــاثــيــة نهاية 
ديسمبر 2015، عقد رئيس الوزراء اإلثيوبي هيا مريام ديسالني 
بشأن سياسة  اإلثيوبيني  والخارجية  املياه  وزيــري  مع  اجتماعًا 
بـــاده تــجــاه مــفــاوضــات ســد الــنــهــضــة، لــيــصــرح وزيـــر املــيــاه بعد 
االجتماع بعدم التراجع عن السعة التخزينية الخاصة بالسد وحق 
النهوض باالقتصاد والقضاء على املجاعة  الشعب اإلثيوبي في 
التي يتعرض لها كل عام، ورغم ذلك لم يبد رأس النظام في مصر 

أي اعتراض على هذه التصريحات السلبية على أقل تقدير. 
الــســيــســي إذن مــنــح الــســد مــشــروعــيــة قــانــونــيــة واعــتــرافــا دولــيــا 
بتوقيعه اتفاق املبادئ مع إثيوبيا نظير مساعدة األخيرة له في 
عــودة مصر لعضوية االتحاد األفريقي مــرة أخــرى بعد تجميد 
من  إثيوبيا  ن 

ّ
مك ما  العسكري،  انقابه  خلفية  على  عضويتها 

الحصول على التمويل املالي والدعم الدولي، وأسرع في معدالت 
الــبــنــاء، بــعــد أن كـــان الــســد مــحــرومــًا مــن هـــذا الــتــمــويــل باعتباره 

مشروعًا غير قانوني. 
لكن تفريط النظام املصري في االعتراض على التعديات اإلثيوبية 
املنفردة، وفشل السيسي طوال ثاث سنوات ونصف في وقف 
الضرر، يقوي حجة معارضيه في  عــدم  إثبات  السد لحني  بناء 
أن السيسي ونظامه غير أمينني على الحفاظ على حقوق مصر 
التاريخية في مياه النيل، وأنه وقع اتفاق املبادئ بحثًا عن شرعية 
العسكري منتصف 2013.  االنقاب  منذ  يفقدها  زال  ما  دولية 
ومنهم من يدعو املصريني إلى تحالف وطني للدفاع عن حقوقهم 
التاريخية في مياه النيل، على غرار تحالفهم في الدفاع عن حق 

مصر في جزيرتي تيران وصنافير.
أخيرة  فرصة  املنفردة  التعديات  بهذه  إثيوبيا  تعطي  أخــيــرًا، 
للسيسي ليذهب بقضية السد إلى األمم املتحدة ويطالب بوقف 
بنائه كما فعلت إثيوبيا تحت الحكم الشيوعي املعادي ألميركا 
وحليفتيها مصر وإسرائيل مع السادات ومنعته من نقل مياه 
فلعلها  النهر،  تقع خــارج حــوض  أنها  إلــى سيناء بحجة  النيل 
الفرصة األخيرة قبل اكتمال بناء السد هذا العام، فهل يفعلها 

السيسي؟!

سد النهضة 
والفرصة األخيرة
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