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تونس ـ إيمان الحامدي

ــا يـــقـــظ« الــتــونــســيــة )مـــدنـــيـــة( عن  ــ كــشــفــت مــنــظــمــة »أنـ
فساد  بسبب  خــســائــر،  الحكومية  النقل  شــركــة  تكبد 
مالي، ورواتب ومنح وهمية يستفيد منها مسؤولون 

نقابيون.
الجديد«  »العربي  حصلت  تقرير  في  املنظمة  وقالت 
عــلــى نــســخــة مــنــه إن 160 نــقــابــيــا فـــي شـــركـــة الــنــقــل 
الحافالت  خطوط  تسّير  التي  الحكومية  »ترنستو« 
في إقليم تونس الكبرى يتقاضون أموااًل عن ساعات 
ــقـــارب عـــامـــا ونــصــف.  ــا يـ عــمــل وهــمــيــة يــومــيــا مــنــذ مـ

 8000 بنحو  تقدر  تتكبد خسائر  »الشركة  وأضــافــت: 
العمل  ســـاعـــات  بــســبــب  يــومــيــا  دوالر(   2700( ديـــنـــار 
املالية  الخسائر  مجموع  أن  إلــى  مشيرة  الــوهــمــيــة«، 
النقابيني  مــزاولــة  عــدم  بسبب  الشركة  تتكّبدها  التي 
ملهامهم، تقدر بحوالي 3.4 ماليني دينار سنويا )1.1 
التي  واالمتيازات  املنح  احتساب  دون  دوالر(  مليون 

يتمتعون بها.
وتعاني مؤسسة النقل الحكومية التي تسّير خطوط 
الحافالت من خسائر كبيرة بسبب االعتداءات املتكررة 
على أسطولها، فضال عن تضخم عدد العاملني بها، 
الثماني األخيرة،  السنوات  الــذي زاد بشكل كبير في 

مقابل تراجع اإليـــرادات وتقادم األســطــول. وكــان نور 
الدين الطبوبي، األمني العام لالتحاد العام التونسي 
لــلــشــغــل )الـــعـــمـــل( قـــد قــــال فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة 
مؤخرا، إن النقابة لن تدافع عن أي طرف يثبت تورطه 
في فساد مالي، مشيرا إلى أن االتحاد يرفض أن يكون 

غطاء ألي تجاوزات قانونية.
تونسية  محكمة  قضت  املــاضــي،  إبريل/نيسان  وفــي 
العام(  )األمـــني  الــعــام  الكاتب  الحيلي  املختار  بسجن 
الـــســـابـــق لــلــجــامــعــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــل بـــاالتـــحـــاد الـــعـــام 
ألف  ملــدة 10 سنوات وتغريمه 370  للشغل  التونسي 

دينار )123 ألف دوالر( بعد إدانته في قضايا فساد.

ــرة  ـــــارت دائــ ــي نــهــايــة يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2017، أشـ وفــ
املحاسبات )هيئة رقابة حكومية(، إلى أن 27 مؤسسة 
حــكــومــيــة، مـــن بــيــنــهــا املــجــلــس الــوطــنــي الــتــأســيــســي، 
للنقل  الوطنية  والشركة  لإلحصاء،  الوطني  واملعهد 
بني املدن، أساءت التصرف في املال، وتواجه شبهات 
فساد مالي، وفق تقرير رقابي عن أعمالها ملدة أربع 

سنوات بني 2010 و2014. 
الــدولــة جــراء تفشي  تتكبدها  التي  الخسائر  وترتفع 
الفساد وغياب آليات الحوكمة التي تتعلق بالصفقات 
والشراءات العمومية التي كشفت عنها هيئة الفساد، 

إلى نحو ملياري دينار سنويا )740 مليون دوالر(.

تونس: خسائر كبيرة للنقل الحكومي بسبب ساعات العمل الوهمية

الهليكوبتر وسيلة جديدة للنقل في الصين
من خالل ضغط على زر استدعاء، يمكن لطائرات هليكوبتر 
أن تهبط إلى أسطح املباني في مدينة شنتشن جنوب الصني، 
لنقل  الركاب في وسيلة نقل جديدة في الدولة التي تستحوذ 
الــعــالــم. ويعمل مكتب التجارة  على ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي 

إيــربــاص األوروبــيــة  فــي مدينة شنتشن بالتعاون مــع شركة 
العام  بنهاية  التنفيذ  حيز  يــدخــل  جـــوي،  نقل  مــشــروع  على 
الجاري 2019، مما يجعلها أول مدينة صينية تضم طائرات 
الهليكوبتر )املروحيات( إلى وسائل النقل العام في املناطق 

إدارة  رئــيــس  بــويــرتــا،  دومينغويز  أدواردو  وقـــال  الحضرية. 
الــنــقــل الــجــوي فــي املــنــاطــق الــحــضــريــة مــن إيـــربـــاص »آمــــل أن 
نتمكن من أن نثبت مًعا في نهاية هذا العام أن هذا ليس خياال 
علميا، ولكنه حقيقة واقعة وخيار للناس في مدينة شنتشن«.

ارتفاع التضخم في األردن
أظهرت بيانات دائرة اإلحصاءات العامة الحكومية في 
 0.6 إلى  التضخم  معدل  ارتفاع  الثالثاء،  أمس  األردن، 
الجاري  العام  األولى من  األربعة  األشهر  المائة في  في 

2019 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018.
الجافة  والبقول  الخضروات  االرتفاع  في  وساهم 
والحبوب  المائة،  في   0.5 بنسبة  زادت  التي  والمعلبة 
منهما،  لكل  المائة  في   0.32 واإليجارات  ومنتجاتها 
والتعليم 0.12 بالمائة، والوقود واإلنارة بنسبة 0.08 في 
المائة، وفق البيانات التي أوردتها وكالة األنباء األردنية 
»بترا«. وبالمقابل انخفضت أسعار مجموعة من السلع 
ومن أبرزها مجموعة اللحوم والدواجن بمقدار 0.45 

بالمائة،   0.12 والنقل  ومنتجاتها  واأللبان  المائة،  في 
والمالبس 0.06 في المائة.

اتفاق بين باكستان وصندوق النقد
توصلت باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي 
وفق  دوالر،  مليارات   6 بقيمة  قرض  على  للحصول 
الباكستاني  الوزراء  رئيس  مستشار  شيخ،  عبدالحفيظ 
للشؤون المالية واالقتصادية. وقال شيخ في تصريح بثته 
جاء  االتفاق  إن  اإلثنين،  مساء  الباكستانية،  األنباء  وكالة 
نتيجة لمناقشات استمرت عدة أشهر بين حكومة بالده 
سيصرف  القرض  أن  إلى  مشيرا  النقد،  صندوق  وفريق 

على دفعات على مدى السنوات الثالث المقبلة.

تداول نشط للسندات الماليزية
أظهرت بيانات ماليزية، ارتفاع الحيازات األجنبية للسندات 
الحكومية، إلى 169.4 مليار رنغيت )40.7 مليار دوالر( في 
نهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بنحو 167 مليار رنغيت 
في الشهر السابق عليه. وأشارت البيانات، التي أوردتها 
وكالة األنباء الوطنية الماليزية »برناما« أمس الثالثاء، إلى 
انخفاض إجمالي الحيازات األجنبية لسندات الشركات في 
رنغيت  مليار   13.5 إلى  رنغيت  ماليين   7 بحوالي  المقابل 
شهد  السندات  سوق  أن  إلى  ولفتت  مارس/آذار.  في 
في  رنغيت  مليار   2.7 بقيمة  صافية  داخلية  تدفقات 
مارس/آذار، في حين شهدت األسهم إجمالي تدفقات 

خارجية صافية بقيمة 1.4 مليار رنغيت.

أسماء في األخبار

غالء األدوية يُغضب األردنيين
عمان ـ زيد الدبيسية

أثارت أسعار األدويــة املتزايدة في األردن، غضب 
الكثير من األردنيني، حيث انتشرت مقارنات في 
مواقع التواصل االجتماعي بني أسعار العديد من 
األصناف مع دول أخرى باملنطقة، األمر الذي دعا الحكومة 
إلى اإلقرار بوجود مغاالة حقيقية في األسعار، فيما طالبت 
على  املــفــروضــة  الضريبة  بــإلــغــاء  املستهلك  حماية  جمعية 

األدوية وفتح باب االستيراد لخفض األسعار.
ودعت لجنة االقتصاد واالستثمار في مجلس النواب، أمس 
ارتفاع  أسباب  ملناقشة  الصحة سعد جابر  وزيــر  الثالثاء، 
لألسعار، مشيرا  مبرر  غير  بارتفاع  ليقر  األدويـــة،  أســعــار 
إلى أن اللجنة التي تشكلت لدراسة واقع تسعير األدوية لم 
تنته بعد من أعمالها، وأنها بحاجة إلى أسبوعني إلعالن 
ــكــلــت فـــي 5 مــايــو/أيــار 

ُ
نــتــائــجــهــا. وتــضــم الــلــجــنــة الــتــي ش

والنقابات،  الصحية  القطاعات  الجاري ممثلني عن جميع 

للوقوف على وضع األمــن الدوائي التخاذ كافة اإلجــراءات 
الالزمة بعد نتائج اللجنة. وجاء فتح ملف أسعار األدوية، 
بــعــد ســنــوات مــن املــطــالــبــات، الــتــي قــادتــهــا جمعية حماية 
املستهلك وأعضاء في مجلس النواب، بسبب وجود فروقات 
كبيرة في األسعار مقارنة بدول مجاورة للمنتجات ذاتها 

تصل إلى 50 في املائة.
ووجــهــت لجنة االقــتــصــاد واالســتــثــمــار فــي مجلس الــنــواب، 
إلــى وزيـــر الصحة ورئــيــس لجنة التسعيرة  عــدة تــســاؤالت 
الحكومية، حول تغول مستودعات األدوية على الصيدليات، 
ــة بــعــض األطــبــاء هــدايــا ورحـــالت  ومــنــح مــســتــودعــات األدويــ
سفر خارج البالد من أجل التوصية بأدوية معينة، وفق ما 
»العربي  كشفه رئيس اللجنة خير أبو صعيليك في تصريح لـ
أنــه تمت املطالبة بفتح  إلــى  أبــو صعيليك  الجديد«. وأشــار 
السوق املحلي أمام مستوردي األدوية وعدم قصره على عدد 
ويوجد  األســعــار.  وتخفيض  املنافسة  لتحفيز  وذلــك  معني، 
أدويـــة و23 مصنعا. وقـــال رئيس  األردن 580 مــســتــودع  فــي 

إن هناك احتكارا  جمعية حماية املستهلك، محمد عبيدات، 
فــي اســتــيــراد األدويــــة مــن قــبــل تــاجــريــن أو ثــالثــة، يفرضون 
لهم أقصى هوامش  الــذي يحقق  السعر  الصحة  على وزارة 
الربح، مطالبا بفتح باب االستيراد وإلغاء ضريبة املبيعات 

املفروضة على األدوية أيضا بنسبة 4 في املائة.
وبحسب بــيــانــات رســمــيــة، فــإن نسبة األربــــاح الــتــي تحصل 
في   45 إلــى  والصيدليات تصل  األدويـــة  عليها مستودعات 

املائة من قيمة املنتج، يضاف إليها ضريبة املبيعات. 
لكن مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، هايل عبيدات، قال إنه 
تم خفض أسعار 3400 نوع دواء من أصل 5200 خالل الفترة 
ألــف صنف آخــر قبل  املــاضــيــة، وسيتم خفض أســعــار نحو 
نهاية العام الجاري. وفي هذا السياق، قال نقيب الصيادلة، 
»العربي الجديد« إن سعر األدوية في األردن  زيد الكيالني، لـ
الشركات  أن  فــقــط، موضحا  وتــركــيــا  بمصر  مــقــارنــة  مرتفع 
العاملية تبيع األدوية لهذين السوقني بأسعار تفضيلية لكبر 

حجمهما، فضال عن دعم الدولتني للدواء.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

لم يترك دونالد ترامب حربًا 
إال خاضها منذ توليه منصبه، 
والهدف النهائي له هو تحقيق 

شعاره االنتخابي »أميركا أوال«، 
عبر إدخال مزيد من االستثمارات 

واألموال لبالده وخفض معدل 
التضخم واألسعار وتكلفة 

اإلنتاج بالنسبة للشركات وتوفير 
مزيد من فرص العمل، وبالتالي 

الحصول على أصوات الناخبني في 
االنتخابات الرئاسية املقبلة.

ترامب ابتز السعودية في العام 
2017 وحصد منها مئات املليارات 

من الدوالرات في صفقات سالح 
واستثمارات مباشرة، وال يزال 

يواصل هجومه على اململكة طالبا 
منها سداد كلفة حمايتها.

وترامب يبتز منطقة الخليج 
بالكامل، ويفرض عليها سد ثغرة 

اختفاء صادرات النفط اإليراني من 
األسواق الدولية والعمل على خفض 

أسعار النفط ،رغم أن االستجابة 
لهذا االبتزاز تتناقض تماما مع 
مصالح هذه الدول االقتصادية.

كما يشن ترامب حربا اقتصادية 
شرسة على إيران، حيث فرض 

عليها عقوبات واسعة شملت حظر 
تصدير النفط اإليراني ومعاقبة 
مستورديه، وكذا فرض عقوبات 

اقتصادية على قطاعات مهمة منها 
الطيران والبنوك، وحديثًا املعادن 

والذهب والبتروكيماويات.
على املستوى االقتصادي أيضا 

خاض ترامب حروبا شرسة حتى 
ضد شركائه التجاريني، وفي 

مقدمتهم اليابان واالتحاد األوروبي 
وكندا واملكسيك، وخاض حربا 

أكثر شراسة ضد مؤسسات 
اقتصادية كبرى، منها أوبك 

ومنظمة التجارة العاملية.
عندما اختلف مع تركيا حول 

ملفات عدة، منها سورية والقس 
األميركي أندرو برونسون، شن 
عقوبات شرسة ضد االقتصاد 
التركي وعملته، وبعدها بشهور 
خرج وقال إن أردوغان صديقه 

وإن االقتصاد التركي قوي.
ومن وقت آلخر يهدد ترامب 

االتحاد األوروبي بفرض رسوم 
جمركية على السيارات األوروبية 

التي تستوردها بالده خاصة 
السيارات األملانية.

لكن أعنف معارك ترامب على 
اإلطالق هي الحرب التجارية التي 
يشنها ضد الصني صاحبة ثاني 
أكبر وأقوى اقتصاد عاملي، حيث 
رفع الرسوم الجمركية املفروضة 
على الواردات الصينية من %10 
إلى 25%. ترامب يمسك في يده 
بمدفع يضرب به في كل اتجاه 

لقتل منافسيه وشركائه التجاريني، 
وال يعرف أن طلقة في صخرة 

قوية قد ترتد عليه، وهو ما حدث 
بالفعل، فقطاعات أميركية بدأت 

تعاني من حربه التجارية املسعورة 
مثل الصناعة والزراعة.

ترامب تاجر مبتز، تحقيق 
األرباح عنده يعني إلحاق خسائر 
باآلخرين، هو تاجر عقارات يريد 

أن يبيع كل ما في مخزونه من 
أراض وعقارات ووحدات سكنية 
وإدارية وفندقية، وإذا رفض أحد 

الصفقة أو تراجع عنها فقد يلقيه 
من أعلى مكان في الفندق الذي 

يمتلكه.

حروب ترامب 
المسعورة

األربعاء 15  مايو/ أيار 2019 م  10  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1717  السنة الخامسة
Wednesday 15 May 2019
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لندن ـ العربي الجديد

فــي تــطــور غير مــســبــوق، تعرضت 
ــــرق  ــة شـ ــ ــــويـ ــيـ ــ مـــــــرافـــــــق نــــفــــطــــيــــة حـ
الــســعــوديــة، لــهــجــوم بــطــائــرات من 
دون طيار تبنته جماعة الحوثيني في اليمن، 
ما أدى إلى توقف ضخ النفط في خط أنابيب 
رئــيــســي فــي املــمــلــكــة، مــا تسبب فــي ارتــــدادات 
عنيفة لسوق املال التي خسرت نحو 11 مليار 
أمـــس، وصــلــت توابعها  دوالر فــي تــعــامــات، 

إلى أسهم أبوظبي الحليفة.
ويأتي إعــان السعودية عن توقف النفط في 
أنـــبـــوب رئــيــســي، فـــي ســابــقــة هـــي األولـــــى من 
نوعها، حيث دأبت في السنوات األربع األخيرة 
الحوثيني،  هــجــمــات  تــأثــيــر  مــن  التقليل  عــلــى 
الذين يشنون من وقت آلخر ضربات بطائرات 
مــن دون طــيــار وصــواريــخ مــوجــهــة، فــي إطــار 
ــا الــــريــــاض وأبـــوظـــبـــي  ــقـــودهـ ــتـــي تـ الــــحــــرب الـ
ضــدهــم فــي الــيــمــن لــدعــم الــحــكــومــة الشرعية. 
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في 
»واس«:  الرسمية  األنــبــاء  وكالة  نشرته  بيان 
شرق  األنابيب  لخط  ضخ  محطتا  »تعّرضت 
- غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول 
النفط باملنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على 
الــســاحــل الــغــربــي، لــهــجــوم مــن طــائــرات بــدون 

طيار مفخخة«.
وأضــــاف: »قــامــت أرامــكــو الــســعــوديــة بإيقاف 
الــضــخ فــي خــط األنــابــيــب حيث يــجــري تقييم 
األضرار وإصاح املحطة إلعادة الخط والضخ 
إلى وضعه الطبيعي«، مشددا في الوقت ذاته 
على »استمرار اإلنتاج والصادرات السعودية 

من النفط الخام واملنتجات بدون انقطاع«.

وتـــقـــع املــحــطــتــان فـــي مــحــافــظــتــي الــــدوادمــــي 
ــــاض عــلــى  ــريـ ــ ومـــحـــافـــظـــة عــفــيــف بــمــنــطــقــة الـ
الــعــاصــمــة  ــرق  كــيــلــومــتــرا شــ بــعــد 220 و380 
الــســعــوديــة. ويــبــلــغ طـــول خــط األنــابــيــب نحو 
1200 كــيــلــومــتــر، وتــمــر عــبــره خــمــســة مايني 
بــرمــيــل نــفــط يــومــيــا عــلــى األقـــــل، مـــن املنطقة 
الغربية  املنطقة  إلى  بالخام،  الغنية  الشرقية 

على ساحل البحر األحمر.
النفط من  للمملكة نقل  األنابيب  ويتيح خط 
املنطقة الشرقية وتصديره عبر موانئ البحر 
مضيق  ومنطقة  الخليج  عــن  بعيدًا  األحــمــر، 
الواليات  التوترات بني  هرمز حيث تتصاعد 

املتحدة وإيران.
وأعــلــن الــحــوثــيــون فــي وقــت ســابــق عبر قناة 
املـــســـيـــرة املــتــحــدثــة بــاســمــهــم عـــن اســتــهــداف 
»مــنــشــآت حــيــويــة ســعــوديــة« بــســبــع طــائــرات 
من دون طيار، مشيرين إلى أن »هذه العملية 
العسكرية الواسعة رد على استمرار العدوان 

والحصار على أبناء شعبنا«.
ــفـــط  ــنـ وانـــــعـــــكـــــس الـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى مــــــرافــــــق الـ
الــســعــوديــة، عــلــى أســعــار الــخــام عــاملــيــا، حيث 
الــقــيــاس العاملي  الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام  بلغت 
برنت 70.79 دوالرا للبرميل مرتفعة 56 سنتا 
بــمــا يـــعـــادل 0.80 فـــي املـــائـــة. وبــلــغــت الــعــقــود 
اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 

أو  سنتا   31 مرتفعة  للبرميل،  دوالرا   61.35
0.51 في املائة. وشهدت البورصة السعودية 
تــذبــذبــا حـــادًا بــني الــصــعــود والــهــبــوط، حيث 
بدأت التعامات على ارتفاع تجاوزت نسبته 
2 في املائة، لكن سرعان ما تحول إلى هبوط 
ــــان الــحــكــومــة  بــنــفــس الــنــســبــة فـــي أعـــقـــاب إعـ
تـــعـــرض مــحــطــتــي ضــــخ نـــفـــط لـــلـــهـــجـــوم، لــكــن 
ــراء عــلــى أســـهـــم مــنــتــقــاة تــدخــلــت  ــ عــمــلــيــات شـ
إلنقاذ السوق من التهاوي، لكن موجات البيع 
جــاءت أكثر حدة ودفعت السوق إلى اإلغاق 
عــلــى ارتـــفـــاع طــفــيــف بــلــغــت نــســبــتــه 0.09 في 

املائة عند مستوى 8374.27 نقطة.
وتراجعت أسهم 145 شركة من إجمالي 192 
شركة مقيدة، لتخسر األسهم نحو 41.5 مليار 
ريال )11 مليار دوالر(، حيث أغلق رأس املال 
ريــــال )522.9  تــريــلــيــون  عــنــد 1.961  الــســوقــي 
مــلــيــار دوالر( مــا يــرفــع الــخــســائــر مــنــذ نهاية 
تعامات األسبوع املاضي إلى نحو 92 مليار 

ريال )24.5 مليار دوالر(.
وكـــانـــت الـــســـوق قـــد تــعــرضــت فـــي الجلستني 
السابقتني لخسائر ثقيلة، متأثرة بالتوترات 
واشنطن،  إعــان  خاصة  الخليج،  منطقة  فــي 
ــقــــة وزارة  مــــوافــ املـــــاضـــــي،  األســـــبـــــوع  نـــهـــايـــة 
الــــدفــــاع األمـــيـــركـــيـــة )الـــبـــنـــتـــاغـــون( عــلــى نشر 
ــريــــوت فــي  ــاتــ ــخ بــ ــ ــواريــ ــ ــيـــة وصــ ــربـ ســفــيــنــة حـ
للمصالح  إيرانية  تهديدات  ملواجهة  املنطقة 
األميركية، وكذلك تعرض سفن تجارية منها 
ناقلتا نفط سعوديتان لهجمات قبالة ساحل 
إمارة الفجيرة في اإلمارات يوم األحد املاضي.
وطـــاولـــت الــخــســائــر الــســعــوديــة، أمــــس، ســوق 
ــبـــي لـــــــــأوراق املــــالــــيــــة، لــيــهــبــط بــنــســبــة  أبـــوظـ
نقطة،   4802.58 مستوى  عند  املائة  في   2.57

ويامس أدنى مستوى له خال 2019.
وخسر رأس املال السوقي نحو 5.47 مليارات 
التعامات،  درهم )1.49 مليار دوالر( بنهاية 
إلــى 493.95 مليار درهــم، ما يزيد من  ليصل 
الخسائر املسجلة منذ نهاية األسبوع املاضي 

إلى نحو 18.8 مليار درهم.
وتتزايد مخاوف املستثمرين، ما يضغط على 
السعودية  سيما  وال  الخليجية،  الــبــورصــات 
واإلماراتية التي تشهد عمليات بيع عشوائية 
وواســعــة. وكــان مــســؤول كبير فــي أحــد بنوك 
»الـــعـــربـــي  ــد قـــــال لــــ ــثـــمـــار اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، قــ ــتـ االسـ
الــجــديــد« يــوم االثــنــني املــاضــي، إن مــا شهدته 
واالثنني  األحــد  يومي  الخليجية  البورصات 
ــة فقط  ــدايـ ــو بـ ــع حـــــاد، هـ ــراجـ ــن تـ املـــاضـــيـــني مـ
لعمليات هروب كبيرة من جانب املستثمرين 
من أســواق املــال، في ظل التوترات السياسية 

والعسكرية املتسارعة في املنطقة.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

لجأت بعض العائات الليبية إلى تشغيل أطفالها في بعض 
املعيشة  الــظــروف  مواجهة  بهدف  مالية  مـــوارد  لتوفير  املهن 
الصعبة الناجمة عن استمرار املعارك في طرابلس وعدة مدن 
الــوفــاق الوطني املعترف بها دوليا  أخــرى بني قــوات حكومة 
وقوات اللواء املتقاعد خليفة حفتر.  ومنذ اندالع املعارك في 
الرابع من شهر إبريل/ نيسان املاضي، نزحت آالف العائات 
أمنا،  أكثر  إلى مناطق  الليبية طرابلس  العاصمة  من جنوب 

تاركة كافة أماكها وأراضيها، بسبب الحرب. 
ويقول محمد األشهب، نازح من منطقة عني زارة ويسكن في 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ظــروفــه املعيشية في  إحـــدى املــــدارس لـــ
املهن،  فــي بعض  أطفاله  بتشغيل  قــام  لــذلــك  الصعوبة،  غــايــة 
مشيرًا إلى أن أحدهم دون العشر سنوات يقوم ببيع التمور، 
وآخر يقوم بمساعدته في بيع الخضروات قبالة أحد املساجد.

وأضـــاف األشــهــب أنــه يسعى فــي جمع مبلغ مالي لكي يقوم 
بإيجار وحــدة سكنية بــداًل مــن اإلقــامــة املشتركة مــع نازحني 
ــارات الـــنـــقـــل الــعــامــة  ــيــ ــــي مــحــطــة ســ ــة.  وفـ ــ ــــدرسـ آخــــريــــن فــــي مـ
)األفيكوا( يقوم طفل بالعمل مع أحد أقاربه بتجميع األموال 
»العربي الجديد«  من الركاب. وقال السائق محمد الترهوني لـ
مــن أجل  الطفل  نــازحــة وطلبوا مني تشغيل  الطفل  أســرة  إن 
تــوفــيــر مبلغ مــالــي لــهــم، مــشــيــرًا إلـــى أن شــهــر رمــضــان عطلة 

مدرسية للتاميذ. 
وأمام مخبز »بن عاشور« في وسط العاصمة يجلس طفان 
»العربي الجديد« إنهما من  لبيع أرغفة الخبز البلدي، وقاال لـ
أسر نازحة ويعمان يوميا من أجل املساهمة في مصاريف 
الطفان: »والــدنــا يقف في طوابير املصارف  البيت، وأضــاف 

من أول شهر رمضان ولم يتحصل على شيء حتى اآلن«.
وفي منطقة جنزور غرب طرابلس يقف طفل بجوار العمارات 
»العربي الجديد«: إن منزلنا تحطم  ليبيع بعض السلع، وقال لـ
في منطقة خلة الفرجان وأنه يعمل من أجل توفير إيجار شقة 

صغيرة يسكن فيها هو وإخوته بمنطقة انجيلة، موضحا أنه 
يحصل يوميا على 20 دينارًا )الــدوالر = 1.39 دينار( مقابل 
هـــذا الــعــمــل املــؤقــت. ويــعــيــش الــنــازح الليبي وضــعــا إنسانيا 
صــعــبــا لــلــغــايــة، إذ قــــال الــبــاحــث االقـــتـــصـــادي بــشــيــر الــصــلــح 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ضــعــف الـــدولـــة جــعــل الـــنـــاس تشغل  لـــ
أطفالها بسبب األوضاع املعيشية الصعبة والسيما مع نزوح 
العائات في جنوب العاصمة طرابلس، رغم أن القانون يجرم 
تشغيل األطفال دون السن القانونية، موضحا أن حاالت الفقر 

في ليبيا بدأت في التفاقم مع استمرار الصراعات املسلحة.
مع  والــفــقــر  البطالة  فــي  زيـــادة  بالنفط  الغنية  ليبيا  وتشهد 
تــصــاعــد االضــــطــــرابــــات األمـــنـــيـــة وتــــراجــــع اإليـــــــــرادات املــالــيــة 
وتدهور األوضاع االقتصادية. وتعتمد الباد على النفط في 

توفير 95% من إيراداتها املالية، حسب تقارير رسمية.
ــــود مــفــارقــة عــجــيــبــة فـــي إدارة أزمـــة  وأشـــــار الــصــلــح إلــــى وجـ
ثمن  لهم  توفر  كانت  الــثــورة،  أعقاب  وفــي  فالدولة  النازحني، 
 2019 عــام  فــي  ولكن  مالية،  اإليــجــارات، وتمنحهم مساعدات 
ملساعدة  حكومي  اهتمام  بــأي  نسمع  نعد  فلم  األمـــر  اختلف 

النازحني، ولم تسع حتى إلى حصر أعدادهم.
وأكد أن عمالة األطفال ظاهرة غالبا ما ترتفع حدتها في ظل 
اقتصاديا صعبا  اليوم وضعا  تعيش  وليبيا  املسلح،  النزاع 
ســاهــم فـــي تــفــاقــم الـــظـــاهـــرة. إلــــى ذلــــك، طــالــب مــكــتــب منظمة 
ــم املـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة »يــونــيــســف« فـــي لــيــبــيــا، وبـــصـــورة  ــ األمـ
عاجلة، الحصول على 5.5 مايني دوالر ليتمكن من مواصلة 
للسكان  اإلنسانية  االحتياجات  لتلبية  العاجلة  االستجابة 

املتضررين بالنزاع في طرابلس وغرب ليبيا.
وأشــارت املنظمة في منشور عبر صفحتها على »فيسبوك« 
العاجلة تأتي بسبب وجــود عجز يصل   احتياجاتها 

ّ
أن إلــى 

إلى 4.78 مايني دوالر، باإلضافة إلى االحتياجات اإلنسانية 
الخاص  املمثل  الرحمن غندور،  البلد. وقــال عبد  الطارئة في 
اآلن  »حتى  صحافية:  تصريحات  عبر  ليبيا  في  لليونيسف 

نزح أكثر من 60 ألف شخص، بينهم اآلالف من األطفال«. 

النفط السعودي في المرمى 
وخسائر فادحة لألسهم

)Getty( الهجمات تعرض أكبر مصدر للنفط في العالم للخطر)االضطرابات تزيد نسبة الفقر في ليبيا الغنية بالنفط )مروان النعماني/فرانس برس

ليبيا... الحرب تفاقم عمالة األطفال

أربك الهجوم الذي 
تعرضت له مرافق 
نفطية حيوية في 

السعودية، أمس الثالثاء، 
إمدادات الخام في أكبر 

دولة مصدرة للنفط في 
العالم، وأصيبت البورصة 
بتذبذبات عنيفة، خسرت 

خاللها نحو 11 مليار دوالر 
في يوم واحد

انخفاض التضخم في قطر
أظهرت بيانات رسمية، أمس، انخفاض الرقم 

القياسي ألسعار املستهلك )التضخم( في 
قطر خالل إبريل/نيسان املاضي، بنسبة 

0.39 في املائة على أساس سنوي. وذكرت 
البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط 

التنموي واإلحصاء، أن التراجع السنوي جاء 
نتيجة تراجع أسعار أربع مجموعات، أبرزها 
الترفيه بنسبة 5.62 في املائة، والسكن واملاء 
والكهرباء بـ2.68 في املائة. وارتفع التضخم 

في قطر على أساس شهري بنسبة 0.51 
في املائة في إبريل/ نيسان املاضي، مقابل 

107.73 نقاط مقابل 107.73 نقاط في 
مارس/آذار املاضي. ويعكس معدل التضخم 

)الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على 
الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكني( 

تحركات األسعار في األسواق املختلفة.

ُعمان تستعد لموسم 
السياحة في صاللة

عقدت املديرية العامة للتجارة والصناعة 
بمحافظة ظفار العمانية، أمس، اجتماعا 

مع عدد من الجهات الحكومية املعنية في 
املحافظة والشركات التجارية املتعلقة 

بتوفير خدمات املواد الغذائية وأصحاب 
البنوك التجارية وشركات تسويق املنتجات 

النفطية )محطات الوقود( في إطار 
االستعداد ملوسم صاللة السياحي لعام 

2019 الذي يبدأ في الفترة من 21 يونيو/ 
حزيران إلى 21 سبتمبر/ أيلول من كل عام. 
كما تم خالل االجتماع التنسيق حول توفير 

الخزانات البترولية اإلضافية في املحطات 
املنتشرة في كل واليات محافظة

ظفار حيث إن أكثر السياح والزوار يأتون 
عن طريق البر. وتم أيضا التنسيق مع 

مسؤولي البنوك  في املحافظة على ضرورة 
توفير صيانة ألجهزة الصرف اآللي واإليداع 

في األسواق واملجمعات واملراكز التجارية 
والتأكد من عملها والصيانة الدورية لها.

تونس نحو قرض جديد
توجهت حكومة تونس للمرة الثانية، 

بمراسلة رسمية إلى برملان بالدها، تطلب 
فيها إعادة النظر في طلب قرض، تعتزم 

الحصول عليه من األسواق الدولية بقيمة 
800 مليون دوالر. وأفاد محافظ البنك 
املركزي التونسي مروان العباسي، بأن 

بالده »ستتجه للسوق الدولية لطلب قرض 
خالل األيام القليلة القادمة«. وفي 2 مايو/ 

أيار الجاري، رفضت لجنة املالية والتخطيط 
والتنمية بالبرملان التونسي، طلب الحكومة 

االقتراض لتمويل موازنة 2019.

نيسان تحذر من أضعف
أرباح في 11 عاما

تتوقع شركة نيسان موتور انخفاض 
أرباحها التشغيلية السنوية 28 باملئة، 

لتصبح بصدد أضعف أرباح في 11 عاما، 
األمر الذي يبرز الصعوبات التي تواجهها 
لفتح صفحة جديدة بعد اإلطاحة برئيس 

مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن.
وُيضاف األداء الضعيف لثاني أكبر 

شركة صناعة سيارات في اليابان، والتي 
تضررت بشدة جراء اعتقال غصن في 

العام املاضي، إلى الضغوط على الرئيس 
التنفيذي هيروتو سايكاوا الذي يسعى 

إلى تنحية الفضيحة جانبا، والتركيز على 
إصالح حوكمة الشركة ومنح نيسان 
وضعا أكثر مساواة مع شريكتها في 
التحالف رينو. وتتوقع نيسان أرباحا 
تشغيلية بقيمة 230 مليار ين )2.10 

مليار دوالر( للسنة املنتهية في مارس/
آذار 2020. كانت وكالة كيودو اليابانية 

لألنباء أفادت أمس، أن ممثلي االدعاء 
في طوكيو تقدموا بطلب لتعديل الئحة 
اتهامهم لكارلوس غصن، حيث قدموا 
املزيد من التفاصيل بشأن تحويالت 

نقدية قالوا إن غصن أجراها مع صديق 
سعودي.

نيكي يبلغ أدنى مستوى 
في 3 أشهر

نزل املؤشر نيكي الياباني إلى أدنى 
مستوياته في ثالثة أشهر أمس، في الوقت 

الذي تلقت فيه معنويات املستثمرين 
ضربة جديدة بعد أن تحدت بكني واشنطن 
بإعالن رسوم جمركية انتقامية، مما دفع 

أغلب القطاعات للهبوط. وقالت الصني إنها 
سترفع الرسوم الجمركية على بضائع 
أميركية بقيمة 60 مليار دوالر، بالرغم 

من تحذير الرئيس دونالد ترامب من أي 
رد انتقامي ضد فرض رسوم جمركية 

إضافية على واردات صينية أعلنها البيت 
األبيض يوم الجمعة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

145
شركة   145 أسهم  تراجعت 
ــورصــة  ــب مــســجــلــة فـــي ال
إجمالي  مــن  الــســعــوديــة 
نحو  لتخسر  شــركــة،   192
مليار   11( ــال  ري مليار   41.5
تعامالت  نهاية  في  دوالر( 
المال  رأس  أغلق  إذ  أمس، 
السوقي عند 1.961 تريليون 

ريال )522.9 مليار دوالر(.

تقارير عربية

نزوحمال وسياسة

االقــــــتــــــصــــــاد  وزارة  قــــــــالــــــــت 
األسبوع  إن  أمــس،  الفلسطيني، 
األول مــن شــهــر رمــضــان شهد 
اســتــقــرارًا فــي األســعــار وتــوفــرًا 
للسلع األســاســيــة فــي األســـواق، 
الـــــســـــوق شــهــد  أن  إلـــــــى   

ً
الفـــــتـــــة

تــنــزيــالت وعـــروضـــا عــلــى املـــواد 
التموينية.

الـــعـــامـــة  اإلدارة  تـــقـــريـــر  وبــــــــنّي 
لــوزارة  التابع  املستهلك  لحماية 
االقـــتـــصـــاد الــــصــــادر أمــــــس، أن 
مــع 27 شكوى  تعاملت  الــــوزارة 
املــديــريــات  هـــواتـــف  عــبــر  وردت 
ــني بـــلـــغ عـــدد  ــ ــي حـ ــ ــة، فـ ــيــ ــفــــرعــ ــ ال
ــات الـــــتـــــي قـــــامـــــت بــهــا  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ املـ
املستهلك  لحماية  العامة  اإلدارة 
52 مــتــابــعــة، وذلـــــك أثـــنـــاء قــيــام 
بتنفذ جوالتها  الرقابية  الطواقم 
واملسائية  الصباحية  التفتيشية 
تــم  جــــولــــة،  بـــلـــغـــت 191  والــــتــــي 
خــاللــهــا إصـــــدار 10 مــخــالــفــات 
إشـــهـــار أســـعـــار لــلــســلــع، حسب 

الضوابط املحددة.

استقرار 
األسواق 

الفلسطينية
الرباط ـ مصطفى قماس

رغم التفاؤل الذي أبداه رئيس الوزراء املغربي، 
ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، عــنــد عـــرض حصيلة 
ــابـــات  ــتـــخـ ــــن االنـ ــامــــني مـ ــد عــ ــعـ ــلـــى بـ ــه عـ ــقـ ــريـ فـ
فــي  يــــشــــددون  مـــراقـــبـــني  أن  الــتــشــريــعــيــة، إال 
»العربي الجديد« على أن الحكومة  حديثهم لـ
مدعوة ملعالجة مشاكل ضعف النمو واتساع 
دائرة البطالة وارتفاع األسعار ونقص السكن.
وتأتي تلك التحديات التي تواجهها حكومة 
العثماني في أفق انتخابات تشريعية مرتقبة 
عام 2021، في ظل هشاشة النمو االقتصادي، 
النمو  فقد كانت آخر مرة تجاوز فيها معدل 
سقف 5 في املائة في 2011، كي يتراجع دون 

ذلـــك فـــي األعـــــوام الــثــمــانــيــة األخـــيـــرة، وتشير 
تــوقــعــات الــبــنــك املـــركـــزي إلـــى بــلــوغــه 2.7 في 

املائة خال العام الحالي.
أمــام  بيانات رسمية وجــود معوقات  وتــؤكــد 
االســتــثــمــار فــي املــمــلــكــة، مــا يــؤثــر ســلــبــا على 
الــنــمــو وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل، وهـــو مـــا أكـــده 

اجــتــمــاع عقد أخــيــرا وضــم ممثلني عــن البنك 
املركزي واملصارف ورجال األعمال ودعوا في 
نهايته إلى اتخاذ تدابير إلعطاء دفعة جديدة 

لاقتصاد.

أزمة التوظيف
لم يغب عن رئيس الحكومة في تصريحاته، 
الشباب من  تــراكــم احتياجات  أمـــس،  مــن  أول 
فرص العمل، ما دفعه إلى التشديد على تبني 
املــخــطــط الــوطــنــي للتشغيل وإصــــاح بــرامــج 
الــشــغــل فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــواليــة التي 

تنتهي في 2021.
ووعد العثماني، بتقديم حصيلة حكومته في 
منتصف واليتها، أمام البرملان، بعقد امللتقى 

خارطة  وبلورة  والتدريب  للتشغيل  الوطني 
الهدف  أن  مضيفا  مخرجاته،  لتفعيل  طريق 
هــــو تـــكـــريـــس الـــحـــق فــــي الـــشـــغـــل لــلــمــواطــنــني 
برامج  عــن  وتــحــدث  خــاصــة.  منهم  وللشباب 
إنعاش التشغيل، حيث أكد خلق أكثر من 138 

ألف وظيفة بني 2017 و2019.
ولـــم يــخــض رئــيــس الــحــكــومــة فــي التفاصيل 
الــتــي تــشــيــر إلــــى بــلــوغ مــعــدل الــبــطــالــة نحو 
14.5 في املائة في املــدن، و24.1 في املائة بني 
الشباب املتراوحة أعمارهم بني 15 و24 عاما 

و17.1 في املائة بني حاملي الشهادات.
االقتصادي حكومة  النمو  ولم يسعف معدل 
ــبـــات الــتــســاقــطــات  ــدم ثـ ــ الــعــثــمــانــي بــســبــب عـ
املـــطـــريـــة الـــحـــاســـمـــة لــلــمــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة 
وضعف مساهمة القطاعات غير الفاحية في 
 2.7 الحالي  العام  في  يتعدى  لن  الــذي  النمو 

في املائة، بحسب توقعات رسمية.
العامني األخيرين تصور قصور  وترسخ في 
البطالة، فاالقتصاد  النمو في تقليص دائــرة 
كان يخلق 160 ألف فرصة عمل قبل عشرين 
عــامــا، بينما ال يــجــري الــحــديــث الــيــوم ســوى 
عـــن 50 ألــــف فــرصــة عــمــل، بــحــســب الــبــيــانــات 
سابقتها،  كما  الحكومة،  وتــواجــه  الرسمية. 
مــعــضــلــة مــتــمــثــلــة فـــي كــــون االســتــثــمــار الـــذي 
تنجزه الــدولــة يمثل 32 فــي املــائــة مــن الناتج 
اإلجمالي املحلي، غير أن ذلك ال ينعكس على 
النمو االقتصادي وال يؤدي إلى توفير فرص 

العمل.

هاجس األسعار
الحالي،  الفريق  أن  الحكومة  رئيس  ويعتبر 
سعى إلى تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة 
ــاء االجـــتـــمـــاعـــي،  ــ ــــصـ الـــفـــقـــر والـــهـــشـــاشـــة واإلقـ
مشيرا إلى اتفاق الحوار االجتماعي الذي وقع 
قبل عيد العمال مع رجال األعمال واالتحادات 
ــلـــت دعــم  ــد أن الــحــكــومــة واصـ ــ الــعــمــالــيــة. وأكـ
بــعــض املــــواد االســتــهــاكــيــة األســاســيــة، حيث 
ــة املــخــصــصــة لـــهـــا 1.8 مــلــيــار  ــ ــــوازنـ بــلــغــت املـ
دوالر فـــي الـــعـــام املـــاضـــي، مـــع الــحــفــاظ على 
أن  املـــائـــة.غـــيـــر  ــي  فــ الـــتـــضـــخـــم دون 2  مـــعـــدل 
املستهلك،  لحقوق  املغربية  الجامعة  رئــيــس 

لم  أن الحكومة  إلــى  الــخــراطــي، يشير  بــوعــزة 
تــســع إلــــى تــحــصــني الـــســـوق ضـــد املــمــارســات 
التي تفضي إلى ارتفاع األسعار، خاصة عبر 
تدخل الوسطاء.  ويؤكد الخراطي في تصريح 
هي  الوسطى  الطبقة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
األكثر تضررا من ارتفاع األسعار، خاصة في 
ظل شكاوى سائدة بني األسر بأنها تتجاوز 

مستوى التضخم املنخفض رسميا.
ــتـــصـــور مـــراقـــبـــون أن الــطــبــقــة املــتــوســطــة  ويـ
ــاريــــف خـــدمـــات  أضــــحــــت أكــــثــــر تـــحـــمـــا ملــــصــ
عــمــومــيــة مــثــل الــصــحــة والــتــعــلــيــم، فــتــوجــيــه 
بني  مــا  الخاصة، يستوعب  للمدارس  األبــنــاء 

20 و30 في املائة من إنفاق األسر.
وتخشى جمعيات حماية املستهلك باملغرب، 
مــن مــضــّي الــحــكــومــة فــي تــحــريــر أســعــار غــاز 
الطهو وخدمات عمومية، بعد رفع الدعم عن 
الــســوالر والــبــنــزيــن، مــا انعكس على تكاليف 

إنتاج سلع وخدمات.

نقص السكن
ويفترض في الحكومة السعي ملعالجة حالة 
الـــركـــود الــتــي يــعــانــي مــنــهــا قــطــاع الــعــقــارات 
باملغرب، ما انعكس سلبا على عروض السكن 
التي ال تستجيب ملطالب املشترين املحتملني. 
ــارات، الـــــذي يــســتــحــوذ  ــقــ ــعــ ويـــعـــانـــي قـــطـــاع الــ
الــقــروض البنكية، من  املــائــة مــن  على 30 فــي 
أزمــــــة، حــيــث يــعــتــبــر املـــراقـــبـــون أن الــطــلــب ال 
يـــوازيـــه عـــرض مــائــم عــلــى مــســتــوى أصــنــاف 
ــار واملـــوقـــع وآلـــيـــات التمويل  ــعـ الــســكــن واألسـ
ــــت يــعــتــقــد  والـــتـــجـــهـــيـــزات الـــعـــمـــومـــيـــة. فــــي وقـ
مـــراقـــبـــون بـــضـــرورة إعـــــادة الــنــظــر املــمــنــوحــة 
لقطاع العقارات، يتصور االقتصادي، إدريس 
أنه  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ فــي تصريح  الفينا، 
يــتــوجــب تــوفــيــر تــحــفــيــزات جـــديـــدة لــلــقــطــاع 

وتخفيف الضغط الجبائي عنه.
ويــعــتــقــد الــفــيــنــا أنـــه يــتــوجــب عــلــى الــحــكــومــة 
الركود  القطاع من حالة  نهج سياسة تخرج 
التي يواجهها منذ ثمانية أعوام، وهو الركود 
البنكية،  القروض  انخفاض  الــذي تجلى عبر 
ــنـــت، الـــــذي يــرتــبــط  ــمـ ــع مــبــيــعــات اإلسـ ــراجــ وتــ

بقطاعي البناء واألشغال العمومي.

الحرب تجبر اليمنيين على التقشفالحكومة المغربية تواجه تحديات التوظيف واألسعار والسكن

)Getty( المغاربة يعانون من غالء األسعار

عدن ـ فاروق الكمالي

ــان  ــر رمــــضــ ــهــ اســـتـــقـــبـــل الــــيــــمــــنــــيــــون شــ
الــحــرب وسط  فــي ظــل  الخامسة  للسنة 
معيشية  وأزمـــات  اقتصادية  صعوبات 
وباتوا  األسعار،  في  متصاعد  وارتفاع 
مــجــبــريــن عــلــى الــتــقــشــف والــتــخــلــي عن 
عادات االستهاك التي كانت ترافق هذا 
املوسم، فيما أدى تدني القدرة الشرائية 
ــة أمــــــــام الـــــــــــواردات  ــيــ ــنــ ــات األمــ ــبــ ــقــ ــعــ والــ
إلـــى تـــراجـــع الــحــركــة الــتــجــاريــة وركـــود 

األسواق.
ويتفاوت الوضع املعيشي لليمنيني بني 
مناطق السيطرة املختلفة التي أفرزتها 
السكان في مناطق  الــحــرب، حيث يجد 
الحكومة بعض العزاء في توفر خدمات 
الرواتب،  املياه والكهرباء وانتظام دفع 
ــك يــعــانــون مـــن مـــوجـــة الــغــاء  ــم ذلــ ــ ورغـ
التي ضربت مختلف السلع والخدمات. 
ــا املـــواطـــنـــون فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء  أمــ
فيعيشون  الحوثيني  سيطرة  ومناطق 
في أزمات مستمرة وبدون خدمات، ولم 
مليون موظف  مــن نصف  أكثر  يحصل 

حكومي على رواتبهم منذ عامني.
وتلقي األزمة االقتصادية التي تعيشها 
الـــبـــاد بــظــالــهــا عــلــى جــمــيــع اليمنيني 
املحلية  العملة  بــانــهــيــار  تــأثــروا  الــذيــن 
وضـــعـــف مــــصــــادر الــــدخــــل، فــأصــبــحــوا 
اإلنفاق  أولــويــات  تغيير  على  مجبرين 
احتياحياتهم  مــن  كثير  عــن  والــتــخــلــي 

خال شهر رمضان.
معونات  على  األريــــاف  ســكــان  ويعتمد 
الـــغـــذاء الــتــي تــقــدمــهــا مــنــظــمــات دولــيــة، 
إذ أوضــــح مــاجــد مــحــمــد رب أســــرة في 
ريف تعز )جنوب غرب(، أنه حصل على 
احتياجاته لشهر رمضان من مساعدات 
تــقــدمــهــا مــنــظــمــة دولـــيـــة تــقــوم بــتــوزيــع 
الــقــمــح والــدقــيــق واألرز والــســكــر وزيــت 

الطبخ على السكان.
بدون  الجديد«:  »العربي  لـ محمد  وقــال 
املــســاعــدات ال أعــلــم كــيــف كــنــت سأتدبر 

لــاقــتــراض،  أمــــوري، ربــمــا كنت سألجأ 
فأنا عامل بناء وهذا القطاع في الريف 
يعيش حالة ركــود، وال أستطيع تحمل 
تكاليف السفر واإلقامة في املدينة التي 

تشهد انتعاشا في هذا املجال.
ــال بــرنــامــح األغـــذيـــة الــعــاملــي الــتــابــع  وقــ
لــأمــم املــتــحــدة، فـــي 12 إبــريــل/نــيــســان 
املاضي، إن هناك نحو 20 مليون يمني 

يعانون من انعدام األمن الغذائي.
ــي تــــقــــريــــر، إلــــى  ــ وأشـــــــــــار الــــبــــرنــــامــــج فــ
والتي  الــنــاس  الــصــراع على  انعكاسات 
تــمــثــلــت فــــي تــخــفــيــض قـــيـــمـــة الــعــمــلــة، 
ونقل  استيراد  ومخاطر  تكلفة  وزيـــادة 

السلع األساسية.
وفـــــــي مــــديــــنــــة تــــعــــز الــــتــــي يـــحـــاصـــرهـــا 
ــن الـــشـــرقـــي  ــذيــ ــفــ ــنــ الــــحــــوثــــيــــون مــــــن املــ
والغربي، اختفت مظاهر استقبال شهر 
ــواق حــالــة ركــود  رمــضــان وتــعــيــش األســ
في ظل قلة املعروض من املواد الغذائية، 
وارتــفــاع في األســعــار بلغ 20% بحسب 
تواجه  التي  الصعوبات  نتيجة  تــجــار، 
التجار في إيصال بضائعهم عبر طرق 

جبلية وعرة.
»الــعــربــي  وقـــال أكـــرم صــالــح )مــوظــف( لـــ
ــــي وضــــــع أفـــضـــل  ــد«: نـــعـــيـــش فـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
بــــاملــــقــــارنــــة مـــــع الــــســــكــــان فـــــي مـــنـــاطـــق 
الــحــوثــيــني ونــقــبــض رواتــبــنــا بانتظام، 
ــــادي املـــتـــدهـــور  ــــصـ ــتـ ــ ــــع االقـ ــــوضـ لـــكـــن الـ
يـــــجـــــبـــــرنـــــا عــــــلــــــى الـــــتـــــقـــــشـــــف وشـــــــــــراء 
االحــــتــــيــــاجــــات الـــــضـــــروريـــــة، ولــــــم أعـــد 
أســتــضــيــف أحــــدا عــلــى وجــبــة اإلفـــطـــار، 
وكان منزلي قبل الحرب يمتأ بأقاربي 

وأصدقائي من الطاب وأبناء األرياف.
واستقبلت العاصمة صنعاء الخاضعة 
ــات  ــ ــأزمـ ــ ــان بـ ــ ــــضــ ــر رمــ ــهــ لـــلـــحـــوثـــيـــني شــ
معيشية خانقة في الوقود وغاز الطهو، 
فيما يعيش املوظفون بدون رواتب منذ 
غياب  وفــي ظل   ،2016 أيلول  سبتمبر/ 

للخدمات وأبرزها الكهرباء.
ويــحــصــل الـــســـكـــان فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة 
مــنــاطــق الــحــوثــيــني عــلــى الــكــهــربــاء من 

شركات تجارية تمتلك مولدات خاصة، 
ــازل  ــ ــنــ ــ ــــات واملــ ــحــ ــ ــــد املــ ــــزويـ ــتـ ــ ــوم بـ ــ ــقــ ــ وتــ
لــســاعــات مـــحـــدودة وبـــأســـعـــار مرتفعة 
تفوق قدرة آالف السكان الذين يعيشون 

في الظام منذ شهور.
وفـــي الــعــاصــمــة املــؤقــتــة عـــدن )جــنــوبــي 
الشرعية،  الحكومة  مقر  حيث  الــبــاد(، 
ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــون لــ ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ ــار ومــ ــ ــجـ ــ أكـــــــد تـ
الــجــديــد«، أن الـــركـــود يــضــرب األســــواق 
ــه،  ــالـ املــحــلــيــة قـــبـــل شـــهـــر رمــــضــــان وخـ
واإلقــــبــــال ضــعــيــف لــلــغــايــة مـــن الــنــاس 
على شراء احتياجاتهم بسبب الظروف 

املعيشية القاسية وارتفاع األسعار.
وقـــــال جـــمـــال الــيــافــعــي صـــاحـــب متجر 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  لــلــمــواد الــغــذائــيــة لـــ
ــادة لـــم يـــجـــازف الــتــجــار  ــعــ عــلــى غــيــر الــ
ــراد كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن املـــــواد  ــيـ ــتـ ــاسـ بـ
الـــغـــذائـــيـــة ملـــواجـــهـــة احـــتـــيـــاجـــات شــهــر 
رمضان، ففي أعوام سابقة ظلت السلع 
مــكــدســة فـــي املـــحـــات وحـــركـــة الــتــســوق 
ضعيفة، وهذا العام ربما يكون األسوأ 

من حيث اإلقبال. 
وأدى انــخــفــاض ســعــر الـــصـــرف الــحــاد 
للعملة املحلية إلى ارتفاع أسعار السلع 
قياسية  ملستويات  التضخم  ومــعــدالت 

خال الفترة األخيرة. 
الـــبـــاحـــث واملـــحـــلـــل االقـــتـــصـــادي حــســام 
السعيد، أوضح أن الحرب غيرت أنماط 
اليمنيني فــي رمضان،  لــدى  االســتــهــاك 
ــتـــصـــرا عـــلـــى الــســلــع  ــقـ حـــيـــث أصــــبــــح مـ
السلع  لغاء بعض  نتيجة  الــضــروريــة، 
مــقــارنــة  100و%145  بـــني  يـــتـــراوح  بــمــا 

باألسعار قبل الحرب.
»الــعــربــي الــجــديــد«: إن  وقـــال الــســعــيــد لـــ
تهاوي الريال وارتفاع األسعار وضعف 
مـــصـــادر الـــدخـــل قــلــلــت مـــن الــطــلــب على 
ــلـــع، كـــمـــا أن حــــــاالت الــفــقــر  مــجــمــل الـــسـ
املدقع والحاجة املاسة للمساعدة قللت 
من حجم االستهاك. وأشــار إلــى غياب 
األسعار  حركة  على  الحكومية  الرقابة 

ما فاقم من أزمات اليمنيني.

أسواقمعيشة
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العثماني يتعهد 
بتقديم حصيلة حكومته 

في منتصف واليتها 
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ــات املـــتـــحـــدة لـــزيـــادة  ــواليــ تــعــد الــ
حـــجـــم الـــســـلـــع الـــصـــيـــنـــيـــة الـــتـــي 
ستفرض عليها رسومًا مرتفعة، 
إلى  دوالر  مليار   200 قيمتها  بضائع  مــن 
سلع قيمتها 300 مليار دوالر. ونشر املمثل 
الـــتـــجـــاري األمـــيـــركـــي روبــــــرت اليــــتــــزر، يــوم 
اإلثـــنـــن، قــائــمــة جــديــدة بــالــســلــع الصينية 
الـــتـــي ســتــفــرض عــلــيــهــا واشـــنـــطـــن رســومــًا 
مرتفعة والتي شملت لعب ومالبس األطفال 

والهواتف النقالة والكمبيوتر املحمول. 
وحسب وكالة بلومبيرغ، فإن هذه التعرفة 
للقائمة  الــتــي ضمت  الــجــديــدة  السلع  على 
لن تدخل حيز التطبيق قبل حلول يونيو/ 
حزيران.  وبدا أن املفاوضات بن الواليات 

ــتـــحـــدة والــــصــــن تــتــجــه صـــــوب الــنــجــاح  املـ
األســبــوع املــاضــي، لكنها تــضــررت إلــى حد 
ــأن بكن  كــبــيــر بــفــعــل اتـــهـــامـــات أمــيــركــيــة بــ

الدقيقة  فــي  كبيرة  تغييرات  إلجـــراء  سعت 
األخــيــرة. وحسب وكــالــة رويــتــرز، تجاهلت 
ــيـــركـــي  الــــصــــن تـــحـــذيـــرًا مــــن الـــرئـــيـــس األمـ
دونالد ترامب وتحركت لفرض رسوم أعلى 
على مجموعة من السلع األميركية بما في 
الطبيعي  والغاز  املجمدة  الخضروات  ذلــك 

املسال. 
لــكــن مــا الـــذي جــعــل الــنــزاع الــتــجــاري يعود 
إلى املربع األول بعدما اقترب الجانبان من 

توقيع االتفاق؟ 
السريع  الــتــدهــور  لهذا  التفسيرات  تتباين 
في العالقات التجارية بن بكن وواشنطن، 
فبينما يقول خبراء إن ترامب يرى أن بنود 
االتفاق الذي كان جاهزًا للتوقيع غير كافية 
لــحــمــايــة حــقــوق املــلــكــيــة الــفــكــريــة وحــمــايــة 
الشركات األميركية من التجسس الصناعي 
وسرقة املعلومات لدى الجامعات األميركية، 
ــبـــاب هــذا  ــرون أن أسـ ــ ــبـــراء يـ لــكــن هــنــالــك خـ
التدهور ليست تجارية كما يظن الكثيرون 
وإنما سياسية، حيث إن ما أغضب ترامب 
أكــثــر مــن ســـواه هــو دعـــم الــصــن العسكري 
لدول أميركا الالتينية، وسعيها إلى تعزيز 
ــذه املـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث وعــــدت  ــ ــا فــــي هـ ــفـــوذهـ نـ
أمــيــركــا  فـــي  مــلــيــار دوالر   250 بــاســتــثــمــار 
التي  املتحدة  الــواليــات  ملواجهة  الالتينية 
والطريق«  »الحزام  مشروع  بشدة  تعارض 

تفاقم الحرب 
التجارية

ترامب يستأنف 
الضغط على 

الصين
)Getty(

النزاع  لتصعيد  العودة  وراء  سياسية  عوامل  هنالك  أن  محللون  يرى 
التجاري بين واشنطن وبكين، الذي بدا على وشك االنتهاء قبل أسبوعين. 
وتنوي اإلدارة األميركية رفع الضرائب من 10 إلى 25% على بضائع صينية 

تقدر قيمتها بنحو 325 مليار دوالر
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مرة  بالغيوم  العاملي  االقتصاد  تلبدت سماء 
الــتــجــارة بن  أخـــرى بعد انتكاسة مــحــادثــات 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة والــــصــــن، حــيــث أظــهــرت 
مؤشرات النمو االقتصادي في كل من الصن 
املــخــاوف  وعـــادت  تراجعًا ملحوظًا.  ــا  وأوروبــ
مـــن حــــدوث أزمــــة مــالــيــة شــبــيــهــة بـــأزمـــة املـــال 
العاملية في العام 2008، على الرغم من اختالف 
الــــظــــروف الـــتـــي خــلــقــت أزمــــــة املــــــال الــســابــقــة 
واستعداد املصارف املركزية العاملية للتعامل 
مــع أي هــزة مستفيدة مــن دروس أزمـــة املــال.  
من بن نذر التشاؤم التي تبدت أخيرًا، تراجع 
الــنــمــو األملـــانـــي والــثــقــة االســتــثــمــاريــة، حيث 
أظهر مسح في برلن، نشر أمس الثالثاء، أن 
ثقة املستثمرين األملان تراجعت بشكل مفاجئ 
في مايو/ أيار مع تصاعد الخالف التجاري 
بن الصن والواليات املتحدة، وهو ما يلقي 
بظالله على توقعات النمو في أكبر اقتصاد 
فــي أوروبـــــا. وكـــان مكتب اإلحـــصـــاء لالتحاد 
ــر األســـبـــوع  األوروبـــــــي »يــــوروســــتــــات« قـــد ذكــ
املاضي، أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 
19 دولة قد سجل نموا بنسبة 0.4% في الربع 
السابق  بــالــربــع  مــقــارنــة  عـــام 2019  األول مــن 
لــــه. وقـــالـــت مــؤســســة يـــوروســـتـــات إن الــنــاتــج 
ــي الـــذي  ــ املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي لــالتــحــاد األوروبـــ
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ــن تـــطـــور الــتــوتــر  ــة مـ ــيــ ــط مـــخـــاوف أوروبــ وســ
الــعــســكــري بــن طــهــران وواشــنــطــن ومــخــاوف 
االنزالق إلى حرب،  تسعى  حكومات أوروبية 
إلحياء آلية التجارة مع إيران. وقالت مسؤولة 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة بـــاالتـــحـــاد األوروبـــــــي، 
ــنـــن، إنــهــا  فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي، مــســاء اإلثـ
نــاقــشــت مــع وزراء خــارجــيــة فــرنــســا وأملــانــيــا 
واملـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة ســـبـــل تــــفــــادي الــعــقــوبــات 

األميركية وتيسير التجارة مع إيران.
وأضافت موغيريني أنه خالل االجتماع الذي 
جـــرى بــن األطــــراف األربــعــة »نــاقــشــنــا السبل 
الــتــي نستطيع مــن خــاللــهــا املــضــي قــدمــا في 
بــعــض األمــــور، مــن بينها عــلــى سبيل املــثــال، 
ــم الــــتــــبــــادالت الـــتـــجـــاريـــة مــع  ــ ــيـــة دعـ تــفــعــيــل آلـ
 في إجراء تعامالت خالل األسابيع 

ً
إيران، أمال

القليلة املقبلة«.
وطــرحــت إيـــران حــلــواًل  لتفعيل آلية التعامل 

التجاري مع أوروبــا، والتي تهدف إلى إنقاذ 
االتـــفـــاق الـــنـــووي مــن خـــالل الــســمــاح لــطــهــران 
بــمــواصــلــة الــتــعــامــل مــع الــشــركــات األوروبـــيـــة 

رغم العقوبات األميركية. 
وقــــال مــحــافــظ الــبــنــك املـــركـــزي اإليـــرانـــي عبد 
لتفعيل  طــريــقــة  أســـهـــل  إن  هــمــتــي،  الـــنـــاصـــر 
واإليــرانــيــة  »إينستكس«  األوروبـــيـــة  اآللــيــتــن 
ــيـــة  »ســــــاتــــــمــــــا«، وهــــــــي شـــــركـــــة نــــظــــيــــرة لـــآلـ
األوروبية  الشركات  بقيام  تتمثل  األوروبــيــة، 
باستيراد النفط من إيران أو منح خط ائتمان 
ــيـــن لــبــدء الــتــصــديــر إلــى  لــلــمــصــدريــن األوروبـ

إيــــــران. وانــتــقــد املـــســـؤول اإليــــرانــــي مـــن خــالل 
ــتــــغــــرام« نـــشـــرهـــا مــســاء  ــة عـــلـــى »إنــــســ ــنـ ــدويـ تـ
االثنن، تقاعس الجانب األوروبــي في تفعيل 
آلية التجارة، التي قدمت قبل 3 أشهر من قبل 
فرنسا  الــنــووي وهــي  املوقعة لالتفاق  الـــدول 
إن »حديث  وقــال همتي  وأملــانــيــا.  وبريطانيا 
اآللية أصبح  لتفعيل  األوروبين عن سعيهم 
الذي  الحل  أن  معتبرًا  وبالية«،  مكررة  عبارة 

قدمه هو الطريقة األمثل لتفعيل هذه اآللية.
وأضــــاف: »إذا كــان األوروبـــيـــون قلقن مــن رد 
فعل الواليات املتحدة إزاء السلع املصدرة إلى 
إيران فبإمكانهم اختبار قدرتهم على تصدير 
السلع األساسية واألدوية. اآلن يمكن القول إن 

الكرة في ملعب أوروبا«.
مــن  األوروبـــــــــــــي  االتــــــحــــــاد  دول  وتــــتــــخــــوف 
تـــداعـــيـــات الـــضـــغـــوط املـــالـــيـــة واالقــتــصــاديــة 
والــعــســكــريــة عــلــى االســتــقــرار الــســيــاســي في 
إيران. ومعروف أن أوروبا تتخوف من تزايد 
الهجرة من دول منطقة الشرق األوسط. كما 
تنقل  حــدوث فوضى سياسية  مــن  تتخوف 
ــيـــارات املــتــطــرفــة.  ــتـ ــى الـ ــران إلــ ــ الــحــكــم فـــي إيــ
وبــالــتــالــي فتعمل أوروبـــــا عــلــى فــتــح نــافــذة 
تجارية ودبلوماسية مع الحكومة اإليرانية. 
والعقوبات  األميركية  الضغوط  رغــم  وذلــك 
تنفذها واشنطن  الــتــي  الــصــارمــة  الــثــانــويــة 
على الشركات والدول التي ال تتقيد بالحظر 

األميركي على إيران. 
أملانيا وفرنسا وبريطانيا أطلقت  أن  يذكر 
فـــي نــهــايــة يــنــايــر، كـــانـــون الــثــانــي املــاضــي 
املالية  الحركة  لتسهيل  »إينستكس«  آلية 
إيـــــــران. وتـــتـــخـــوف اإلدارة  والـــتـــجـــاريـــة مـــع 
 األمـــيـــركـــيـــة مــــن تـــأثـــيـــر هـــــذه اآللــــيــــة ســلــبــًا 
ــة عــلــى طـــهـــران.  ــفـــروضـ عــلــى الـــعـــقـــوبـــات املـ
إلــــى  تــــــرامــــــب  الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  وتــــســــعــــى 
إعــادة  إيـــران، وإجبارها على   الضغط على 
ــا الـــــنـــــووي  ــهــ ــامــــجــ ــرنــ الـــــتـــــفـــــاوض حــــــــول بــ
وقــضــايــا الـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة والــتــمــدد 

الجيوسياسي في املنطقة.

يضم 28 دولة قد نما أيضا بنسبة 0.5% على 
 
ً
أســـاس مــوســمــي. وتــزيــد هـــذه الــنــتــائــج قليال
عــام 2018  األخير من  الربع  عن نظيرتها في 
لــكــل مـــن مــنــطــقــة الـــيـــورو، الــتــي ســجــلــت نــمــوا 
بنسبة 0.2% واالتــحــاد األوروبـــي ككل، الــذي 
ســجــل نــمــوا بــنــســبــة 0.3%. أمـــا عــلــى أســـاس 
اإلجمالي  املحلي  الــنــاتــج  سجل  فقد  ســنــوي، 
ملنطقة اليورو في الربع األول هذا العام نموًا 

منخفضًا مقارنة مع التوقعات السابقة. 
وفـــي ســيــاق الــتــشــاؤم، حـــذر راغـــــورام راجـــان، 
االقــتــصــادي واألكــاديــمــي الــهــنــدي الـــذي تنبأ 
بـــوقـــوع األزمـــــة املــالــيــة الــعــاملــيــة عــامــي 2007 

و2008، من أزمة اقتصادية أخرى مقبلة. 
ــذي شــغــل ســابــقــًا منصب  وتـــوقـــع راغــــــورام الــ
مدير البحوث في صندوق النقد الدولي، في 
مقابلة مع قناة »سي ان ان« األميركية، حدوث 
: »ستكون هناك أزمة مقبلة، 

ً
أزمة مالية قائال

ولكن السؤال هو متى بالتحديد، من الواضح 
أن مــا حـــدث بــعــد األزمــــة املــالــيــة الــعــاملــيــة هو 
أننا بنينا حجم ديون ضخم ليس في املواقع 

ذاتها ولكن في مواقع أخرى بالعالم«. 
وأشـــار إلــى أن الــديــون التي خلقت أزمــة املــال 
العاملية السابقة كانت ديون شركات، أما اآلن 

فهي ديون حكومات. 
النمو سيكون  يتباطأ  »اآلن عندما  وأضـــاف: 
هناك ثمن يتوجب دفعه، والسؤال هل سيكون 
الثمن مشابها للثمن الذي دفعناه في األزمة 
االقــتــصــاديــة الــعــاملــيــة املــاضــيــة؟ عــلــى األغــلــب 
ال، لن تكون في املناطق نفسها وعلى الغلب 

اليوم  البنوك  أزمــة بنكية ألن  لن تكون لدينا 
بحال أفضل كثيرًا مما كانت عليه«.

ــي، قــــال ديــفــيــد  ــاضــ ونـــهـــايـــة مــــــارس/ آذار املــ
ليبتون، النائب األول للمدير العام لصندوق 
ــــي، إن الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــن  ــدولــ ــ ــقـــد الــ ــنـ الـ
أكبر خطر  والــصــن تشكل  املتحدة  الــواليــات 
عــلــى االســـتـــقـــرار الـــعـــاملـــي. مــضــيــفــا أن إرســــاء 
ــــي ضـــــــــروري لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــالـ ــ ــرار املـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االسـ
الــصــدمــات عــلــى صعيد االقــتــصــاد الــكــلــي في 
أوروبــا. وأضــاف ليبتون »بوضوح هذا ليس 
ــات املــتــحــدة  ــ ــواليـ ــ ــا. والـ ــدهــ شــــأن أوروبـــــــا وحــ
ــك.  ــذلـ ــا كـ ــيـ ــالـ ــيـــب بـــيـــتـــهـــا مـ ــرتـ ــة إلــــــى تـ ــاجـ بـــحـ
التوترات التجارية األميركية الصينية تشكل 
أكبر خطر لالستقرار العاملي«. وأثرت الحرب 
التجارية الدائرة والتي بدأت قبل أكثر من 10 
أشهر على تدفق بضائع بمليارات الدوالرات 

بن البلدين.
ويلخص اقتصاديون أزمة االقتصاد العاملي 
بــاالرتــبــاك الــــذي أحــدثــتــه ســيــاســات الــرئــيــس 
دونـــالـــد تـــرامـــب الــخــاصــة بـــرفـــض االتــفــاقــات 
الـــتـــجـــاريـــة املـــوقـــعـــة مـــع بـــــالده والــــعــــودة إلــى 
مــــفــــاوضــــات تـــجـــاريـــة ثـــنـــائـــيـــة يـــفـــرض فــيــهــا 
شـــروطـــًا قــاســيــة عــلــى الـــشـــركـــاء الــتــجــاريــن. 
كــمــا أن اســتــخــدامــه املــكــثــف للحظر الــتــجــاري 
واملالي، أضعف عمليات التبادل التجاري بن 
دول العالم. ومما يزيد املخاوف انزالق العالم 
ــة الــتــوتــر الــعــســكــري بمنطقة الــشــرق  فـــي أزمــ
األوســط بن إيــران والــواليــات املتحدة والتي 
زادت حــدتــهــا خـــالل األيــــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة، 
وكذلك التوتر في مناطق التماس بن أوروبا 

وروسيا. 
التجارية، خاصة  نزاعاته  ترامب عن  ويدافع 
ــار قـــوة  ــ حـــربـــه الـــتـــجـــاريـــة مــــع الـــصـــن فــــي إطــ
اقــتــصــاد بــــالده، وهــــذا املــنــطــق فــي الــتــفــاوض 
يهدد بكارثة اقتصادية، حسب قول محللن. 
وقال ترامب في سلسلة تغريدات، صباح أمس 
أفضل  الثالثاء، على تويتر: »نحن في وضع 

بكثير حاليا من أي اتفاق كنا سنبرمه«.

أوروبا »ُتحيي« آلية المتاجرة مع طهرانخوف من أزمة مالية عالمية جديدة

آسيا  فــي  التجارية  مصالحها  يهدد  الــذي 
وأوروبا وحتى املنطقة العربية وأفريقيا. 

في السياق السياسي، اتهم وزير الخارجية 
األمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، عــالنــيــة، الصن 
ــا الــالتــيــنــيــة  ــركـ ــيـ ــا بـــدعـــم قــــــادة أمـ ــ ــيـ ــ وروسـ
الــذيــن ال تــالئــم سياساتهم  االســتــبــداديــن 
واشنطن.  أما مصرف »غولدمان ساكس«، 
فــــيــــرى فــــي تــحــلــيــلــه أن تــــرامــــب يـــشـــعـــر أن 
االقــتــصــاد األمــيــركــي قـــوي اآلن، فــي الــوقــت 
الذي يتباطأ فيه االقتصاد الصيني، حيث 

االثــــنــــن، بــعــدمــا تـــحـــدت الـــصـــن واشــنــطــن 
بــإعــالنــهــا عــن رســــوم انــتــقــامــيــة، فــي أحــدث 
تـــطـــورات لــلــنــزاع الــتــجــاري املــتــصــاعــد بن 
الــبــلــديــن. ودفـــعـــت مـــخـــاوف تـــراجـــع الــنــمــو 
ــاملــــي املـــســـتـــثـــمـــريـــن إلـــى  ــعــ ــادي الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
الــهــروب من األسهم واإلقــبــال على األصــول 
األقل مخاطرة وعلى رأسها الذهب.   وأدت 
مخاوف الحرب التجارية بن أكبر عمالقن 
إلى خفض سعر النفط، حيث تركزت أنظار 
املستثمرين على مستقبل النمو االقتصادي 

يــتــراجــع مــعــدل النمو االقــتــصــادي وتشهد 
مديونيات  أزمــة  بالصن  التجارية  البنوك 

ونقصًا في السيولة الدوالرية. 
وبعد فترة من التفاؤل سادت أسواق العالم 
املعقد بن  التجاري  للنزاع  بالتوصل لحل 
الــصــن الــواليــات املــتــحــدة، عــاد الــنــزاع مرة 
إلــى شراسته، فجأة ودون مقدمات،  أخــرى 
حيث ارتفعت املخاطر في تعامالت أسواق 

السلع األولية والنفط والبورصات. 
ــــي إغـــــالق  ــــم األمــــيــــركــــيــــة فـ ــهـ ــ ــطـــت األسـ ــبـ وهـ

العاملي الذي يحدد الطلب النفطي أكثر من 
تــركــيــزهــم عــلــى الــتــوتــر الــعــســكــري وغــيــاب 
الــنــفــط اإليـــرانـــي مــن الــســوق الــعــاملــي. وكــان 
يمكن لــهــذا الــتــوتــر الــعــســكــري ومـــا صحبه 
مــن حــظــر عــلــى الــنــفــط الــفــنــزويــلــي والــحــرب 
النفط 3  أن ترفع أسعار  ليبيا،  األهلية في 
أو 5 دوالرات عــلــى األقــــل، حــســب تــقــديــرات 
»أويل برايس«، ولكن ذلك لم يحدث بسبب 

الحرب التجارية. 
وحسب وكالة رويترز، بلغت العقود اآلجلة 

التعامالت  في  برنت  العاملي  القياس  لخام 
الصباحية التي جرت أمس، الثالثاء، 70.40 
وبلغت  سنتًا.   38 مرتفعة  للبرميل،  دوالرا 
العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
األميركي 60.92 دوالرا للبرميل، منخفضة 
الثالثاء،  أمــس  مــســح،  أظــهــر  12 سنتًا. كما 
بشكل  تراجعت  األملـــان  املستثمرين  ثقة  أن 
مفاجئ في مايو/ أيار مع تصاعد الخالف 
التجاري بن الصن الواليات املتحدة، وهو 
مــا يــلــقــي بــظــاللــه عــلــى تــوقــعــات الــنــمــو في 
أكبر اقتصاد في أوروبا. وقال معهد زد.إي.

ديليو إن مسحه الشهري أظهر تراجع ثقة 
إبــريــل/  فــي   3.1 مــن   2.1- إلـــى  املستثمرين 
نيسان، بينما توقع االقتصاديون زيادتها 
إلى 5.0. وقال أخيم فامباخ، رئيس املعهد، 
إن أحــــدث تــصــعــيــد فـــي الـــخـــالف الــتــجــاري 
بن واشنطن وبكن يزيد الضبابية بشأن 
صادرات أملانيا، وهو عامل رئيسي في نمو 

الناتج املحلي اإلجمالي.
املستثمرين  لتقييم  آخـــر  مــقــيــاس  وأظـــهـــر 
إلى  الراهنة تحسنا  االقتصادية  لألوضاع 
8.2 مـــن 5.5 فـــي الــشــهــر الــســابــق، فـــي حن 

توقعت األسواق ارتفاعا إلى 6.0.
ــفـــاوضـــات  ــذا الـــتـــدهـــور فــــي املـ لـــكـــن رغـــــم هـــ
الـــتـــجـــاريـــة بـــن الـــبـــلـــديـــن، يـــبـــدو أن هــنــالــك 
ــزاع الـــتـــجـــاري.  ــ ــنـ ــ نـــقـــطـــة ضـــــوء فــــي نـــفـــق الـ
ــال تـــرامـــب، االثـــنـــن، إنــه  ــذا الـــصـــدد، قـ فــي هـ
سيلتقي مع نظيره الصيني شي جن بينغ 
قمة  اجتماعات  هامش  على  املقبل،  الشهر 
مناقشاتهما  تــكــون  أن  وتـــوقـــع  الــعــشــريــن. 
ــع اشـــــتـــــداد الـــحـــرب  ــ ــايــــة«، مـ ــلــــغــ ــرة لــ ــمــ ــثــ »مــ

التجارية بن أكبر اقتصادين في العالم.
ــاف تــــرامــــب فــــي تـــصـــريـــحـــات بــالــبــيــت  ــ ــ أضـ
ــيـــض »نــتــعــامــل مــعــهــم. لــديــنــا عــالقــات  األبـ
جيدة جدًا«. وأضاف: »ربما يحدث شيء ما. 
قمة مجموعة  في  تعلمون،  كما  سنجتمع، 
العشرين في اليابان، وأعتقد أن ذلك سيكون 
اجتماعًا مثمرًا للغاية على األرجح«. وذكر 
ــــب، الــــــذي يــتــبــنــى ســـيـــاســـة الــحــمــايــة  ــرامـ ــ تـ
الــتــجــاريــة تــحــت شــعــار »أمــيــركــا أواًل«، أنــه 
لم يقرر بعد ما إذا كان سيمضي قدمًا في 
فرض رسوم على سلع صينية أخرى بقيمة 
325 مليار دوالر.  ويرى محللون أن رد فعل 
التصعيد  هــذا  ســوق »وول ســتــريــت« على 
الجديد سيكون من أهم العوامل في تحديد 
ــرامـــب الــتــجــاريــة نحو  ســيــاســة الـــرئـــيـــس تـ
الـــصـــن. وفــــي حــــال واصـــلـــت وول ســتــريــت 
في   

ً
ترامب سيكون متساهال فــإن  التراجع، 

محادثاته مع الصن، أما إذا لم تتأثر »وول 
الحرب  فــإن ترامب سيمضي في  ستريت«، 
من  يتمكن  أن  يهمه  ما  أكثر  ألن  التجارية. 

الفوز بوالية رئاسية ثانية.

بالصين  االقتصادي  النمو  تباطؤ  على  ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة  تراهن 
األميركية.  للشروط  بكين  في  الحكومة  رضوخ  على  ذلك  وتداعيات 
تعتد  الصين  ــإن  ف المقابل،  ــي  وف
السوق  وحجم  اقتصادها  بقوة 
االستهالكي الضخم. وبحسابات بكين 
الرسمية، فإن الناتج االقتصادي يتجاوز 
90 تريليون يوان )13.24 تريليون دوالر(، 
إجمالي  من  الفرد  نصيب  يبلغ  كما 
الناتج المحلي إلى نحو 10 آالف دوالر. 
وحتى اآلن أثرت العقوبات في تراجع 
ولكن  بالصين،  االستهالكي  الطلب 

ليس بنسبة كبيرة.

رهان ترامب

تقرير

انقلب التفاؤل باالنتعاش 
العالمي بعد أنباء 

عن قرب توقيع اتفاق 
تجاري بين واشنطن 

وبكين، إلى تشاؤم يهدد 
بحدوث أزمة مالية 

عالمية
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رؤية

شريف عثمان

ــاعــــي، وعــلــت  ــمــ ــتــ ــل االجــ ــواصــ ــتــ ــ ــغـــل اإلعـــــــــام، ومـــــواقـــــع ال انـــشـ
األصــوات في املقاهي واملطاعم والبيوت، تقريبًا في كل شارع 
 وحـــارة فــي مــصــر، على مـــدار األيـــام القليلة املــاضــيــة، بقضية 
أو  قــادمــة،  والعباد لسنوات  الــبــاد  فــي حياة  هــامــة، ربما تؤثر 
ــدأت »األزمــــــة« بــدقــائــق أضــافــهــا  هــكــذا تــصــور املــتــنــاحــرون. بــ
 من 

ً
بــدال الـــدوري املحلي،  القدم في  حكم إحــدى مباريات كــرة 

في تسجيل  الفريقني  أحد  ونجح  املباراة،  أثناء  الضائع  الوقت 
ربما  ومقتربًا  الثاث،  النقاط  منتزعًا  آخرها،  في  الفوز  هدف 
لــه وللفريق  الــتــتــويــج، رغــم تبقي خمس أو ســت مــبــاريــات   مــن 
الــنــقــاط في  فـــارق  الـــذي يسمح بتعويض  األمـــر  ينافسه،  الـــذي 

املباريات القادمة. 
لم يكن أغلب املتابعني في بر مصر على استعداد للتفهم، فقد 
تفاصيله على شاشات  وتابعنا  املتنافسني،  بني  الشجار  عا 
الــعــديــد ممن  إلــيــه  انــجــرف  الــتــواصــل، حتى  التلفزيون ومــواقــع 
يفترض  الذين  واملفكرين،  املثقفني  من  الصفوة  عليهم  يطلق 
أن يساهموا  الــوطــن، ال  قــيــادة سفينة  فــي  يــســاعــدوا  أن  فيهم 
في إغراقها في مناقشات ومشاحنات، أقل ما توصف به هو 

الصبيانية.
الترتيب  تم  احتفالية  هناك  كانت  تقريبًا،  التوقيت  نفس  وفــي 
لها بعناية فائقة، في العاصمة األميركية واشنطن، حيث كان 
جيف بيزوس، مؤسس عماق تجارة التجزئة أمازون، وأغنى 
ثــروتــه مؤخرًا  مــن نصف  يقرب  مــا  فقدانه  رغــم  العالم  أغنياء 
رؤيته  يعلن  املخاطر،  محسوبة  غير  عاطفية  مغامرة  بسبب 
القمر  على  ال  شــخــص،  تريليون  فيه  يعيش  ملستقبل  الحاملة 
وال على املريخ، اللذين وصفهما بأنهما بعيدان وغير مؤهلني 
يشبه  مــا  فــي  وإنــمــا  كافية،  بهما مساحات  توجد  وال  للعيش 
األجــيــال  أن  بــيــزوس  يــرى  الــتــي  الفضائية،  الريفية  التجمعات 

القادمة هي التي ستقوم ببنائها.
»إذا  الذي يقول:  الشريف  للحديث   عمليًا 

ً
وكأنما يضرب مثا

 وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها«، قال بيزوس 
ُ
قامت الساعة

فــي االحــتــفــالــيــة إنـــه رغـــم علمه بــأنــه لــن يتمكن مــن املــشــاركــة 
أنــه يمكنه عمل  يــرى  أنــه  إال  التجمعات،  لتلك  الفعلي  البناء  في 
الكثير في إطار تجهيز البنية التحتية الازمة لبنائها. لم يكتف 
وإنما يعمل جاهدًا،  وثــروات،  بما حققه من نجاحات  بيزوس 
مشروع  على  عمره،  من  والخمسني  الخامسة  تجاوز  أن  بعد 
يستغرق عــشــرات الــســنــني، وهــو يــعــرف أنـــه، على األرجـــح، لن 
يتمكن من معايشة أغلب ما ستحققه تلك النقلة للبشرية. وفي 
شرح رؤيته للمشروع غير التقليدي، اعتبر بيزوس أن موارد 
نــافــدة ال محالة، وأن ذلــك سيحد  املــوجــودة فــي األرض  الطاقة 
بينما  واالنـــطـــاق،  للتطور  البشرية  أمـــام  املــتــاحــة  الــفــرص  مــن 
يتيح النظام الشمسي، على حد قول بيزوس، كميات ال نهاية 
التي  أمـــازون،  التجزئة  املـــوارد. وبخاف شركة تجارة  لها من 
السوقية  قيمتها  تجاوزت  والتي   ،1994 عــام  بيزوس  أسسها 
املــاضــي، أســس عام  الصيف  مــرة خــال  تريليون دوالر ألول 
بوالية  كنت  مدينة  في  للصواريخ،  أوريجني  بلو  2000 شركة 
واشنطن، قبل أن يعلن نيته بيع ما قيمته مليار دوالر كل عام 
الصواريخ.  لشركة  الــازم  التمويل  لتوفير  أمـــازون،  أسهم  من 
في  الزمان  من  عقدين  أوريجني  بلو  أمضت  تأسيسها،  ومنذ 
تصميم واختبار تقنيات الصواريخ الجديدة التي يأمل بيزوس 
الــعــلــمــي، حيث  لــلــخــيــال  الــدخــول فــي مستقبل  أن تــســاعــد فــي 
الفضائية  املــدارات  في  ويعملوا  أن يحيوا  الناس   يمكن ملايني 

وبني النجوم.
وال تــعــد شــركــة بـــيـــزوس وحـــدهـــا حــالــيــًا فـــي ســبــاق الــفــضــاء، 
فقد بــدأ إيــلــون مــاســك، الــشــريــك املــؤســس والــرئــيــس التنفيذي 
برانسون،  وريــتــشــارد  الكهربائية،  تسا  ســيــارات  ومصصم 
أربعمائة  مــن  أكــثــر  فــي  وتتحكم  تملك  الــتــي  فيرجني  مــؤســس 
شركة، أعمالهما في نفس املجال أوائل العقد األول من األلفية 
الفضاء،  الثالثة، وساهما في دخول حقبة جديدة من رحات 
من خال ضخ األموال في املشاريع التي اعتبرت لفترة طويلة 
الــخــاص.  للقطاع  بالنسبة  املــخــاطــر،  ومحفوفة  الــثــمــن،  باهظة 
هؤالء أقواٌم تشغلهم القضايا الكبيرة، ويترفعون عن صغائر 
األمـــــور. يـــكـــدون ويــعــمــلــون وتــســتــفــيــد مـــن أعــمــالــهــم الــبــشــريــة 
جمعاء، بينما نتقاتل في بادنا دفاعًا عن رأي أو وجهة نظر 
تلفزيوني.  إعــان  أو  فنانة،  أو فستان  للكرة،  نقاط مباراة  في 
تهبط  الجد  وعند  هزلية،  قضايا  مــع  الجدية  بمنتهى  نتعامل 
لوطننا  نأمله  ما  كل  حققنا  وكأننا  الحماس،  ويختفي  الهمة 

وحان وقت االسترخاء.
أننا كمصريني،  األمـــور، ال شــك  بتوافه  االنــشــغــال  عــن  وبعيدًا 
مثلما هو الحال في العديد من الدول العربية »الشقيقة«، جرى 
وفقيرة  متوسطة  كطبقة  إلدخالنا  »نـــادرة«  بعناية  التخطيط 
البحث  العيش، وفي حاالت كثيرة  اللهاث وراء لقمة  في دوامــة 
عن ماذ يؤوينا، حتى أصبح التفكير في تطوير الذات، ناهيك 
بالعمل من أجل رفاهية اآلخرين من أبناء الوطن، من الكماليات 

التي ال يسمح بها حالنا اآلن.
ــة لــصــرفــنــا جــمــيــعــًا عـــن مــجــرد  ــبـــذولـ وفــــي غـــمـــرة الـــجـــهـــود املـ
»التفكير«، خشية أن يؤدي تفكيرنا إلى الثورة عليهم واإلطاحة 
بهم، فقدنا القدرة على التفكير في أي تطوير أو حلول ملشاكلنا 
ثقة  وفقدان  القانون،  دولة  بالتأكيد غياب  منها  وكان  الكبرى، 
بــســام مع  العيش  أو  الــحــصــول على حقوقهم،  فــي  املــواطــنــني 
بعضهم البعض، وما مشاجرة »هدف الوقت بدل الضائع« إال 

انعكاس لتلك الحالة.
الحالي،  الوقت  االقتصادية في مصر كبيرة حقًا في  األزمــات 
وعلى رأسها ديــون خارجية آخــذة في االرتــفــاع، با أي خطة 
تام  مــع غــيــاب  الــقــريــب،  املستقبل  فــي  أو تخفيضها  لــســدادهــا 
املقترضة  املبالغ  اســتــخــدام  أولــويــات  عــن  واملــســاءلــة   للشفافية 
في هذا الوقت العصيب، ثم االستسام لبيع األراضي والشركات 
ــورة مــجــحــفــة لـــحـــقـــوق املـــصـــريـــني،   املـــصـــريـــة لـــأجـــانـــب بــــصــ
وفــــي خــضــم كـــل ذلــــك ال يــســمــح لــلــمــصــريــني بــمــحــاســبــة من 
الــقــرارات، وال بمناقشة أي حــدث إال لو كــان من   يتخذون تلك 
 الـــتـــوافـــه، فـــي تــخــريــب واضــــح لــبــلــٍد كـــان مــهــدًا لــلــحــضــارة، ثم 
هــو اآلن فــي »حـــفـــرة« تــحــت األرض، يــحــتــاج عــشــرات السنني 
 للخروج منها. في تخريب واضح لبلٍد كان مهدًا للحضارة، ثم 
هــو اآلن فــي »حـــفـــرة« تــحــت األرض، يــحــتــاج عــشــرات السنني 

للخروج منها.

فضاؤهم ومالعبنا


