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االقتصاد »الشائك« يواجه حكومة الكويت
الكويت ـ محمود بدير

ــل الــــحــــكــــومــــي  ــيــ ــكــ ــتــــشــ أظــــــهــــــر الــ
الــجــديــد فــي الــكــويــت، بــقــاء عــدد 
من وزراء املجموعة االقتصادية 
لـــهـــم دور  كـــــان  ــن  ــ ــذيـ ــ تـــغـــيـــيـــر، والـ مــــن دون 
فــي وضـــع ســيــاســات تقشفية ضمن  كــبــيــر 
برنامج إلصالح االقتصاد، األمر الذي أثار 
انتقادات واسعة وأعاد املعارضة بقوة إلى 
بالوقوف  وعـــودًا  حاملني  الجديد  الــبــرملــان 
ضد اإلجـــراءات الحكومية األخيرة وإعــادة 
املجموعة  أن  ويبدو  للمواطنني.   الرفاهية 
االقتصادية في الحكومة الجديدة ستحتاج 
إلى تمرير قرارات وتشريعات تقشفية، وهو 
ما يتعارض مع البرملان بتركيبته الجديدة، 
الذي سيكون في مواجهة »مستميتة« ضد 

قرارات كهذه، وفق خبراء اقتصاد.
وبـــقـــي أنــــس الـــصـــالـــح، وزيــــــرا لــلــمــالــيــة في 
التي أصدر أمير البالد  الحكومة الجديدة، 

ــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح،  الــشــيــخ صـــبـــاح األحـ
بقيت هند  كما  بتشكيلها.  أمــس، مرسومًا 
ــبـــيـــح، ولــــكــــن لـــتـــتـــولـــى مـــنـــصـــب وزيــــر  الـــصـ
الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة والــعــمــل والـــشـــؤون 
ــدال مــــن املـــنـــصـــب الــســابــق  ــ االقـــتـــصـــاديـــة، بـ
كــــوزيــــرة لـــلـــشـــؤون والــتــخــطــيــط.  واســتــمــر 
ياسر آبل في حقيبته كوزير دولــة لشؤون 
اإلســـكـــان، أمـــا حقيبة الــتــجــارة والــصــنــاعــة 
فشهدت تغييرا، ليتم تعيني خالد الروضان 
فــيــهــا بـــدال مــن يــوســف الــعــلــي، فــيــمــا تولى 
النفط عصام املرزوق بداًل من علي العمير. 
ــالـــح دور  ــة أنـــــس الـــصـ ــيـ ــالـ ــر املـ وكــــــان لــــوزيــ
كــبــيــر فـــي بــرنــامــج اإلصـــــالح االقــتــصــاديــة، 
التي ُوصفت  الــقــرارات  العديد مــن  واتــخــاذ 

بالتقشفية. 
ويقول الخبير االقتصادي محمد الحبيب، 
ــد«، إن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ـــ »الــــعــــربــــي الـ ــ ــي تـــصـــريـــح لـ ــ فـ
»الــحــكــومــة الــجــديــدة ســتــكــون فــي مواجهة 
ظل  فــي  الــبــرملــان،  مــع  ومستميته  مستمرة 

ــادي«،  ــتــــصــ ــــــالح االقــ اســــتــــمــــرار خـــطـــة اإلصــ
مــوضــحــا أن الــنــواب الــجــدد يــراهــنــون على 
ــذه الـــخـــطـــة، الــــتــــي شـــكـــلـــت صــلــب  ــ نـــســـف هــ
الــحــمــالت االنــتــخــابــيــة الــتــي أجــمــعــت على 
رفض ما ُوصف باستنزاف جيب املواطنني. 
ــان الـــحـــالـــي هــــو عــــودة  ــرملــ ــبــ ــا يـــطـــبـــع الــ ــ ومــ
املــعــارضــة بــقــوة، وبــيــنــمــا كــانــت طموحات 
الــكــويــتــيــني خـــالل األشـــهـــر األخـــيـــرة، تتجه 
ــاذ الـــحـــكـــومـــة أي إجـــــــراءات  ــدم اتــــخــ ــ ــى عـ ــ إلـ
جــديــدة مــن شأنها تقليص الــدعــم وخفض 
االمتيازات للموظفني، بدأت تتعالى وعود 
ــان الـــعـــديـــد مــن  ــسـ عــــــودة الـــرفـــاهـــيـــة عـــلـــى لـ
النواب الجدد، متمثلة في العمل على زيادة 
الـــرواتـــب وبـــدل اإليــجــار وإجــبــار الحكومة 
ــدول عــــن قـــــــــرارات تــقــلــيــص دعـــم  ــ ــعـ ــ ــلـــى الـ عـ
الوقود. واعتاد نحو 1.3 مليون مواطن في 
الــكــويــت، صــاحــبــة ســــادس أكــبــر احتياطي 
نفطي مؤكد في العالم، على امتيازات مثل 
قروض عقارات بدون فوائد، وتعليم وعالج 

مجانيني، ودعم للغذاء والوقود وزيادة في 
النفط عامليًا  أســعــار  تــراجــع  الـــرواتـــب، لكن 
منذ منتصف عــام 2014 أجبر الــدولــة، مثل 
الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  بــلــدان  غالبية 
تسجيل  بعد  فية 

ّ
تقش خطوات  اتخاذ  على 

عجز مالي ناجم عن تراجع اإليرادات. ويرى 
محمد النقي، الخبير االقتصادي، لـ »العربي 
الجديد«، أن املرحلة املقبلة ستشهد صراعًا 
كثرة  بسبب  األمـــة،  الحكومة ومجلس  بــني 
امللفات الشائكة والشعبوية، وأهمها وثيقة 
اإلصالح التي تبناها الوزير أنس الصالح، 
مضيفا »الــتــراجــع عــن تطبيق اإلصــالحــات 
بــــات إشــكــالــيــة كــبــيــرة، ســتــكــلــف الــحــكــومــة 
ــام املــؤســســات املــالــيــة الــعــاملــيــة«.  الــكــثــيــر أمــ
وكــان أمير الكويت أصــدر مرسومًا يوم 16 
أكتوبر/تشرين األول املاضي، بحل مجلس 
التوتر الحاصل  األمة السابق، على خلفية 
ــبـــب خــطــة  ــة بـــسـ ــومــ ــكــ ــحــ ــــان والــ ــرملـ ــ ــبـ ــ بـــــني الـ

اإلصالح املالي التقشفية.

القاهرة ـ جيهان عبد الغني

قال مسؤول حكومي بارز في وزارة املالية املصرية لـ 
»العربي الجديد« إن وزارتــه تجري حاليًا مناقشات 
ــات واســعــة حـــول تــوقــعــات األســـعـــار العاملية  ــ ودراســ
وغــيــرهــا مــن مــؤشــرات املــؤســســات الــدولــيــة لالنتهاء 
مــن املــســودة املــبــدئــيــة لــلــمــوازنــة الــعــامــة لــلــعــام املــالــي 
العجز  نسبة  تــراجــع  متوقعًا   ،2018/  2017 الــجــديــد 
في املوازنة إلى 9% بسبب انتعاش اإليرادات العامة 
لــلــدولــة مــقــابــل خــفــض اإلنـــفـــاق. وبــحــســب الــدســتــور 
املـــصـــري تــلــتــزم الــحــكــومــة بــتــقــديــم مـــشـــروع املـــوازنـــة 

ــارس/ آذار  الــعــامــة الــنــهــائــي فــي مــوعــد أقــصــاه 31 مــ
بثالثة  الحالية  بــاملــوازنــة  العمل  انتهاء  موعد  وقبل 
املــوازنــة الجديدة وســط تخوف  أشهر. ويأتي إعــداد 
الشارع من قرارات جديدة تزيد من األعباء املعيشية، 
العام،  التي فرضت هــذا  ــراءات  اإلجــ مــن  بعد سلسلة 
الجنيه وفــرض ضرائب  الدعم وتعويم  منها خفض 
جديدة. وذلك، مع توقع إجراءات تقشفية جديدة وفق 
مطالب صندوق النقد الدولي الذي وافق مؤخرًا على 

إقراض مصر 12 مليار دوالر.
ولفت املــســؤول الحكومي فــي اتــصــال هاتفي إلــى أن 
املــوازنــة الــجــديــدة لــن تــكــون تقشفية بــقــدر مــا ستتم 

ــادة تــرتــيــب أولـــويـــات اإلنـــفـــاق الـــعـــام لــتــوجــيــه كل  ــ إعـ
اعـــتـــمـــاد لــلــهــدف املـــنـــوط بــــه. وأشــــــار إلــــى أن وحـــدة 
ــي الــــــــوزارة تــعــمــل عــلــى إعــــداد  الـــســـيـــاســـات الــكــلــيــة فـ
العاملية  الغذاء  بأسعار  املرتبطة  الخاصة  الدراسات 
ــقـــمـــح والـــــزيـــــت والـــســـكـــر  بــــشــــأن تـــوقـــعـــات أســــعــــار الـ
والحبوب وفول الصويا وغيرها لتحديد مخصصات 

هيئة السلع التموينية. 
وتابع أن أحد املؤشرات الهامة التي يتم بحثها حاليًا 
هــي مــؤشــرات الــتــجــارة الــدولــيــة وتــوقــعــات انتعاش 

التجارة العاملية لتوقع إيرادات قناة السويس. 
وأكــــد املـــســـؤول عــلــى أن الـــصـــورة املــبــدئــيــة لــلــمــوازنــة 

ســتــكــون جـــاهـــزة خــــالل الــشــهــر املــقــبــل، بــعــد تــحــديــد 
األبواب الخاصة باملوازنة وتوقعات األسعار العاملية 
 عن توقعات تعافي االقتصاد املحلي 

ً
وغيرها، فضال

وأثــــــره عــلــى الـــضـــرائـــب. وأضــــــاف أن كـــافـــة الــجــهــات 
الحكومية أرسلت مشروعات موازناتها للعام املالي 
الــجــديــد بعضها مــبــالــغ فــيــه والــبــعــض اآلخـــر ستتم 
ــرادات  ــ إعـــــادة صــيــاغــتــه. وتـــوقـــع أن يــكــون حــجــم اإليــ
العامة أفضل من األعــوام السابقة بسبب ظهور آثار 
»اإلصــــالحــــات« الــضــريــبــيــة الــتــي تــم اتــخــاذهــا الــعــام 
الحالي ذلك أن األثر املالي لضريبة القيمة املضافة لن 

يظهر قبل انتظام التحصيل.

مصر تعد موازنتها الجديدة وسط قلق من زيادة التقشف

القطاع الخاص يمول 
جسر الملك حمد

أعلن وزير املواصالت واالتصاالت 
البحريني كمال أحمد محمد أن 

مشروع جسر امللك حمد املوازي 
لجسر امللك فهد الرابط بني مملكة 

البحرين واململكة العربية السعودية 
يمثل التطور في البنية التحتية 

للمنطقة، إضافة إلى ذلك يمثل بعدًا 

سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، 
الفتًا االنتباه إلى أن العالقات بني 

البلدين ستزيد مع مد هذا الجسر 
وربط السكك الحديدية. وشدد 

على أنه قريبًا سيتم االنتقال إلى 
الخطة التنفيذية لهذا املشروع، 

مفيدًا أن تمويل املشروع مع الجانب 
السعودي سيكون من خالل القطاع 

الخاص.

تدهور البيئة يكلف المغرب 
0.5% من الناتج المحلي
كشف تقرير للمعهد امللكي 

للدراسات االستراتيجية أن الكلفة 
االقتصادية املترتبة عن تدهور 

البيئة في املغرب، يكلف االقتصاد 
املحلي 0.5% من الناتج الداخلي 
الخام. وذكر التقرير الذي نشر 

تحت عنوان »بانوراما املغرب في 
العالم: الرهانات الكونية للمحيط 

الحيوي« أن حجم النفايات في 
املغرب قد يصل إلى 12 مليون طن 

في أفق عام 2020.

بدء تزويد مدينة الموصل 
بالكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، بدء 
تزويد مدينة املوصل بمحافظة 

نينوى )شمال( بالطاقة الكهربائية، 
بعد إصالح أحد خطوط النقل 

الرئيسة وإعادة إدخاله إلى الخدمة. 
وقال املتحدث باسم الوزارة 

مصعب املدرس، في بيان له، 
إن الوزارة بدأت بتزويد املوصل 

بالطاقة الكهربائية بعد إدخال خط 
نقل الطاقة الكهربائية الضغط 

الفائق )سد املوصل -موصل( إلى 
الخدمة، والذي تم استهدافه من قبل 

تنظيم »داعش« في وقت سابق.

كوريا الجنوبية تفتتح 
اكتتابات الطاقة

أعلن كوريا الجنوبية اليوم أنها 
سوف تقوم تدريجيًا بفتح 

االكتتابات العامة األولية لثماني 
شركات طاقة عامة بحلول عام 

2020 للمساعدة في تحسني 
وضعها املالي. وقالت وزارة 

االستراتيجية واملالية إنه سوف 
يتم اإلعالن عن خطط مفصلة 

لالكتتاب الشهر املقبل. 

إيران تريد االنضمام لممر 
الصين االقتصادي

قال رئيس اللجنة الدفاعية في 
مجلس الشيوخ الباكستاني 

مشاهد حسني سيد إن جميع 
البلدان ومنها إيران وأفغانستان 

وبنغالدش وتركمانستان 
باستثناء الهند ترغب باالنضمام 

إلى ممر الصني االقتصادي. 
وأضاف، أن الرئيس اإليراني حسن 

روحاني أبدى رغبته، باالنضمام 
إلى املمر الذي سيثمر عن تنمية 

اقتصاد املناطق الفقيرة.

أخبار

شكاوى 
من كلفة 

حماية ترامب

تصاعدت حدة االنتقادات للكلفة الباهظة التي تتكبدها مدينة نيويورك لحماية الرئيس األميركي دونالد ترامب وعائلته. ونقلت الصحف واملواقع 
األميركية، أمس السبت، شكاوى املواطنني ورفضهم دفع هذه الكلفة من ضرائبهم، وأعلنت أن ترامب يكاد يصبح أكثر الرؤساء كلفة في تاريخ الواليات 
املتحدة، وذلك بسبب إصرار عائلته على البقاء في برج »ترامب تاور«، وعدم انتقالها إلى البيت األبيض. وكانت قناة »سي إن إن« األميركية قد أعلنت أن 
حماية ترامب وعائلته تكلف مدينة نيويورك أكثر من مليون دوالر يوميًا. وقال عمدة املدينة بيل دي بالسيو إنه ال ينبغي أن يدفع السكان هذه الفاتورة. 

وكانت املدينة قد طلبت 35 مليون دوالر لتعزيز وجود الشرطة حول برج ترامب. 

اقتصاد
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

أصــبــح املـــواطـــن الــجــزائــري على 
مــــوعــــد مـــــع ارتــــــفــــــاع جــــديــــد فــي 
ابتداء من يناير/ السلع،  أسعار 
ــرار الحكومة  كــانــون الــثــانــي املــقــبــل، بعد إقـ
زيــــــادة فـــي ضــريــبــة الــقــيــمــة املـــضـــافـــة وفــق 
ميزانية 2017، من أجل رفع إيرادات الدولة 
النفطية، املتأثرة سلبًا بالتراجع الكبير في 

أسعار الخام عامليًا.
وفي مقابل القلق املتزايد من ارتفاع األسعار، 
ما يثقل من األعباء املعيشية على املواطنني، 
ــيـــة، حـــاجـــي بـــابـــا عـــمـــي  في  ــالـ قــــال وزيـــــر املـ
الحكومة   « إن  الــجــديــد«  لـ«العربي  تصريح 
الــزيــادات  في  للتحكم  الكافية  اآللــيــات  تملك 
حتى تصل إلى املستهلك بنفس النسبة دون 

انفالت فاحش في األسعار«.
ونــجــحــت الــحــكــومــة فــي تــمــريــر نــص قــانــون 
أن  بـــعـــد  ــة(،  ــيــ ــزانــ ــيــ )املــ لــســنــة 2017  ــة  ــيـ ــالـ املـ
صادق أعضاء مجلس األمة )البرملان( مساء 
ــمـــاع عــلــى الــنــص  األربــــعــــاء املــــاضــــي، بـــاإلجـ
املفعول بداية من  التشريعي، ليكون ســاري 
يناير/كانون الثاني املقبل، رغم الجدل الذي 
أثـــاره الــقــانــون بسبب الـــزيـــادات والــضــرائــب 
التي تضمنها، والتي وصفت باملجحفة من 

البعض، في وقت اعتبرها آخــرون ضرورية 
لتفادي تداعيات تراجع إيرادات الدولة.

وعدلت الحكومة الرسم على القيمة املضافة 
 %7 بــني  لتتراوح  املضافة(  القيمة  )ضريبة 
و19%، بدال من 7% و17% في السابق، ليتم 

رفع الحد األعلى للضريبة بنسبة %2.
للحد  املــســتــوردة  السلع  مــا تخضع  وغالبا 
ــبـــق الـــحـــد  األعـــــلـــــى لـــلـــضـــريـــبـــة، بـــيـــنـــمـــا يـــطـ
األدنــــى عــلــى مــســتــلــزمــات اإلنـــتـــاج لتشجيع 

الصناعات املحلية. 
احتياجاتها  من  الكثير  الجزائر  وتستورد 
مـــن الــــخــــارج، وحـــلـــت املــــــواد الـــغـــذائـــيـــة في 
الـــواردات  لفاتورة  بالنسة  الثالث  الترتيب 
، مــســجــلــة 9.3  املـــاضـــي 2015  الـــعـــام  خــــالل 
من   %15.37 يـــعـــادل  بــمــا  دوالر،  مـــلـــيـــارات 
إجــمــالــي فـــاتـــورة الــــــــواردات الــبــالــغــة 51.4 

مليار دوالر.
ويــعــتــبــر الـــرســـم عــلــى الــقــيــمــة املـــضـــافـــة من 
ــــي يـــتـــحـــمـــلـــهـــا املـــســـتـــهـــلـــك،  ــتـ ــ الـــــضـــــرائـــــب، الـ
وبالتالي فهي ضريبة غير مباشرة يدفعها 
عن طريق سعر شراء السلع الخاضعة لها، 

وتسري أيضا على الخدمات والعقارات.
ويــرى خــبــراء االقــتــصــاد أن رفــع الــرســم على 
الــقــيــمــة املـــضـــافـــة هـــو »مـــقـــامـــرة اقــتــصــاديــة 
ــرة«، وأنــــــه بـــمـــثـــابـــة ســـــالح ذي حــديــن  ــ ــطـ ــ خـ
بإمكانه توسيع دائرة املنابع املالية، وكذلك 
ــة »انــــكــــمــــاش«  ــالــ ــاد فــــي حــ ــتــــصــ إدخــــــــال االقــ
وتــشــجــيــع األســـــواق املـــوازيـــة لــتــصــبــح مــالذ 

ــار مــنــخــفــضــة  ــ ــعـ ــ ــــن أسـ ــبــــاحــــث عـ املـــــواطـــــن الــ
ملختلف السلع. ويقول فرحات علي، الخبير 
االقــتــصــادي، إن »رفــع الــرســم املــفــروض على 
القيمة املضافة بنقطتني مئويتني من %17 
مليارات   110 بتحصيل  19% سيسمح  إلــى 
ديـــنـــار )مــلــيــار دوالر( فـــي الــســنــة الـــواحـــدة 
ــات الـــحـــكـــومـــة وهــــــو الـــوجـــه  ــعــ ــوقــ حـــســـب تــ
اإليجابي للقرار، لكن الوجه األخر يتمثل في 
بفعل  االستهالك  مستويات  تراجع  احتمال 
ارتــفــاع األســعــار وتــدهــور الــقــدرة الشرائية 
استثمارات  على  ما سيؤثر  وهــو  للعائالت 

الشركات«.
جاهدة  ستسعى  إنــهــا  تــقــول  الحكومة  لكن 
إلى »تقزيم« األثر الذي سيخلفه رفع الرسم 
الشرائية  الــقــدرة  على  املضافة،  القيمة  على 
لــلــمــواطــن الــجــزائــري، وفـــق مــا يــؤكــده وزيــر 

املالية حاجي بابا عمي.
ويقول الوزير لـ«العربي الجديد«، إن »الرسم 
على القيمة املضافة الذي سيطبق ابتداء من 
الثاني املقبل يبقى أقل  مطلع يناير/كانون 
مما ُيطبق في تونس واملــغــرب«، مضيفا أن 
»الحكومة تملك اآلليات الكافية للتحكم في 
بنفس  املستهلك  إلــى  تصل  الـــزيـــادات حتى 
انــفــالت فــاحــش فــي األســعــار«.  النسبة دون 
املتتبعني  حــســب  تبقى  اآللـــيـــات  هـــذه  أن  إال 
الجزائر  فــي  االقــتــصــادي والــتــجــاري  للشأن 
مجرد »آليات ورقية« ال تطبق على األرض، 
مـــا يــجــعــل جـــيـــوب املـــواطـــنـــني تــحــت ضغط 
األســعــار. ويــقــول الخبير املــالــي، جــمــال نور 
ــعــــار في  الــــديــــن، »الـــتـــجـــربـــة كــشــفــت أن األســ
والتجار  الــلــوبــيــات  ملنطق  الــجــزائــر تخضع 
وهو  والطلب،  العرض  ملنطق  وليس  الكبار 
املنطق الذي وقفت أمامه الحكومة عاجزة«. 
ويضيف نور الدين لـ »العربي الجديد« أنه 
ــرات أن الحكومة ال  »ثــبــت فــي الــعــديــد مــن املـ
تتحكم في األسواق وال تراقبها والدليل هو 

عمان ـ زيد الدبيسية

ــَرقــــة بــالــســلــع  بـــاتـــت األســـــــــواق الـــعـــربـــيـــة ُمــــغــ
األجــنــبــيــة املــقــلــدة واملــغــشــوشــة، الــتــي يصل 
مليار دوالر سنويًا،   800 إلــى  عامليًا  سوقها 
األمر الذي يرجعه خبراء اقتصاد إلى تراخي 
التي  التشريعات،  العربية في تطبيق  الــدول 
تحد من دخول هذه البضائع وعدم محاسبة 

القائمني عليها.
واردات  تـــــزايـــــد  أن  مـــــن  ــــراء  ــبـ ــ ــــخـ الـ ر 

ّ
ويــــــحــــــذ

ــتـــصـــادات  الــســلــع املــغــشــوشــة يــســتــنــزف االقـ
املستهلكني  بمصالح  مباشر  بشكل  ويــضــر 
الناصر،  العامة. ويقول وليد عبد  والسالمة 
العاملية  العربية في املنظمة  مدير املجموعة 
للملكية الفكرية »وايبو«، في تصريح خاص 
املقلدة  لـ«العربي الجديد«، إن انتشار السلع 
واملــغــشــوشــة يــــــزداد فـــي األســـــــواق الــعــربــيــة، 
مــشــيــرًا إلـــى أن الــــدول الــعــربــيــة غــيــر مصنعة 
هي  وبالتالي  مــاركــات،  أو  تجارية  لعالمات 
استنزاف  ووقـــف  أســواقــهــا  بحماية  مطالبة 
جــيــوب مــواطــنــيــهــا بــشــراء ســلــع غــيــر أصلية 

وذات نوعيات رديئة سرعان ما تتلف.

دراســات  توجد  ال  أنــه  عبدالناصر  ويضيف 
لحجم السلع املقلدة في الدول العربية، لكنها 
بحسب رأيه تبلغ عشرات مليارات الدوالرات 

سنويًا، ما يستنزف اقتصادات الدول.
وتقدر تجارة السلع املقلدة في العالم بأكثر 
من 800 مليار دوالر سنويًا بحسب الخبير 
الـــدولـــي فـــي مــجــال حــمــايــة املــلــكــيــة الــفــكــريــة 

محمد حجازي.
وبــحــســب قــاســم الـــصـــرايـــرة، مــديــر الــجــمــارك 
األردنية السابق، فإن أرباح التجار العرب من 
من  تأتي  التي  واملغشوشة  املقلدة  البضائع 
الصني عالية جدًا، مشيرًا إلى أنها تصل إلى 
1000% في بعض املنتجات، السيما القادمة 

من الصني.

امللكية  إدارة  مـــديـــرة  الــبــخــيــت،  مــهــا  وتـــقـــول 
العربية،  الجامعة  فــي  والتنافسية  الفكرية 
لـ«العربي الجديد«، إن السلع املغشوشة تضر 
حتمًا بالتنمية االقتصادية العربية، التي ال 
يوجد لديها حتى اآلن أنظمة فاعلة لحماية 
أســواقــهــا مـــن هـــذه الـــتـــجـــارة، كــمــا لـــم تشكل 
هــذه الـــدول مــراكــز حقيقية لــإبــداع وبـــراءات 

االختراع وتسجيل العالمات التجارية.
العربي  االتحاد  رئيس  عبيدات،  محمد  لكن 
لــلــمــســتــهــلــك فـــي تــصــريــح خـــــاص، يـــقـــول إن 
املواطن العربي يدفع أمواله لشراء سلع مقلدة 
وغــيــر أصلية وهــو يــعــرف ذلــك فــي كثير من 
الشرائية وعدم  القدرات  األحيان، النخفاض 
اســتــطــاعــتــه شــــراء الــســلــع األصــلــيــة الرتــفــاع 
أســـعـــارهـــا. ويــضــيــف عـــبـــيـــدات أن مــواجــهــة 
الــســلــع املــغــشــوشــة يــســتــلــزم تــطــبــيــق قــوانــني 
حــمــايــة املــلــكــيــة الــفــكــريــة وتـــشـــديـــد الــرقــابــة 
على األســواق ومالحقة تجار السلع املقلدة، 
أو  املرتفعة  الجمركية  الــرســوم  إزالـــة  وكــذلــك 
خفضها على األقل بالنسبة للسلع األصلية، 
حــتــى يــتــســنــى لــلــمــواطــن الــعــربــي الــحــصــول 

على سلع آمنة وذات جودة عالية.

الرباط ـ مصطفى قماس

أكــد مــزارعــون تــراجــع محصول الزيتون في 
ــذا الـــعـــام أكـــثـــر مـــن 20%، ويــعــزى  املـــغـــرب هــ
ــاف الــــــذي عــرفــه  ــفـ ــجـ ــم إلـــــى الـ ــع املــــوســ ــراجــ تــ
املــغــرب خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة. وأثـــر ضعف 
ــــات  الـــتـــســـاقـــطـــات املـــطـــريـــة وانـــخـــفـــاض درجـ
ــلـــى أشــــجــــار الــــزيــــتــــون. وتـــوقـــع  ــرارة عـ ــ ــحــ ــ الــ
مجلس زيت الزيتون العاملي أن يصل إنتاج 
املــغــرب مــن زيــت الــزيــتــون إلــى 110 آالف طن 
ألــف طن في  الحالي، مقابل 130  في املوسم 

املوسم املاضي.
ــدد مـــصـــدر مــهــنــي مــــن املـــــزارعـــــني، عــلــى  ــ وشــ
أن نــســبــة تـــراجـــع اإلنـــتـــاج أثـــيـــرت األســـبـــوع 
املاضي، خالل اجتماع للجنة قيادة السياسة 
الــفــالحــيــة، الـــتـــي يــحــضــرهــا مـــســـؤولـــون من 

وزارة الفالحة ومهنيون.
فــــي 2015، حــســب  ــون  ــتــ ــزيــ الــ إنــــتــــاج  ــلــــغ  وبــ
)تضم  للزيتون  املغربية  املهنية  الفيدرالية 
مليون طن،   1.3 للزيتون(  املنتجة  الشركات 
بينما وصل إنتاج الزيت إلى نحو 138 ألف 
طــــن.  وتــتــجــلــى مـــؤشـــرات تــراجــع املــحــصــول 
في املغرب، في ارتفاع أسعار زيت الزيتون، 
بنسبة  التقديرات  بعض  حسب  زادت،  التي 

تتجاوز في بعض األحيان %30.

وأكــــد املـــــزارع عــبــد الــلــه بــلــحــاج، مــن منطقة 
الــســراغــنــة املــعــروفــة بــوفــرة زراعــــة الــزيــتــون، 
األقصى  انتقلت في حدها  الزيت  أن أسعار 
من حوالي 4,5 دوالرات لليتر الواحد إلى 6 
دوالرات. ولفت االنتباه إلى أن الطلب مازال 
ــازالــــت األســـــر تنتظر  غــيــر مـــرتـــفـــع، حــيــث مــ

انخفاض األسعار.
وتـــبـــاع نــســبــة كــبــيــرة مـــن زيـــت الــزيــتــون في 
الفردي  الــســوق املحلية، رغــم أن االســتــهــالك 

في املغرب ال يتعدى 2.5 كيلوغرام، مقابل 6 
كيلوغرامات في تونس و12 في إيطاليا و10 

في إسبانيا و24 في اليونان. 
وأطــلــق املــغــرب الشهر املــاضــي، حملة تــدوم 
ــــوة املـــغـــاربـــة إلــى  ثـــالثـــة أشـــهـــر، مـــن أجــــل دعـ
ــذي تــتــوفــر فيه  ــ ــت الـــزيـــتـــون الـ اســـتـــهـــالك زيــ
البيضاء،  الـــدار  فــي  تــاجــرًا  أن  غير  املعايير. 
فــضــل عـــدم ذكـــر اســـمـــه، أكـــد أن األســـعـــار قد 
تــقــفــز إلــــى مــســتــويــات عــالــيــة فـــي حــــال بــدء 
تــصــديــر الــزيــتــون إلـــى الـــخـــارج. ويــبــرر ذلــك 
الكبيرة  الــبــلــدان املنتجة  بــكــون اإلنــتــاج فــي 

جاء منخفضًا هذا العام.
واعتبر أن البلدان الكبرى املنتجة ستسعى 
إلـــى اســتــيــراد الــزيــتــون مــن الــبــلــدان الــتــي ال 

تتوفر على إمكانيات تحويله إلى زيت.
ــقــــادر الـــيـــامـــوري،  ويـــتـــصـــور املـــــــزارع عــبــد الــ
أن ارتـــفـــاع أســعــار زيـــت الــزيــتــون، قــد يغري 
املنتجني ببيعها في السوق املحلية، عوض 

اللجوء إلى التصدير. 
ــع املـــغـــرب خــطــة لــلــفــتــرة مـــا بـــني 2009  ووضــ
و2020، من أجل زرع 1.2 مليون شجرة، تنتج 
2.5 مليون طن من الزيتون، بما يتيح توفير 
330 ألــف طــن مــن زيــت الــزيــتــون. وينتظر أن 
تصل تكلفة الــخــطــة، الــتــي تــم اإلعـــالن عنها 

قبل 6 أعوام، إلى نحو 3 مليارات دوالر.

الجزائريون 
يتحسسون جيوبهم

تراجع اإلنتاج ينسحب على بلدان أخرى
)Getty/ولفغانغ كاهلر(

األسواق العربية تغرق بالسلع المقلدة

الجفاف يرفع سعر زيت الزيتون محليًا

قلق من زيادة األسعار برفع ضريبة 
القيمة المضافة

عشرات األدوية مختفية وشركات تمتنع عن البيع

أقرت الحكومة زيادة في 
ضريبة القيمة المضافة 
في قانون ميزانية العام 
المقبل 2017، األمر الذي 

يثير قلق المواطنين 
وخبراء االقتصاد

تجارة مال وناس

المغرب

%300
نسبة ارتفاع أسعار األدوية، 
المالية  وزارة  قـــرار  بــعــد 
ــيــة تــحــريــر أســعــار  الــســودان
المجلس  ليعلن  الــــدواء 
الــقــومــي لــأدويــة زيـــادة 
األزمة  وتضخمت  األسعار. 
على الرغم من التراجع عن 

قرار التحرير

تحقيق

المواد الغذائية تأتي في 
المرتبة الثالثة بالنسبة 

لفاتورة الواردات الجزائرية

شركات األدوية تقول 
أن مديونيتها بلغت 91 

مليون دوالر

سعر الدواء في السودان 
يصل إلى 18 ضعف سعره 

في بلد المنشأ

800 مليار دوالر حجم 
التجارة السنوية للسلع 

المغشوشة عالميًا

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــدواء فــي الــســودان  ــ بــــدأت أزمــــة الـ
ــة صـــحـــيـــة،  ــ ــارثــ ــ ــول إلــــــــى كــ ــحــ ــتــ تــ
انــقــطــاع أصــنــاف كثيرة من  بعد 
السوق، خصوصًا تلك املرتبطة باألمراض 
املستعصية واملزمنة. وتتفاعل األزمة برغم 
ــرارات وزارة الــصــحــة األخـــيـــرة بــالــتــراجــع  ــ قـ
القومي  املجلس  التي حددها  األســعــار  عن 
لــأدويــة والــســمــوم ســابــقــًا، والــتــي أطــاحــت 

بمدير املجلس.

خالف على األسعار
وكانت وزارة املالية والتخطيط االقتصادي 
قــد أعــلــنــت فــي وقـــت ســابــق تــحــريــر أســعــار 
الــــدواء مــمــا دعـــا املــجــلــس الــقــومــي لــأدويــة 
ــــدار تــســعــيــرة جـــديـــدة رفــعــت  والــســمــوم إصـ
مــن خــاللــهــا أســعــار األدويــــة بنسبة كبيرة 
تــجــاوزت 300%. وعلى األثـــر، دعــا عــدد من 
مــدنــي لثالثة  إلــى تنفيذ عصيان  املــدونــني 
ــام، مـــا دفـــع الــحــكــومــة إللـــغـــاء التسعيرة  ــ أيـ
الــــجــــديــــدة والـــــعـــــودة لــلــعــمــل بــالــتــســعــيــرة 
الــصــحــة عن  تــراجــع وزارة  أن  إال  الــقــديــمــة. 
يحقق  لــم  املجلس  مــديــر  وإقــالــة  التسعيرة 
ــتــــوردة  الــــشــــركــــات املــــســ ــه، إذ ظـــلـــت  ــ ــــرضـ غـ
لـــأدويـــة واملــنــتــجــة لـــه داخــلــيــًا تــمــتــنــع عن 
إمـــــداد الــصــيــدلــيــات بــــاألدويــــة بــحــجــة عــدم 
زاد  مــا  القديمة.  التسعيرة  مــن  استفادتها 
مـــن مــعــانــاة املـــرضـــى خــاصــة فــيــمــا يتعلق 
باألدوية املنقذة للحياة. ونشبت في األيام 
املاضية، أزمة جديدة بني اتحاد الصيادلة 
وشــعــبــة مــســتــوردي األدويــــة فــي الــســودان. 
ففي الوقت الذي ترى فيه الشعبة أن بعض 
ــــاب أجـــنـــدة  ــــحـ ــلــــون وأصـ ــة »فــــاشــ ــادلـ ــيـ الـــصـ
ــار«، يــقــول الــصــيــادلــة أن  ــعــ ويــــزيــــدون األســ
مستوردي األدوية تسببوا في غالء األدوية 

بعد دعوتهم السابقة إلى تحرير السعر.
ويقول أمني املال في اتحاد الصيادلة محمد 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن قضية  عــبــد الـــلـــه لـ
تالعب بعض الشركات باألموال املخصصة 
للدواء أضحت معلومة ال تخفى على أحد. 
وما تم تخصيصه من اعتمادات الستيراد 

الـــدواء من قبل بنك الــســودان والبالغ %10 
من الكلفة، ذهب إلى 34 شركة فقط تصرفت 
لـــلـــدواء.  تخصصها  أن  دون  مـــن  بـــاألمـــوال 
ويــــؤكــــد أن حـــتـــى األصــــنــــاف املــســجــلــة فــي 
الــســودان هــي أقــل مــن 5 آالف صنف مقابل 
تــوجــد خشية  أنــه  35 مليون نسمة. ويـــرى 
مــن املــنــافــســة، داعــيــًا إلـــى مــراقــبــة الــشــركــات 
ــبـــر الـــجـــهـــات  ــانــــع والـــصـــيـــدلـــيـــات عـ واملــــصــ

املختصة.
بابكر،  األدويـــة علي  ممثل شعبة ُمصنعي 
يــقــول بـــدوره إن مديونية شــركــات األدويـــة 
مــلــيــون دوالر ملــصــانــع خــارجــيــة،  بلغت 91 
للشركات.  الصيدليات  مديونية  عن   

ً
فضال

الـــدواء متكررة وعانت  ويلفت إلــى أن أزمــة 
منها الحكومات املختلفة من دون أن تجد 
لــهــا الـــحـــلـــول. وأن اخـــتـــالف ســعــر الــصــرف 
أدى إلى مشكلة تهريب الدواء في ظل عجز 
الحكومة عن اتخاذ قرار مناسب رغم توافر 

املعلومات.

التداعيات على صحة المواطنين

الــدواء وتسعيرته مباشرة  أزمة  وانعكست 
على املواطنني واملرضى، مع نقص واختفاء 
الكثير من األصناف في غالبية صيدليات 

العاصمة الخرطوم.
الحاجة سعاد الشيخ مصابة بداء السكري 
ظلت تبحث عن »األنــســولــني« من صيدلية 
إلــــى أخــــــرى، وحــيــنــمــا تـــســـأل عــنــه كــــان رد 

تــوافــره يصيبها باألسى  بــعــدم  الــصــيــادلــة 
والخوف. وكذا، والدة املوظفة أسماء عامر 
مصابة بمرض السكري، وتقول إنها ظلت 
»األنسولني« لنصف يوم كامل،  تبحث عن 
ــددة، مــبــديــة  ــيـــاة والـــدتـــهـــا مــــهــ ــانـــت حـ إذ كـ
ــة سلعًا  ــ أســفــهــا الــعــمــيــق أن تــصــبــح األدويــ

تخضع لحسابات الربح والخسارة.
ــن أحــــمــــد بـــشـــيـــر: »لـــأســـف  ــ ــواطـ ــ ويــــقــــول املـ
دخلت األدوية عالم التجارة في ظل انعدام 
كامل لأخالق، فاألطراف التي تسببت في 
األزمــــة هــم األطـــبـــاء واملــراقــبــون والــحــكــومــة 
ــــني صـــــــراع الـــحـــكـــومـــة  والـــــشـــــركـــــات، ومــــــا بـ
ــركــــات عـــلـــى قـــائـــمـــة األســــعــــار يــمــوت  والــــشــ

املواطنون«.
املــك نمر )من  فــي صيدلية  وتــشــرح طبيبة 
أكـــبـــر صــيــدلــيــات الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم( لـ 
»العربي الجديد« إن األدوية املنقذة للحياة 
الصيدلية،  هــذه  فـــروع  جميع  فــي  منعدمة 
نتيجة إلغاء قائمة األسعار األخيرة، ووفقًا 
لــذلــك فـــإن الــشــركــات امتنعت عــن بــيــع عــدد 
البيع  للحياة ألن  املنقذة  األدويـــة  كبير من 

بالسعر القديم يكبدها خسائر فادحة.
ــتـــرف الـــصـــيـــدالنـــيـــة ســـوســـن الــشــفــيــع  ــعـ وتـ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بـــوجـــود نــقــص حــاد  لـ
فــي األدويـــة املهمة لحياة اإلنــســان، وتقول 
من  الــعــديــد  فــيــهــا  تــوجــد  ال  إن صيدليتها 
اإلنسان،  لحياة  واملنقذة  الهامة  األصــنــاف 
لــيــس ألنــهــا ال تــمــلــك الـــقـــدرة عــلــى شــرائــهــا، 
إيقاف  بسبب  السوق  من  الختفائها  ولكن 

عدد كبير من الشركات عملية البيع.
وتـــقـــول إن أغـــلـــب الــصــيــدلــيــات تــعــانــي من 
نــقــص حـــاد فــي أدويــــة حــيــويــة منها أدويـــة 
أمراض السكري والضغط، وقطرات األطفال 
أمــراض  الــــوالدة، وأدويـــة  وأهمها لحديثي 
تــنــظــيــم الــــــدورة، ومــســكــنــات اآلالم وأدويــــة 

أمراض القولون.
ويــلــفــت الــطــبــيــب الــصــيــدالنــي الــطــيــب عبد 
الرحمن إلى أن املحاليل أيضًا دخلت قائمة 
األدويــة املختفية من الصيدليات مؤكدًا أن 
األزمة تزداد تعقيدًا، الفتًا إلى أن األصناف 
املــحــلــيــة الــتــي تــعــتــبــر بـــدائـــل أيــضــًا تعاني 
الشح، ألن املــادة املستخدمة في تصنيعها 
 عن أن املواطنني يفضلون 

ً
مستوردة، فضال

وهي  لهم  بالنسبة  فاعلية  األكــثــر  ــواع  األنــ
املــســتــوردة. ويــتــخــوف مــن اســتــمــرار األزمــة 
التوقف  في  املحلية مستمرة  الشركات  ألن 
ــفــــاع مـــدخـــالت اإلنـــتـــاج  عـــن الــتــصــنــيــع الرتــ
بسبب ارتفاع الدوالر مقابل العملة املحلية.

ال تخطيط وال سياسات دوائية
ــام لــجــمــعــيــة حــمــايــة  ــعــ ويـــطـــالـــب األمــــــني الــ
املستهلك ياسر ميرغني بإعادة ملف الدواء 
 300 وجـــود  مستهجنًا  الصحة،  وزارة  إلــى 
ــدواء األمــــر الــــذي يصّعب  ــ شــركــة لــتــوزيــع الـ

سحب الدواء من السوق إذا لزم ذلك.
أما الخبير االستراتيجي أحمد بشير فيرى 
أنــه يجب وقــف الــدعــم عــن شــركــات األدويـــة 
وتوجيهه إلى اإلمدادات الطبية الحكومية، 

واصفًا الشركات بـ«املافيا«.
أمـــا الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــدكــتــور الــفــاتــح 
عــثــمــان فــيــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه ال 
وإن  الـــدواء،  بقطاع  يوجد تخطيط مرتبط 
سياسة دعم الــدواء من قبل الحكومة تمت 
من دون أن تمتلك األخيرة األدوات املناسبة 
لتنفيذها، ما جعل الدعم يذهب لجهتني ال 
بــالــدواء  عالقة  لها  ليست  لهما جهة  ثالث 
ــــى قــســمــني،  ــة تــنــقــســم إلـ وأخـــــــرى لـــهـــا عـــالقـ
بسعر  معه  ويتعامل  الـــدواء  يستورد  قسم 
السوق املوازي واآلخر لم يستورد الدواء بل 
يستخدم النسبة في استيراد أشياء أخرى 

أو استورده بآجال بعيدة تزيد عن السنة.

ولكنه يــرى أن أســعــار الــــدواء فــي الــســودان 
تصل أحيانًا إلى 18 ضعف سعره في بالد 
املنشأ مــا يعني أنــه تــوجــد فــوضــى إداريـــة 
فـــي عــمــلــيــات الــتــســعــيــر. ويـــقـــول عــثــمــان إن 
الــشــركــات تسعر منتجاتها وفــق سعر  كــل 
الـــصـــرف فـــي الـــســـوق املــــوازيــــة فـــي الـــبـــالد، 
ويشدد على أن املشكلة الكبرى أن املجلس 
تسعير  يتولى  والــســمــوم  لــأدويــة  القومي 
الدواء من دون أن يمتلك املعلومات املتعلقة 
 إيــــــاه مـــســـؤولـــيـــة هـــذه 

ً
بــــاألســــعــــار، مـــحـــمـــال

األزمـــــة. ويـــدعـــو عــثــمــان إلـــى تــكــويــن جــهــاز 
أو لجنة لــإشــراف على األســعــار مع وضع 
عامة  إلنــشــاء شركة مساهمة  عاجلة  خطة 

تتولى االستيراد من الدول األقل تكلفة. صراع بأرواح 
السودانيين

يعاني آالف المرضى في السودان من أزمة تطاول صحتهم وحياتهم، بعد فقدان عدد كبير 
من األدوية من السوق، وسط صراع بين المستوردين والمنتجين والصيادلة والحكومة مرتبط 

بتحرير سعر الدواء ومن ثم التراجع عن هذا القرار بعد ارتفاع األسعار بنسب قياسية
قرارات تراكم األزمات

السودانيني،  رؤوس  فــوق  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  األزمـــات  تتراكم 
كبيرًا  ارتفاعًا  الــبــاد  تشهد  إذ  اليومية.  الحياة  مناحي  كافة  لتطاول 
أن  السلع تقريبًا، مــع تأكيد خــبــراء االقــتــصــاد على  فــي أســعــار كــافــة 
القطاعات  الشديد في عدد من  التركز  إلى حــدود  االحتكارات وصلت 
الــحــيــويــة. يــضــاف إلـــى ذلـــك الـــقـــرارات الــحــكــومــيــة الــداعــيــة إلـــى تحرير 
االقتصاد من دون إيجاد بدائل تنموية تعني السودانيني على تخطي 
األســواق  في  الغذائية  السلع  من  العديد  أسعار  ارتفعت  فقد  املرحلة.  
األخيرة  االقتصادية  القرارات  عقب  قياسية  إلى مستويات  السودانية 

التي قضت بزيادة أسعار املحروقات والدوالر والكهرباء. كذا، ارتفعت 
كلفة النقل، لتشكل أزمة الدواء الضربة الكبرى للمواطنني. وبدأت األزمة 
الـــدواء، ما دفــع املجلس  األخيرة مع إعــان وزارة املالية رفــع الدعم عن 
الــقــومــي لــأدويــة إلعـــان الئــحــة أســعــار جــديــدة تضمنت زيــــادات بني 
100% و300%، ومــن ثــم تــم الــتــراجــع عــن الــقــرار مــع إعــان تحركات 
واسعة في الشارع. لكن األزمة تضاعفت إلى فقدان األدوية، مع امتناع 
اعتماد  يجعل من  العملة  قيمة  أن خفض  بمبرر  بيعها  الشركات عن 
األسعار القديمة لأدوية صفقة خاسرة، بسبب تراجع  حجم األرباح.

االنفالت الحاصل اليوم في األسعار، بالرغم 
مــن تــوفــر الــعــديــد مــن الــســلــع فــي األســــواق«، 
ــيــــة بــضــبــط  ــالــ مـــعـــتـــبـــرا أن وعـــــــود وزيـــــــر املــ
األسواق » مجرد كالم لالستهالك اإلعالمي«.

واستقبل الشارع الجزائري رفع الرسم على 

الــقــيــمــة املــضــافــة بــاالنــتــقــاد، بــعــدمــا أنهكته 
الزيادات التي طبقتها الحكومة مطلع السنة 
والكهرباء  الوقود  أسعار  في   2016 الحالية 

والغاز وانخفاض قيمة الدينار عدة مرات.
ويــقــول سمير شــومــانــي، مــوظــف فــي قطاع 

البريد إن »راتبه سيتعرض لضغط إضافي 
الــســنــة املــقــبــلــة، فــكــل شـــيء سيرتفع ســعــره.. 
فــشــلــهــا  تــحــمــلــنــا وزر  الـــحـــكـــومـــة  لــــأســــف 
وأصـــبـــحـــت جــيــوبــنــا هـــي مـــالذهـــا الــوحــيــد 

لتوفير األموال«.

ارتفاع األسعار 
طاول الكثير من 
)Getty( السلع

نقص الدواء 
يزيد من معاناة 
المرضى 
)أشرف الشاذلي/ 
فرانس برس(
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

لم يستبعد خبراء نفط غربيون، 
الــنــفــط سعر  ــار  ــعـ أن تــخــتــبــر أسـ
بداية  فــي  برنت  لخام  دوالرًا   60
الــعــام الــجــديــد، وســط املــؤشــرات اإليجابية 
ــالـــســـوق، وعـــلـــى رأســـهـــا تــكــالــب  الــحــالــيــة بـ
املستقبلية في  الــعــقــود  الــتــجــار على شـــراء 
أعقاب اتفاق »أوبــك« في فيينا على خفض 
اإلنتاج في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني. 
النفط  أسعار  تتماسك  أن  محللون  وتوقع 
حول 55 دوالرًا خالل شهر ديسمبر الجاري  

وتختبر سعر 60 دوالرًا في العام الجديد. 
ومنذ االتفاق التاريخي الذي توصلت إليه 
منظمة البلدان املصدرة للنفط »أوبــك« في 
فيينا نهاية الشهر املاضي، تواصل أسعار 

حــيــث  دوالرًا،   50 فـــــوق  تــحــلــيــقــهــا  الـــنـــفـــط 
اقتربت في تعامالت ختام األسبوع الجاري 
الـــذي توقعته  الــســعــر  مــن 55 دوالرًا، وهـــو 

»العربي الجديد«، مباشرة بعد االتفاق.  
ويـــحـــدث هـــذا الــتــحــســن الــكــبــيــر فـــي أســعــار 

الــنــفــط، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــعـــوامـــل الــســالــبــة 
التي تعيق الصعود العمودي املستمر في 
مبيعات جني  بينها  مــن  والــتــي  األســـعـــار، 
ــتـــي يــنــفــذهــا املــــضــــاربــــون كــلــمــا  األربــــــــاح الـ
ــفـــاع كــبــيــر فـــي األســـعـــار، وبــعــض  حـــدث ارتـ
أميركا  مــن  تــصــدر  الــتــي  السالبة  البيانات 
بني حني وآخر، إضافة إلى ضخامة التخمة 
النفطية. ولكن يقول خبراء نفط في لندن، 
ــم الــصــعــود املــتــعــرج فــي أســعــار الــنــفــط،  رغـ
فـــــإن املــــهــــم تــــجــــار الـــنـــفـــط فــــي الـــبـــورصـــات 
الــرئــيــســيــة يــثــقــون اآلن فـــي »أوبـــــــك« الــتــي 
تــمــكــنــت وبـــقـــيـــادة الــســعــوديــة وبـــاقـــي دول 
الخليج، من العودة للعب دورها الفعال في 
تحديد أسعار النفط، بداًل من السباق على 
الــحــصــص وتـــرك األســعــار ملــعــادلــة الــعــرض 
والطلب كما كــان فــي الــســابــق. وهــذا يعني 
ــقـــالب« فــي ســيــاســة املــنــظــمــة التي  شــبــه »انـ
الثقة  النفط. وهــذه  انهيار أسعار  إلــى  أدت 
في أن املنظمة تعني ما تقول، جعلت تجار 
الــنــفــط يــتــســابــقــون لـــشـــراء الــعــقــود اآلجــلــة، 
خاصة شهري فبراير/شباط ومارس/آذار. 
وعــــادة مــا يلعب املــضــاربــون عــلــى العقود 
أسعار  زيـــادة  فــي  حيويًا  دورًا  املستقبلية 

النفط أو هبوطها. 
ــذا الــتــســابــق عــلــى املــشــتــريــات  ــا يــؤكــد هـ ومـ
غــرب  لــخــام  اآلجــلــة  الــعــقــود  أن  املستقبلية، 
تكساس الوسيط األميركي أغلقت في ختام 
ما  أو  سنتًا   66 مرتفعة  الجمعة  تــعــامــالت 
للبرميل،  إلــى 51.50 دوالرا  يعادل %1.30  
بعدما جــرى تــداولــهــا فــي نطاق ضيق بني 

أسواق الطاقة

جانب من اجتماع 
الجزائر في 

سبتمبر/أيلول 
الماضي

)رياض كرامدي/ 
فرانس برس(

يتوقع خبراء نفط أن يختبر سعر خام برنت مستوى 60 دوالرًا للبرميل 
في بداية العام المقبل، وسط مجموعة من العوامل اإليجابية وتكالب 
ونيويورك.  لندن  من  كل  في  المستقبلية  العقود  شراء  على  التجار 

وتأتي هذه التوقعات رغم ضخامة التخمة النفطية

3 عوامل تدعم صعود 
النفط منها االلتزام 

بالحصص وتطمينات 
النفط الصخري

سعر الدوالر أعلى من 
قيمته وال توجد أسس 

تدعم هذه القوة

كييف مستعدة لشراء 
ما يصل إلى 4 مليارات متر 

مكعب غاز روسي 

النفط يتجه نحو 
60 دوالرًا في بداية 

العام 2017

أعلن املتحدث باسم الحكومة اإليرانية محمد باقر نوبخت، عن تقديم مشروع 
قانون اعتماد عملة التومان بداًل من العملة الحالية »الريال« ملجلس الشورى 
اإلسالمي للبت فيه. وحسب وكالة فارس لألنباء اإليرانية، أوضح نوبخت بعد 
مصادقة املجلس على مشروع القانون أنه سيتم التعامل بعملة التومان التي 

تساوي 10 رياالت، بهدف تسهيل التعامالت االقتصادية في البالد.
من جهة ثانية أكد أن الحكومة تعمد لتوحيد سعر صرف النقد األجنبي دون 
أضرار اقتصادية وأنها تتبنى هذه العملية وستعمل على إنفاذها. ويذكر أن 
توحيد  هــدف  تحقيق  في  ومالية  تجد صعوبات مصرفية  اإليرانية  الحكومة 
سعر الصرف، كما أنها لم تتمكن إال من استعادة جزء ضئيل من موجوداتها 

املحتجزة في الخارج. 

هبط الذهب في ختام تعامالت األسبوع إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر مع 
ارتفاع الدوالر واألسهم العاملية ليتجه صوب الخسارة لألسبوع الخامس على 

التوالي تحت وطأة توقعات رفع الفائدة األميركية األسبوع  املقبل.
تراجع السعر الفوري للذهب في لندن واحدًا باملئة إلى 1158.54 دوالرا لألوقية 
)األونصة( بعدما هبط إلى أدنى مستوى منذ أوائل فبراير/شباط عند 1156.05 
عشر  أجلها  التي  األميركية  السندات  على  العائد  تسجيل  مع  لألوقية  دوالرا 
سنوات أعلى مستوى خالل الجلسة. وجرت تسوية الذهب في العقود األميركية 
اآلجلة للتسليم في فبراير/شباط بانخفاض نسبته 0.9%  إلى 1161.90 دوالرا 
لــألوقــيــة. واتــجــه املــعــدن األصــفــر إلــى الهبوط 1.65 األســبــوع املــاضــي. ومــن بني 
املعادن النفيسة األخرى التي انخفضت، الفضة التي خسرت  1.35 إلى 16.78 

دوالرا لألوقية . 

عاد السياح من كل حدب وصوب إلى مدينة ليون الفرنسية بهدف قضاء ثالث 
ليال من العمر واالستمتاع بعيد األنوار الذي تقيمه املدينة سنويًا، لكنه ألغي 
لتحقيق  فرصة  األنـــوار  عيد  ويمثل  اإلرهابية.  الهجمات  بسبب  املاضي  العام 
تسجل  التي  للفنادق  ايضًا  ولكن  التجارية  للمحالت  بالنسبة  مالية  مكاسب 
أعلى نسب الحجوزات مقارنة بالعام ككل.  فرانسوا غي يار، املدير العام ملكتب 
»يورو نيوز«: »هذا العام األمر مشجع ألنه تم الحجز  السياحة في ليون قال لـ
كثيرًا. فنادق مدينة ليون ستكون ممتلئة خالل ثالثة أيام متتالية، لذلك نحن 
سعداء، حجوزات املجموعات تتراوح ما بني 70 % و 75 % مقارنة بعام 2014 ». 
أما مدير فندق روزفالت فقال : »هناك زخم واالحتفال سيكون خاصًا، باعتبار 
يــبــذلــون كــل مــا فــي وسعهم لتكون  املــاضــي. املنظمون  لــعــام  الــتــظــاهــرة الغيت 
التظاهرة ناجحة، نرى الزبائن متابعني ونسبة الحجوزات مرتفعة حتى وإن 

 مقارنة بالعام املاضي«.
ً
كنا قد خسرنا يومًا كامال

أخبار في صور

البرلمان اإليراني يدرس مشروعًا 
لتغيير العملة 

الدوالر يضرب أسعار الذهب 

عيد »األنوار« يعيد السياح إلى مدينة 
ليون الفرنسية

)Getty( قوة الدوالر ترعب أسواق المال في آسيا)Getty( بوتين يستثمر الضعف األميركي في الهيمنة على الغاز

تــتــزايــد املـــخـــاوف فـــي أمــيــركــا وخــارجــهــا من 
ــفــــاع  ــقـــاعـــة الـــــــــدوالر« الـــــــذي  يــــواصــــل االرتــ »فـ
الــجــنــونــي، وربـــمـــا ســيــخــلــق أزمــــة لــالقــتــصــاد 
ــيـــركـــي والـــشـــركـــات  الـــعـــاملـــي ولـــالقـــتـــصـــاد األمـ
 .2017 املقبل  العام  الجنسيات خالل  متعددة 
وحسب معهد بيترسون للدراسات املالية في 
أسس  أو  منطقية  أســبــاب  توجد  ال  واشنطن 
اقتصادية لهذا االرتفاع املتواصل في الدوالر، 
والذي ربما ينتهي بإحداث أضرار اقتصادية 
ضــخــمــة عــلــى صــعــيــد الــتــجــارة والــصــنــاعــات 
ــقـــول دونــــالــــد تــــرامــــب إنـــه  ــتـــي يـ األمـــيـــركـــيـــة الـ
لتوفير  املتحدة  للواليات  تعود  أن  لها  يريد 
ــركـــات األمــيــركــيــة  الـــوظـــائـــف. ويـــذكـــر أن الـــشـ
متعددة الجنسيات تعتمد في جزء كبير من 
الناشئة، وهو  الـــدول  أســـواق  على  مداخيلها 
مــا يعني أن دخــلــهــا بــالــعــمــالت األجــنــبــيــة، أو 
ــذه الــــدول إلـــى الـــــدوالر سينخفض  عــمــالت هـ
كثيرًا بسبب قوة الــدوالر. وهذا العامل يفسر 
جزئيًا ارتــفــاع مــؤشــرات »وول ســتــريــت« إلى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة، ولـــكـــن فـــي ذات الــوقــت 
الكبرى  الشركات  من  العديد  أسهم  تنخفض 
املستثمرون  يركز  حيث  الجنسيات،  متعددة 
ــم األمــيــركــيــة على  ــهـ ــراء األسـ ــ فـــي صــفــقــات شـ
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــعــتــمــد فــــي أربـــاحـــهـــا عــلــى 

السوق األميركي فقط.  
ويـــــرى املــعــهــد األمـــيـــركـــي أن الـــــــدوالر أصــبــح 
الفترة  أعلى من قيمته الحقيقية كثيرًا خالل 
األخيرة، خاصة بعد انتخاب الرئيس دونالد 

في أولى بوادر التفاهم بني الرئيس املنتخب 
دونـــالـــد تـــرامـــب والــرئــيــس فــالديــمــيــر بــوتــني، 
عـــــودة الــتــفــاهــم بـــني مــوســكــو وكــيــيــف حــول 
مرور الغاز عبر أراضيها إلى أوروبا وتجاهل 
الجانب الروسي ديونه على أوكرانيا واملوافقة 
على مدها بالغاز من دون شروط مسبقة. في 
هذا الصدد، نسبت »قناة روسيا اليوم« أمس 
نــوفــاك،  الــروســي، ألكسندر  الطاقة  إلــى وزيـــر 
قوله إن كييف مستعدة لشراء كمية قدرها ما 
مــلــيــارات متر  بــني 1.5 مليار متر مكعب و 4 

مكعب من الغاز الروسي هذا الشتاء.
وقــــــــــال نـــــــوفـــــــاك، لـــلـــصـــحـــافـــيـــني أمــــــــس عــقــب 
املــفــاوضــات الثالثية بــني )روســيــا وأوكــرانــيــا 
واملفوضية األوروبية( حول الغاز في بروكسل: 
ـــاء ومــتــكــامــل. 

ّ
»املــــفــــاوضــــات جــــرت بــشــكــل بـــن

ــع املــرتــبــط  لـــقـــد نـــاقـــشـــنـــا بــالــتــفــصــيــل الــــوضــ

بــتــصــديــر الــغــاز إلـــى أوكــرانــيــا خـــالل الــشــتــاء. 
وكــذلــك تــوفــيــر تــرانــزيــت آمـــن لــلــغــاز الــروســي 
إلى املستهلكني األوروبــيــني«. وذكر نوفاك أن 
الجانب األوكراني أعرب عن استعداده لشراء 
الغاز  ما بني 1.5 و4 مليارات متر مكعب من 
الروسي خالل فترة الشتاء. كما أكــدت شركة 
الــروســيــة اســتــعــدادهــا لتصدير  )غــــازبــــروم( 
الــقــائــم حتى  العقد  الــغــاز ألوكــرانــيــا بموجب 

عــام 2020.  وقـــال الــوزيــر الــروســي »ال توجد 
لدينا هذه املرة أية خالفات بشأن السعر، ألنه 
أرخص مما كان عليه في السوق الفورية. بكل 
األحــوال )نفتوغاز( و»غــازبــروم« ستواصالن 

املشاورات ذات الصلة بشأن إمدادات الغاز«.
م وزير الطاقة الروسي، 

ّ
وأثناء املحادثات سل

لشؤون  األوروبــيــة  املفوضية  رئيس  لنائب 
ــاروش شــيــفــتــشــوفــيــتــش، ووزراء  ــ الــطــاقــة، مـ
ــة بــشــأن  ــالــ ــدد مــــن الـــــــدول األوروبـــــيـــــة رســ عـــ
عــدم قانونية قــيــام أوكــرانــيــا بــفــرض غرامة 
)غـــازبـــروم(، والتي  احــتــكــار« ضــد  »مكافحة 
املــخــاطــر  مــلــيــارات دوالر، وعـــن  قـــدرهـــا 6.6 
ــزيـــت الــــغــــاز إلـــى  ــرانـ الـــنـــاجـــمـــة عــنــهــا عـــلـــى تـ
أوروبا. موضحًا أن الغرض من نقل الرسائل 
ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ ــتـــش، هــــــو الـ ــيـ ــتـــشـــوفـ ــفـ ــيـ لـــشـ
أوكرانيا  لــقــرار  األوروبــيــة  املفوضية  تقييم 
االحتكار  مكافحة  لجنة  وأصـــدرت  املــذكــور. 
فــــي أوكــــرانــــيــــا فــــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي 
عـــام 2015، غــرامــة بــحــق شــركــة »غـــازبـــروم« 
الــروســيــة، متهمة إيــاهــا بــإســاءة اســتــخــدام 
املـــركـــز املــهــيــمــن فـــي ســـوق نــقــل الـــغـــاز، فيما 
أعـــربـــت »غــــازبــــروم« عـــن دهــشــتــهــا مـــن ذلـــك، 
ألنها ال تمارس نشاطًا تجاريًا على أراضي 
ــا، بــإيــصــالــهــا الـــغـــاز لــــ »نــفــتــوغــاز«  ــيـ ــرانـ أوكـ
فــي الــحــدود الــغــربــيــة لــروســيــا.  مــن جانبه، 
رئيس  نــائــب  مـــاروش شيفتشوفيتش،  قــال 
لوكالة  الطاقة  لشؤون  األوروبــيــة  املفوضية 
ــيـــوم، لــألســف، لم  »أونـــيـــان« األوكـــرانـــيـــة، »الـ
نتوصل إلى توقيع اتفاق إضافي ونأمل أن 
املستقبل«.  فــي  إلــيــه  الــتــوصــل  يــكــون ممكنًا 
ويــتــوقــع خـــبـــراء أن تــتــمــكــن روســـيـــا مـــن حل 
خالفاتها مــع أوروبــــا بــشــأن إمــــدادات الغاز 
للسلطة وتنّصله  ترامب  أعقاب وصــول  في 

بشكل غير مباشر من حماية أوروبا. 
)العربي الجديد(

ــنـــذ مــنــتــصــف نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  ــب. ومـ ــرامــ تــ
أعلى  الـــدوالر أصبح  إن  املعهد  الثاني  يقول 
وحسب   .%11 بــحــوالــى  الحقيقية  قيمته  مــن 
أكتوبر/  حتى  الـــدوالر  ارتفع  املعهد،  بيانات 
مــقــارنــة  بــنــســبــة %17  املـــاضـــي  تــشــريــن األول 
بقيمته في نفس الشهر في العام 2014. وفي 
التي  الصدد تشير بيانات »فاكتسيتا«،  ذات 
الــدوالر  تعنى بمؤشر العمالت، إلــى ارتــفــاع  
خالل السنوات الثالث املاضية بحوالى %21 

في املتوسط مقابل العمالت الناشئة. 
واســتــفــاد الــــدوالر مــن قــوتــه املــتــواصــلــة منذ 
ـــات عــاملــيــة سياسية  الـــعـــام املـــاضـــي مـــن أزمــ
واقــتــصــاديــة، وعــلــى رأســهــا اضــطــراب سوق 
ــال الــصــيــنــي خــــالل شــهــر يــنــايــر/ كــانــون  ــ املـ
ــرب مــلــيــارديــرات  الـــثـــانـــي املــــاضــــي، حــيــث هــ
الصني مئات امليارات من اليوان إلى حسابات 
دوالريـــــة فــي الـــخـــارج. كــمــا اســتــفــاد الــــدوالر 
البريطاني »بريكست«،  كذلك من االستفتاء 
والذي أطلق شرارة احتماالت تفكك االتحاد 
األوروبـــــــــي، وجـــعـــل املــســتــثــمــريــن فـــي ســوق 
العمالت غير مطمئنني إلى مستقبل اليورو. 
ــل الـــــــدوالر االســـتـــفـــادة مـــن صــعــود  ــواصــ ويــ
ــــط الــنــتــائــج  الـــيـــمـــني املـــتـــطـــرف أوروبـــــــــا، وسـ
ــزاب  الــتــي يــحــصــدهــا وتـــراجـــع شــعــبــيــة األحــ
املتطرفة  الحركات  كسبت  حيث  التقليدية، 
فـــي إيــطــالــيــا فـــي األســـبـــوع املـــاضـــي مــعــركــة 
استفتاء دستوري، وأجبرت رئيس الحكومة 
اإليطالية ماتيو رينزي على االستقالة. وفي 
تقوده  الـــذي  املتطرف  اليمني  يتقدم  فرنسا 

ــرأي بشأن  مـــاري لــوبــني فــي اســتــطــالعــات الــ
التي ستجرى  الفرنسية  الرئاسة  انتخابات 
في مــارس/آذار املقبل. كما استفادت العملة 
ــاع  ــفــ ــــن احــــتــــمــــاالت ارتــ ــذلــــك مـ األمــــيــــركــــيــــة كــ
الفائدة  نسبة  وزيـــادة  أميركا،  في  التضخم 
األميركية. ويرى الزميل في معهد بيترسون 
للدراسات املالية، الدكتور وليام آر كالين في 
تعليق حول الدوالر نشره على موقع املعهد، 
الــقــوي سيسبب مشاكل عــديــدة،  الـــدوالر  أن 
تـــرامـــب،  ــالــــد  املــنــتــخــب دونــ الـــرئـــيـــس  إلدارة 
حينما تتسلم الحكم في العام الجديد، حيث 
الــتــجــاري األمــيــركــي،  أنــه سيزيد مــن العجز 
وبــالــتــالــي مـــن احــتــيــاجــات أمــيــركــا لتمويل 
اإلنفاق الضخم الذي رصده لتحديث البنى 
ــا. وبـــالـــتـــالـــي يــتــوقــع  ــركـ ــيـ ــة فـــي أمـ ــيـ األســـاسـ
خــبــراء فــي الـــشـــؤون املــالــيــة أن تــشــهــد فترة 
الرئيس ترامب ارتفاعًا كبيرًا في الدين العام 
ترليون   19 من  أكثر  حاليًا  البالغ  األميركي 
نــصــف  ــــى  إلــ ــتـــه  خـــدمـ كـــلـــفـــة  وتــــصــــل  دوالر، 

ترليون دوالر سنويًا. 
ــــدوالر ســتــضــرب املــنــتــجــات  ويـــذكـــر أن قـــوة الــ
األميركية في قدرتها على التسويق في العالم. 
وذلك ببساطة ألن قوة العملة تجعل البضائع 
بمنافساتها  مقارنة  الثمن  عالية  األميركية 
من الدول األخرى، وهو ما يترجم تجاريًا في 

ضعف القدرة التنافسية. 
ارتــفــاع سعر صرف  املــتــوقــع أن يساهم  ومــن 
الدوالر في زيادة الصادرات الصينية وتعزيز 
العام  العاملي خــالل  للنمو  دور الصني كقائد 
الــيــوان الصيني يواصل  أن  املــقــبــل. ويــالحــظ 
االنــخــفــاض أمـــام الــــدوالر، حيث ضعف سعر 
التعادل املركزي للعملة الصينية، الرنمينبي 
أو اليوان، بـ31 نقطة مئوية ليصل إلى 6.7736 
مقابل الدوالر يوم الخميس. وذلك وفقًا لنظام 
ويتوقع  الصيني.  األجنبية  العمالت  تــجــارة 
خبراء نقد، حدوث املزيد من االنخفاض، رغم 

أنه سيكون بنسب ضئيلة.
)العربي الجديد(

تفاهم بين موسكو وأوكرانيا مخاوف أميركية من »فقاعة الدوالر«
على إمدادات الغاز

أغلقت  كما  للبرميل.  دوالرا  و51.66   50.86
الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام الــقــيــاس الــبــريــطــانــي 
دوالرا   54.33 لــتــبــلــغ   ســنــتــًا   44 مــرتــفــعــة 

للبرميل. 
وتــشــيــر بــيــانــات الــبــورصــة األمــيــركــيــة، إلــى 
أن الــعــقــود الـــتـــي نــفــذهــا املـــضـــاربـــون على 
الـــخـــام األمـــيـــركـــي الــخــفــيــف، خــــام الــقــيــاس، 

املنطقة الــعــربــيــة، وعــلــيــه تــقــاس أســعــارهــا.  
ويــــرى خــبــراء فــي لــنــدن، أن املــكــاســب التي 
حققتها الدول املنتجة للنفط  سواء الدول 
ـــاء فــــي املــنــظــمــة أو غـــيـــر األعــــضــــاء،  األعــــضـ
ــزًا لــلــمــنــظــمــة عـــلـــى الــتــقــيــد  ــ ــافـ ــ ســـتـــكـــون حـ
بـــاالتـــفـــاق الــــذي حــــدد حــصــة الــخــفــض لكل 
دولة، ووضع سقفًا إنتاجيًا في حدود 32.5 

»خـــام غــرب تــكــســاس«، فــي نهاية األســبــوع 
ارتــفــعــت فـــي نـــيـــويـــورك بــحــوالــى ألــــف عقد 
عما كان في السابق، وهو ما يعني ارتفاعًا 
بنسبة 19%، كما ارتفعت العقود على خام 
برنت«، بحوالى  البريطاني، »خام  القياس 
ألــف عــقــد، أي بنسبة 7.0%. ويــعــد خام   17
بــرنــت مــن الــخــامــات املــرجــعــيــة ملــعــظــم نفط 

لإلنتاج  بخفض  أي  يوميًا،  برميل  مليون 
يــبــلــغ 1.2 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــًا، وربـــمـــا 
اآلن  يــجــري  الـــذي  املنظمة  اجــتــمــاع  يتمكن 
 11 لروسيا وحوالى  فيينا مع ممثلني  في 
دولــة من خفض اإلنــتــاج بحوالى 800 ألف 
املنظمة  فــإن  برميل يوميًا. وإذا حــدث ذلــك 
واملنتجني خارجها سيتمكنون من سحب 

مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــًا مـــن الـــســـوق. وهــو 
مــا سيسمح لــألســعــار بــاخــتــبــار حــاجــز 60 

دوالرًا للبرميل في العام 2017.
الــتــي  ستدعم   الــعــوامــل   ويــمــكــن تلخيص 
أســعــار الــنــفــط، حــســب رأي خــبــراء نــفــط في 
لندن، لبلوغ 60 دوالرًا خالل العام املقبل في 

النقاط اآلتية:
ــاق  ــفـ االتـ تــنــفــيــذ  فــــي  املــنــظــمــة  ــة  ــديـ أواًل: جـ
وعــــودة الــســعــوديــة لــقــيــادة املــنــظــمــة ولعب 
دور»املنتج املرجح«، حيث تحملت الخفض 
األكبر في اتفاق فيينا، قرابة نصف مليون 
برميل يوميًا، وحرصها في ذات الوقت على 
دفع أسعار النفط نحو 60 دوالرًا. وفي أول 
إشارة على التقيد الصارم بتطبيق االتفاق، 
أبــلــغــت الـــســـعـــوديـــة عـــمـــالءهـــا األمــيــركــيــني 
واألوروبـــــيـــــني أنـــهـــا ســتــخــفــض تــســلــيــمــات 
ــتـــبـــارًا مـــن يــنــايــر/كــانــون  الــنــفــط الـــخـــام اعـ
الــذي  اإلنــتــاج  تقليص  مــع  الثاني، تماشيا 

اتفقت عليه املنظمة.
صدرت  التي  املطمئنة  التصريحات  ثانيًا: 
ــيــــس دونـــــالـــــد تـــرامـــب  ــرئــ ــن مـــســـتـــشـــار الــ ــ عـ
ــر نـــفـــط صــخــري  ــارديـ ــيـ ــلـ لـــلـــطـــاقـــة وأكــــبــــر مـ
فــي أمــيــركــا، املــلــيــارديــر هــارولــد هــام بشأن 
إنــتــاج الــنــفــط األمــيــركــي فــي حـــال اســتــمــرار 
توقع  حيث  دوالرًا.   50 فــوق  النفط  أســعــار 
يرتفع  أال  هام  هارولد  األميركي  امللياردير 
ــتـــاج الــنــفــط األمـــيـــركـــي بـــمـــعـــدالت كــبــيــرة  إنـ
8.6 ماليني  البالغة  الحالية  عن مستوياته 
بــرمــيــل يــومــيــًا، خــــالل الـــعـــام املــقــبــل 2017. 
آنــد  وذلـــك وفــقــًا لتعليقاته فــي نــشــرة »أس 
الطاقة  فــي  املتخصصة  بــالت«  بــي غلوبال 
في عدد الجمعة. وقال امللياردير هام الذي 
ــســــورس«  يــمــلــك شـــركـــة »كـــونـــتـــيـــنـــنـــتـــال ريــ
للنفط، إن شركات النفط األميركية تحتاج 
إلــى مــدة 18 شهرًا على األقــل حتى تتمكن 
ــادة إنــتــاجــهــا إلـــى مــســتــويــات الــعــام  ــ مـــن زيـ
برميل  مــاليــني   9.6 البالغة   ،2015 املــاضــي 
لن  الصخري  النفط  أن  يوميًا. وهــذا يعني 
املقبل،  العام  للمنظمة خالل  يشكل صداعًا 

على األقل. 
: الـــبـــيـــانـــات املــشــجــعــة الــــصــــادرة من 

ُ
ــا ــثـ ــالـ ثـ

الصني، حيث أشارت البيانات األخيرة إلى 
نمو كبير في حجم التجارة الصيني، وهو 
ما يعني عمليًا زيادة الطلب على النفط في 
الصني وباقي دول آسيا، حيث تقود الصني 
اقـــتـــصـــاديـــات آســـيـــا بــمــا تــمــثــلــه مـــن حجم 

استهالكي واستيرادي.

تدفع أزمات السياسة في أوروبا واحتماالت زيادة التضخم في أميركا، 
ارتفعت  حيث  قياسية،  مستويات  إلى  األميركية  األسهم  مؤشرات 
مؤشرات األسهم األميركية الكبرى 
جديدة  قياسية  مستويات  ــى  إل
مؤشر  وأنــهــى  الجمعة.  ــس  أم
األسبوع   »500 بــورز  آند  »ستاندرد 
اتجاه  مــع   %3.0 بنحو  مرتفعا 
في  أسهم  لــشــراء  المستثمرين 
موجة  عــن  تخلفت  قــطــاعــات 
منذ  شهرًا  استمرت  التي  االرتفاع 
انتخاب الجمهوري دونالد ترامب 

رئيسا للواليات المتحدة. 

أزمات السياسة وليس االقتصاد

تقرير

تتزايد المخاوف في 
أميركا وخارجها من 

القوة المتواصلة 
للدوالر وتداعياتها 

على التجارة والشركات 
متعددة الجنسيات
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