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وقود مصري لكهرباء غزة
غزة ـ يوسف أبو وطفة

سمحت السلطات املصرية، أمس 
بــدخــول  مـــــرة،  ــاء، وألول  ــ ــعـ ــ األربـ
ــدد مــــن الـــشـــاحـــنـــات املــحــمــلــة  ــ عــ
بالسوالر الصناعي الخاص بمحطة توليد 
الــقــطــاع، عبر معبر  الــوحــيــدة فــي  الكهرباء 

رفح البري.
وقـــال وائـــل أبـــو مــحــســن، مــديــر اإلعــــام في 
الــجــديــد«، إن  »العربي  لـ الــبــري،  معبر رفــح 
عــدد الــشــاحــنــات الــتــي وصــلــت إلــى القطاع 
يقدر بثماني، تحمل نصف مليون لتر من 
السوالر، متوقعا أن يصل إجمالي الكميات 
إلى مليون لتر بعد وصول كافة الشاحنات.
ــو مــحــســن اســـتـــمـــرار فــتــح معبر  ــح أبــ ــ ورجـ
القطاع باألراضي  الــذي يربط  البري،  رفــح 
املــصــريــة، حــتــى الــســبــت املــقــبــل، الســتــمــرار 
تدفق كميات السوالر لصالح محطة توليد 
الكهرباء بغزة، الفتا إلى أن هناك ترتيبات 
خــاصــة فــي مــا بــعــد ســتــحــدد آلــيــات فتحه 

لدخول الوقود. وبحسب مصادر حكومية 
رسمية، فإن إدخال السوالر لصالح املحطة 
ــًرا، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــاء بـــعـــد تـــفـــاهـــمـــات تـــمـــت أخـ ــ جـ
دفــع ثمنه لصالح  سيجري توريده مقابل 
ــل اســـتـــمـــرار  ــ ــــي ظـ الـــســـلـــطـــات املــــصــــريــــة، فـ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي فـــرض ضــرائــب 
باهظة على السوالر املورد لصالح محطة 

توليد كهرباء غزة.
الكهربائي  الــتــيــار  انــقــطــاع  أزمـــة  وتفاقمت 
أخيًرا بشكل كبير، إذ يقتصر عدد ساعات 
وصــــل الــتــيــار الــيــومــي عــلــى ســاعــتــن إلــى 
ثاثة في أفضل األحوال، فيما تزيد ساعات 
االنــقــطــاع عــن 16 ســاعــة يــومــيــا، حــيــث بــدأ 
ــــال اإلســــرائــــيــــلــــي تــقــلــيــص كــمــيــات  ــتـ ــ االحـ
ــزة الــــــــواردة لــهــا عــبــر الــخــطــوط  كـــهـــربـــاء غــ
ــة اســـتـــجـــابـــة لــطــلــب الــســلــطــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
الفلسطينية وقف حسم ثمنها من عائدات 

املقاصة الخاصة بها.
وعائدات املقاصة هي الضرائب والجمارك 
الــتــي تــجــبــيــهــا إســرائــيــل لــصــالــح السلطة 

ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــــــن الــــبــــضــــائــــع والــــســــلــــع  ــفـ الـ
املستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، 
وتمر من خال املعابر واملوانئ الخاضعة 

لسيطرة االحتال.
وخال العام املاضي، بلغ إجمالي إيرادات 
الفلسطينية 8.87 مليارات شيكل  املقاصة 

)2.44 مليار دوالر(. 
 
ّ
ورغــم وصــول الــوقــود ملحطة التوليد، فــإن

التوقعات في غــزة تشير إلــى عــودة العمل 
بــجــدول 6 ســاعــات مــقــابــل 12 ســاعــة قطع، 
االنقطاعات  نتيجة  أفــضــل،  بشكل  ولــيــس 
والتخفيض  املــصــريــة  لــلــخــطــوط  املــتــكــررة 
اإلســرائــيــلــي للخطوط الـــذي بـــدأ مــنــذ يــوم 

اإلثنن املاضي.
وواصلت سلطات االحتال عملية تقليص 
الكهرباء، أمس، لليوم الثالث على التوالي، 
إلــى جانب  تقليص خطن إضافين،  ليتم 
ــرى تـــقـــلـــيـــصـــهـــا خــــال  ــ ــ أربـــــعـــــة خــــطــــوط جـ
ــاضــــيــــن، لــتــنــخــفــض كــمــيــات  الــــيــــومــــن املــ
الــكــهــربــاء مـــن 120 مـــيـــغـــاواط لــتــصــبــح 88 

مــيــغــاواط فــقــط، وســط تــوقــعــات باستمرار 
عملية التقليص.

منذ  إسرائيليا  املحاصر  القطاع،  ويحتاج 
فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية 
عام 2006، لنحو 500 ميغاواط من الكهرباء 
يتوفر حاليا  بينما ال  الــســاعــة،  مـــدار  على 
منها بعد توقف محطة توليد كهرباء غزة 
عـــن الــعــمــل ســـوى 150 مــيــغــاواط فـــي حــال 

انتظمت الخطوط املصرية.
وتأتي كهرباء غزة من ثاثة مصادر، وهي: 
مــيــغــاواط، وخطوط  محطة غــزة بنحو 80 
كــهــربــاء قـــادمـــة مـــن االحـــتـــال بــمــقــدار 120 

ميغاواط، وأخرى مصرية بـ22 ميغاواط.
كـــان محمد ثــابــت، مــديــر الــعــاقــات العامة 
ــــام فـــي شــركــة تـــوزيـــع الــكــهــربــاء، قد  واإلعــ
الــجــديــد«، يوم  »العربي  لـ فــي تصريح  قــال 
الفنية تتوقع  الطواقم  الثاثاء املاضي، إن 
في  املتوفرة  الكهرباء  كميات  تنخفض  أن 
عملية  انتهاء  بعد   %80 مــن  ألكثر  القطاع 

التقليص من جانب إسرائيل.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــال مــحــمــد الـــرعـــيـــض، رئـــيـــس الــغــرفــة الــتــجــاريــة في  قــ
طرابلس إن مصانع القطاع الخاص في ليبيا مهددة 
ــة، فــــي ظــــل عـــدم  ــ ــيـ ــ ــر املـــــــواد األولـ ــعـــدم تـــوفـ بــــاإلغــــاق لـ
الحصول على اعتمادات مستندية لاستيراد، مشيرًا 
إلى أن بعض مصانع األلبان والزيوت أغلقت بالفعل 
»الــعــربــي  ــاف الــرعــيــض فـــي تــصــريــح لـــ ــ أبـــوابـــهـــا. وأضـ
املستندية من قبل املصرف  »االعتمادات  إن  الجديد«، 
ـــعـــطـــى عـــبـــر الــــعــــاقــــات الــشــخــصــيــة 

ُ
ــــزي بــــاتــــت ت ــركـ ــ املـ

والــواســطــة  فــي أغلب األحــيــان«. ولــم يتسن الحصول 

على تعليق من مصرف ليبيا املركزي على تصريحات 
التجارية، فيما أشــار مسؤول مصرفي  الغرفة  رئيس 

إلى أن هناك إجراءات مشددة  في فتح االعتمادات.
واالعــتــمــاد املــســتــنــدي، هــو تــعــهــد مــكــتــوب صــــادر من 
الطلب( لصالح  )مقدم  املشتري  بناء على طلب  البنك 
الــبــائــع )املــســتــفــيــد(. ويــلــتــزم الــبــنــك بــمــوجــبــه بــالــوفــاء 
بــمــبــلــغ مـــحـــدد خــــال فـــتـــرة مــعــيــنــة مــتــى قــــدم الــبــائــع 
لتعليمات  مطابقة  تــكــون  أن  على  السلعة  مستندات 
استيراد معظم  على  ليبيا  وتعتمد  االعتماد.  شــروط 
احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% من السلع. وتدعم 
الحكومة سعر الدوالر الستيراد السلع األساسية من 

الــخــارج. ويبلغ سعر صــرف الـــدوالر رسميا نحو 1.4 
دينار، بينما يتجاوز في السوق السوداء الـ 8 دنانير.

ــيـــة وإغـــــــاق املـــوانـــئ  ــنـ ــم تــــــردي األوضــــــــاع األمـ ــاهــ وســ
والـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة خــــال ســـت ســـنـــوات مــاضــيــة إلــى 
احتياطاته من  استخدام  إلــى  املــركــزي  املصرف  لجوء 
دوالر  مليار   116 من  انخفض  والــذي  األجنبي،  النقد 

عام 2013 إلى 58 مليار دوالر عام 2016.
وكــــان ديــــوان املــحــاســبــة قــد كــشــف فــي تــقــريــر لــه نشر 
الــجــاري، أن إجمالي املبالغ  العام  في وقــت سابق من 
بصفقات  املتعلقة  املستندية  االعتمادات  عبر  املهربة 
إلــى 570 مليون دوالر حتى نهاية  االســتــيــراد، وصــل 

نوفمبر/تشرين الثاني من العام املاضي 2016. وذكر 
ــــوان املــحــاســبــة فـــي الــتــقــريــر الــــذي حــصــل »الــعــربــي  ديـ
الجديد« على نسخة منه، أن هذه املستندات تعود إلى 
، وذلــك بعدما 

ً
81 شركة محلية قامت بـ 3711 تحويا

قام مصرف ليبيا املركزي بتغذية املصارف التجارية 
بـ 7.2 مليارات دوالر خال العام املاضي.

وأوضح أن 86% من االعتمادات املستندية تم تهريبها 
لــلــخــارج و14% فــقــط تــم اســتــخــدامــهــا لــتــوريــد السلع. 
وتمت عمليات التحويل، وفق التقرير، إلى أربع جهات 
باإلضافة  وتــونــس،  والــشــارقــة  دبــي وعجمان  عربية، 

إلى تركيا وسويسرا ومالطا وهونغ كونغ.

توقف مصانع أغذية في ليبيا لتعطل استيراد الخامات

استثمارات 
بـ 2.2 مليار دوالر إليران

قال افروز بهرامي، املدير العام 
لالستثمارات األجنبية في وزارة 

الصناعة واملناجم والتجارة 
اإليرانية، إن بالده استقطبت 
استثمارات أجنبية بنحو 18 

مليار دوالر خالل السنوات األربع 
األخيرة لنحو 263 مشروعا، كانت 

حصة املناجم والتجارة منها 178 
مشروعًا برأس مال 8 مليارات 

دوالر. وأضاف بهرامي لوكالة أنباء 
الجمهورية اإلسالمية »ارنا«، أمس، 

أن معدل االستثمارات األجنبية 
في البالد خالل السنوات العشرين 
املاضية، بلغ ملياري دوالر سنويًا، 

في حني أن هذا الرقم سجل نموًا 
ملحوظا بعد تنفيذ االتفاق النووي 

منتصف 2015. 

قانون للمعامالت 
اإللكترونية في فلسطين

أعلن عالم موسى وزير االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، أن الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس، صادق 
على قانون املعامالت اإللكترونية، 

والذي يعمل على توفير الحماية 
للمعامالت اإللكترونية للقطاعني 

الخاص والعام. وأكد موسى أهمية 
القانون في التغلب على الحالة 

االستثنائية التي يعيشها الشعب 
تحت االحتالل وتقطيع أوصال 

الوطن عدا عن انتشار الفلسطينيني 
في املنافي، موضحا أن القانون 

سيسهل على املواطن أن يحصل 
على الوثائق والخدمات التي 

يريدها، األمر الذي يعني أيضًا 
توفير الجهد والوقت واملال وضمان 

الحقوق. وأشار إلى أن القانون 
الجديد سيوفر الغطاء والحماية 
القانونية للخدمات اإللكترونية، 
وسيشجع على طرح املزيد من 
هذه الخدمات التي تسهل على 

املواطن إنجاز معامالته إلكترونيًا، 
مؤكدًا جاهزية برنامج الحكومة 

اإللكترونية في الوزارة لطرح العديد 
من الخدمات اإللكترونية للمواطن 
حيث كان غياب هذا القانون أحد 

معيقاتها.

عمان: 81 منشأة 
فندقية جديدة

قال محمد بن محمود الزدجالي، 
مدير عام خدمات املستثمرين 

وإدارة الجودة في وزارة السياحة 
العمانية، إنه من املتوقع افتتاح 81 
منشأة فندقية جديدة في السلطنة 
خالل العامني الحالي واملقبل، منها 

38 منشأة في العاصمة مسقط.
وأضاف الزدجالي، أن جهود وزارة 

السياحة تتواصل بوتيرة متسارعة 
في تهيئة ُسبل االستثمار في 

إقامة املشاريع الفندقية بالسلطنة، 
مشيرا إلى أن إجمالي العرض في 

الغرف الفندقية بنهاية العام املاضي 
2016 بلغ 18.8 ألف غرفة فندقية، 

توزعت في ربوع السلطنة.
ولفت إلى أنه رغم األوضاع 

االقتصادية املتذبذبة في املنطقة 
جراء انخفاض أسعار النفط وبطء 
النمو في االستثمار، إال أن املجال 

السياحي في السلطنة يشهد 
حراكا وطلبا متزايدا.

أخبار

السنغال 
األسرع نموًا 
في أفريقيا

القارة السمراء.  الــدول األســرع نموًا في  العامن املاضين، ليعد بذلك من  أفريقيا، محققا 6.5% خــال  يشهد االقتصاد السنغالي نموًا كبيرا، بن دول غــرب 
وبحسب بيانات أوردتها وكالة األناضول، أمس، فإن االقتصاد السنغالي يحتل املرتبة الـ 119 عامليا. وعلى عكس البلدان املجاورة، فإن السنغال تمكنت إلى حد 
كبير من حل مشاكل البنية التحتية، وبدأت التركيز في مشاريع كبرى ال سيما املطارات والسكك الحديدية والطرق السريعة. ويشكل التعدين والبناء والسياحة 
والثروة السمكية والزراعة، البنية األساسية لاقتصاد السنغالي. وتركز الصادرات الرئيسية للباد على الذهب والفوسفات والنفط، واألسماك، في حن يعتمد 

استيرادها على األرز، والقمح، والسيارات، واألدوية. 
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة الكحال

ــة  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ بـــــــــــدأت الــــــعــــــائــــــات الـ
ــبــــال عــيــد  ــقــ ــتــ تـــحـــضـــيـــراتـــهـــا الســ
الفطر، من خال تجهيز الحلويات 
التقليدية وشراء املابس الجديدة لألطفال، 
إضافة إلى املواد الغذائية واسعة االستهاك، 
لــتــضــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى جـــيـــوب الـــعـــديـــد من 
ــر الــفــقــيــرة، أو ذات الــدخــل املـــحـــدود، بل  األسـ
تضررت حتى الطبقات املتوسطة من تنامي 

مصاريف هذه املناسبة.
ــة ثــقــل  ــريـ ــزائـ ــر الـــجـ ــ وتــــواجــــه كــثــيــر مــــن األســ
ــراء  مـــصـــاريـــف عــيــد الــفــطــر الـــتـــي تــتــطــلــب شـ
مــابــس لــألطــفــال خـــاصـــة، بــعــد مــــرور شهر 

كامل أنفق فيه الجزائريون بسخاء.
ويقول عبد النور مغني، متقاعد وأب لثاثة 
إن  الجديد«  لـ«العربي  أبناء، في تصريحات 
كسوة العيد كلفته قرابة 35 ألف دينار )318 
دوالرًا( ولـــم يــكــمــل بــعــد شــرائــهــا كــامــلــة، في 
ألف  قرابة 50  التقاعد  راتبه بعد  يبلغ  وقــت 

دينار )454 دوالرًا(.
بــلــغ شهر  إن  ــا  بـــأنـــه »مــ الـــنـــور  وأردف عــبــد 
الــذي تصرف فيه األســر الجزائرية  رمــضــان 
ــكــــر فــي  ــتـــى بـــــــدأت أفــ ــقــــود، حـ ــنــ ــيـــرًا مــــن الــ ــثـ كـ
مــصــاريــف عــيــد الــفــطــر، الـــذي بــــدوره يتطلب 
اقــتــنــاء املــابــس الــجــديــدة لــألهــل واألطـــفـــال، 
ال أدري كــيــف ســأكــمــل شــهــر يــولــيــو )تــمــوز( 
القادم وقد أنفقت قرابة 80% من الراتب الذي 

قبضته في 17 يونيو )حزيران(«.
الـــحـــالـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا عــبــد الـــنـــور مــغــنــي، 
يعيشها مئات آالف الجزائرين من أصحاب 
الــدخــل املــتــوســط والــضــعــيــف، الــذيــن اضطر 
ــواد األعــــظــــم مـــنـــهـــم إلـــــى ولـــــــوج دوامـــــة  ــ ــسـ ــ الـ
الــقــروض مــن أجــل مواجهة مصاريف األيــام 

األخيرة من رمضان ومصاريف عيد الفطر.
عمر عــزيــز، وهــو مــوظــف حــراســة فــي إحــدى 

تونس ـ فرح سليم

آخــر بقفزات  إلــى  مــن عيد  التونسيون  يفاجأ 
كــبــيــرة فــي أســعــار املــابــس والــحــلــويــات، في 
إطار موجة غاء عامة شملت كل املستلزمات 
املعيشية، مــا يــدفــع كــثــيــرًا مــن األســـر لتغيير 
يحل  الـــذي  الفطر  بعيد  االحتفالية  عــاداتــهــم 

بعد أيام قليلة.
اللباسي وهو رب عائلة تتكون  يقّدر شكري 
عيد  بمناسبة  إنفاقه  أفــراد حجم  من خمسة 
وهو  دوالر(،   300( ديــنــارًا   740 بنحو  الفطر 
تــقــريــبــا راتـــــب مـــوظـــف مــتــوســط فـــي الــقــطــاع 
الـــحـــكـــومـــي، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن مــــابــــس الــعــيــد 
ألطــفــالــه الــثــاثــة نــاهــزت الــــ 450 ديــنــارًا )180 
لــشــراء  يـــذهـــب  املــبــلــغ  بـــاقـــي  بــيــنــمــا  دوالرًا(، 

املــؤســســات الــعــمــومــيــة، وأب لــطــفــلــن، واحــد 
مــن الــجــزائــريــن الــذيــن ُجــلــبــوا كــراهــيــة على 
إنه  الجديد«  لـ«العربي  قال  االقتراض، حيث 
بات »مدمنا« على االقتراض الذي يمكنه من 
مــواجــهــة كثير مــن مــصــاريــف شــهــر رمــضــان 
وعيد الفطر. واستدرك عمر عزيز: »أتقاضى 
ألــف ديــنــار )200 دوالر(  راتــبــا ال يتعدى 22 
وتقدر كسوة العيد للطفل الواحد بن 7 آالف 
و10 آالف ديــنــار، أي أن شــراء مابس العيد 
ألبــنــائــي سيكلفني راتــبــي وأكــثــر، لـــذا يجب 
علي أن أقترض من أهلي أو أصدقائي حتى 

ال أحرم أبنائي من فرحة العيد«.
ــيـــس جــمــعــيــة الـــتـــجـــار والــحــرفــيــن  ــال رئـ ــ وقــ
ــر بـــــلـــــنـــــوار، إن  ــ ــاهـ ــ ــاج طـ ــ ــحــ ــ ــــن الــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
الجزائرين ينفقون حوالى 100 مليار دينار 
األطــفــال  مــابــس  لــشــراء  مليون دوالر(   900(

في مناسبة عيد الفطر.
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  وأرجـــــع فـــي تــصــريــح لـ
أســبــاب ارتــفــاع سعر املــابــس بالجزائر إلى 
انخفاض قيمة الدينار، كون نسبة 80% من 

األلبسة التي تعرض في الجزائر مستوردة.
 وأضاف بلنوار، أن سوق املابس بالجزائر 
مقسمة إلى ثاثة أقسام وفي املرتبة األولى 
الكبرى  الحصة  تأخذ  التي  األطــفــال  مابس 

الــحــلــويــات ومـــصـــاريـــف الــتــنــقــل إلــــى مسقط 
العطلة  لقضاء  التونسي  الــجــنــوب  فــي  رأســـه 
مع عائلته. يقول شكري في حديث لـ«العربي 
الجديد« إنه سيحتاج إلى شهرين على األقل 
ــه املـــالـــي لــيــجــد نــفــســه مــرة  الســـتـــرجـــاع تـــوازنـ
ثانية فــي مــواجــهــة مــصــاريــف عـــودة املـــدارس 

مــن بــعــدهــا تليها مــابــس الــنــســاء ومـــن ثمة 
الــرجــال. وفــي السياق، عرفت أسعار  مابس 
املــكــســرات ومــســتــلــزمــات الــحــلــويــات ارتــفــاعــا 
ــن حـــلـــول مــنــاســبــة  حــــــادًا عـــلـــى بـــعـــد أيــــــام مــ
العيد، إذ تبقى العائات ذات الدخل البسيط 
ــأزق مـــع املــنــاســبــات الـــتـــي تــكــثــر فيها  ــ فـــي مـ
املــشــتــريــات، ويــكــثــر فــيــهــا الــنــســاء مـــن صنع 
ارتفاع  السنة  هــذه  املاحظ  ومــن  الحلويات. 
سعر املكسرات ال سيما اللوز الذي بلغ سعره 
1400 دينار للكيلوغرام الواحد )12 دوالرًا(، 
من  لكيلوغرام  دوالرًا(   13.63( دينار  و1500 
اللوز »شــرائــح«، أما الجوز بلغ سعره 2000 

دينار )18.18 دوالرًا( للكيلوغرام الواحد. 
وإلى ذلك قالت أم الخير ربة بيت لـ »العربي 
الـــجـــديـــد« إن »األمـــــر لــيــس بــالــســهــل خــاصــة 
لــلــذيــن ينفقون عــلــى عــائــات كــبــيــرة، فــمــواد 
الــحــلــويــات وحــدهــا تكلف أحــيــانــا قــرابــة 10 
آالف دينار )90 دوالرًا( يضاف إليها مابس 
العيد لــألطــفــال واألهـــل ومــصــاريــف الخضر 
والفواكه، ال أدري كم يجب ملواطن من أموال 
الــيــوم«. ووســط هــذا املشهد  للعيش بكرامة 
االستهاكي واإلنفاقي للجزائرين استعدادًا 
لــعــيــد الـــفـــطـــر، يــــرى املــحــلــلــون أن الــعــائــات 
الــجــزائــريــة ال تــــزال تــتــعــامــل مـــع املــنــاســبــات 
ــيـــة بـــحـــســـاســـيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــفـــرطـــة،  ــنـ الـــديـ

تكلفهم أحيانا كل ما في جيوبهم.
ــردة أســتــاذ  وإلـــــى ذلـــــك، يـــقـــول عــيــســى بــــوجــ
جــامــعــي فـــي عــلــم االجـــتـــمـــاع واملــخــتــص في 
في  للجزائرين،  االستهاكي  النمط  دراســـة 
تــصــريــحــات لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن املــواطــن 
الـــجـــزائـــري بــــات ُيــحــّمــل نــفــســه مـــا ال يطيقه 
جيبه وذلك تحت ضغط األســرة واألبناء أي 
املجتمع.  ويضيف نفس املتحدث أن »املواطن 
تحت ضغط املجتمع يضطر طوعا أو كراهية 
منه إلى مجاراة من هم أكثر منه قدرة مالية، 
رغــم أن وضعه االقــتــصــادي ال يتيح لــه ذلــك، 
وهـــو لــيــس مــرغــمــا عــلــى فــعــلــه لـــوال ضــغــوط 
يتكرر  القريب، وهو مشهد  واملحيط  األبناء 
أو موسمية كاألفراح  في كل مناسبة دينية 

والعطل وغير ذلك«.
وبلغت نسبة التضخم في الجزائر 8% نهاية 
الــســنــة املـــاضـــيـــة، و7% فـــي األشـــهـــر الــثــاثــة 
األولــــى مــن الــســنــة الــحــالــيــة، فــي وقـــت كانت 
قانون  فــي  فقط   %4 نسبة  تتوقع  الحكومة 

املوازنة العامة للسنة الحالية.
الدين،  الخبير االقتصادي، جمال نور  وقــال 
الجزائر  الــرواتــب في  إن  في تصريح سابق، 
لــم تــســايــر الــتــطــورات الــتــي فــرضــتــهــا األزمـــة 

املالية، حيث لم ترتفع األجور منذ 2011.

املقبل.  أيــلــول  فــي سبتمبر/  وعــيــد األضــحــى 
تقليص حجم  فــي  أن مجهوداته  إلــى  ويشير 
نــفــقــات عــيــد الــفــطــر لــم تــنــجــح، بسبب ارتــفــاع 
املحافظة على  األسعار وإصــرار عائلته على 

كل العادات املتعلقة بهذه املناسبة.
ــار املـــابـــس  ــ ــعـ ــ ــة إلــــــى ارتـــــفـــــاع أسـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ وبـ
بــمــخــتــلــف مـــاركـــاتـــهـــا املــحــلــيــة واملـــســـتـــوردة 
يشتكي الــتــونــســيــون، هــذا الــعــام، مــن صعود 
الجافة  والفواكه  التقليدية  الحلويات  أسعار 
بالرغم من تحديد وزارة التجارة هامش ربح 
لهذه السلع. ومنذ 8 يونيو/ حزيران الجاري، 
تــحــديــد  ــتــــجــــارة  والــ الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  قــــــررت 
هوامش الربح القصوى للفواكه الجافة على 
مستوى التوزيع، وذلك في إطار تنظيم حركة 
األســــــــواق. وتـــرجـــع نـــرجـــس كـــمـــون، صــاحــبــة 

مصنع للحلويات ارتفاع األسعار إلى أن أغلب 
مستلزمات اإلنتاج مستوردة من الخارج على 
ــرار الــفــســتــق والــصــنــوبــر الــحــلــبــي وغــيــرهــا  غــ
مــــا يــجــعــلــهــا تـــتـــأثـــر بـــتـــراجـــع ســـعـــر الــعــمــلــة 
لـ«العربي الجديد«  التونسية. وتقول نرجس 
إن مــصــانــع الــحــلــويــات تسعى إلـــى الــحــد من 
هــامــش الــربــح مــع إقــــرار بــعــض التخفيضات 
الكلفة  ارتــفــاع  أن  غير  الــفــطــر،  عيد  بمناسبة 
يدفعها إلى اعتماد األسعار الحالية، مشيرة 
إلـــى أن تــحــديــد هــامــش ربـــح الــفــواكــه الــجــافــة 
مــن قــبــل وزارة الــتــجــارة لــم يسجل لــه أي أثــر 
ــار.  وعــلــى أعـــتـــاب عيد  ــعــ عــلــى مــســتــوى األســ
الفطر تزداد في مجمل املحافظات التونسية، 
املناسبة، وسط رغبة  لتلك  االستعداد  وتيرة 
املواطنن في توفير مستلزمات هذه املناسبة 
ويعتبر  لاستدانة.  األمــر  اضطرهم  لو  حتى 
حــســن الــــزرقــــونــــي، الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي، أن 
يتخلى  أنــه ال  التونسي  املجتمع  مــن صــفــات 
بسهولة  واألســريــة  االستهاكية  عــاداتــه  عــن 
بــالــرغــم مــن الــوضــع االقــتــصــادي الصعب في 
الباد. ويقول الزرقوني لـ«العربي الجديد« إن 
نسبة التضخم ستواصل املنحى التصاعدي 
الــقــادمــة، نتيجة توالي   خــال األشــهــر الثاثة 
 عـــن تسجيل 

ً
املــــواســــم االســـتـــهـــاكـــيـــة، فـــضـــا

ارتفاع في نسبة اإلقبال على االستدانة لدى 
االجتماعية  الضمانات  وصناديق  املــصــارف 

ملجابهة هذه الفترة.
وحـــســـب املـــرصـــد الــتــونــســي لــاقــتــصــاد فقد 
ســجــلــت املــابــس أعــلــى مــعــدالت تــضــخــم منذ 
ســنــة 2010 إلـــى نــهــايــة أبــريــل/نــيــســان 2017، 
بالنسبة  األمــر  وكــذلــك   ،%60.6 بنسبة  لتقفز 

لإلكسسوارات التي زادت بنحو %70.
ويـــقـــول عــبــد الـــقـــادر الـــديـــمـــومـــي، مـــديـــر عــام 
املــنــافــســة واألبـــحـــاث االقــتــصــاديــة فــي وزارة 
الــتــجــارة، إن أســعــار املــابــس واألحــذيــة حرة 
ــقـــاعـــدة الــــعــــرض والـــطـــلـــب،  وتـــخـــضـــع فـــقـــط لـ
مــضــيــفــا أن الـــــــوزارة اتـــخـــذت عــــدة إجـــــراءات 
لحماية املستهلك التونسي من كل التجاوزات 
ــن شـــأنـــهـــا أن تـــضـــر بــــــه. ويـــوضـــح  ــ ــي مـ ــتــ الــ

الــديــمــومــي أن مـــن بـــن اإلجــــــــراءات املــتــبــعــة، 
تــكــلــيــف مــجــمــوعــة مــــن الــــفــــرق االقـــتـــصـــاديـــة 
بــإقــلــيــم تـــونـــس الـــكـــبـــرى وبــمــخــتــلــف جــهــات 
الباد ملتابعة مدى احترام أصحاب املحات 
التجار  بها  التزم  التي  للتنزيات  التجارية 

منذ 12 يونيو/حزيران الجاري.
وتـــحـــاول املـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
والــــــــوزارات تــخــفــيــف األعـــبـــاء عــلــى موظفيها 
خال فترة األعياد بتمكينهم من منح وحوافز 
استثنائية تتراوح بن 150 و400 دينار )بن 
62 و166 دوالرًا( بحسب حجم املؤسسة وعدد 
للمعهد  البحثية  النتائج  وتفيد  موظفيها. 
االستدانة  ظــاهــرة  حــول  لاستهاك  الوطني 
األسرية، أن نحو 800 ألف أسرة حاصلة على 
قروض مصرفية من مجموع 2.7 مليون أسرة 
عام  للسكان  العام  التعداد  في  إحصاؤها  تم 

2014، أي ما يمثل 29% من إجمالي األسر.
ويــشــهــد االدخـــــار الــعــائــلــي الــــذي يــمــثــل ربــع 
االدخـــــــار فـــي تـــونـــس تـــراجـــعـــا مـــن عــــام إلــى 
ــر، بــســبــب تـــآكـــل الــطــبــقــة الــوســطــى الــتــي  ــ آخـ
كـــانـــت تــمــثــل نــحــو 80% مـــن املــجــتــمــع، قبل 
أن تــتــراجــع إلـــى نــحــو 67% حــالــيــا، بحسب 
ــات مــحــلــيــة. ويــســتــأثــر اقــتــنــاء مسكن  ــ دراســ
جـــديـــد أو تــحــســيــنــه بــالــنــصــيــب األكـــبـــر من 
يصل  بما   %85 بنسبة  التونسين  قـــروض 
إلى 17.7 مليار دينار )7.3 مليارات دوالر(، 
ــــروض املـــوجـــهـــة إلـــــى االســـتـــهـــاك  ــقـ ــ تــلــيــه الـ
دوالر(،  مليون   833( دينار  ملياري  البالغة 
أما املخصصة القتناء السيارات فتبلغ نحو 

293 مليون دينار )122 مليون دوالر(.
وتــشــيــر نــتــائــج الــبــحــث إلــــى أن تــطــور نسبة 
االســتــهــاك فــي الــســنــوات األخــيــرة، ساهم في 
االقتصادية  املحركات  أكبر  أحــد  اإلبــقــاء على 
في ظل تعطل اإلنتاج واالستثمار بالرغم من 
تــداعــيــاتــهــا عــلــى التضخم الـــذي تــفــاقــم خــال 

السنوات الست األخيرة.
وتــعــانــي تــونــس مـــن صــعــوبــات اقــتــصــاديــة، 
مــن   %15.5 مــــن  ــة  ــالـ ــبـــطـ الـ ــعــــدل  مــ ويــــقــــتــــرب 

إجمالي القادرين على العمل.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــدار البيضاء فــي هــذه األيـــام،  ال تخف الــحــركــة فــي متاجر الـ
حيث تبحث جميع األسر عن تأمن كسوة العيد لألطفال.

مــبــاشــرة بــعــد اإلفــطــار وصـــاة الــتــراويــح، تــخــرج األســـر إلــى 
»القيساريات« الشهيرة بالدار البيضاء واملحات التجارية 
أشكال  أحــد  عد 

ُ
ت والقيساريات  املــديــنــة.  فــي وســط  الحديثة 

مئات  منذ  إنــشــاؤهــا  تــم  الــتــي  والحرفية  التجارية  املنشآت 
السنن وال تزال تحتفظ بسمتها التجاري إلى اآلن.

يقول طــارق عالي، املسؤول عن متجر في »موروكو مول«، 
إن األسر بدأت تحل باملركز التجاري األشهر في املغرب منذ 
أسبوع. ويشير إلى أن كثيرًا من األسر تقبل على تأمن كسوة 
العيد ألطفالها، بعد التسهيات التي تقدمها الشركات التي 
والــشــركــات على  الــحــكــومــيــة  اإلدارات  واعـــتـــادت  بــهــا.  تعمل 
رواتبهم،  لديها  للعاملن  كي تحول  األعــيــاد،  مراعاة حلول 
حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن شــــراء كــســوة األطـــفـــال. وانــطــلــق مــوســم 
التنزيات في املركز التجاري »مــوروكــو مــول«، وهــو تقليد 
درج عليه هــذا املتجر في األعــوام األخــيــرة، في ظل املنافسة 
في  و«قيساريات«  أخــرى  تجارية  مراكز  من  يواجهها  التي 
الــجــائــلــون للخضر  الــبــاعــة  األحــيــاء الشعبية. وبــعــدمــا كـــان 
والفواكه واألجبان، يحتلون الشوارع واألزقة بدرب السلطان 
ضـــيـــف إلــيــهــم فـــي األيــــام 

ُ
ــان، أ ــدار الــبــيــضــاء خــــال رمـــضـ ــالـ بـ

األخيرة آخرون يعرضون مابس األطفال، ما يشكل منافسة 
حــقــيــقــة لــلــمــحــات الــتــجــاريــة. وتــســتــجــيــب الـــســـوق املــغــربــيــة 
لجميع موازنات األســر، فهناك العامات التجارية األصيلة 

وهناك املابس املقلدة التي يوفرها القطاع غير الرسمي.
رقم  واأللــبــســة،  النسيج  لصناعة  املغربية  الجمعية  وتــقــدر 
املعامات في السوق املحلية لأللبسة بأربعة مليارات دوالر، 

جزء كبير منه يحققه املستوردون.
وتــغــلــب املـــابـــس املـــســـتـــوردة فـــي الـــســـوق املــغــربــيــة، خــاصــة 
التركية منها التي أضحت لها محات تميزها في األسواق 

املشرف  شاهيد،  توفيق  ويذهب  البيضاء.  بــالــدار  الشهيرة 
على محل تجاري بسوق القريعة الشهير، إلى أن تلك املابس 
ال يمكن تمييزها عن املاركات التي تأتي من أوروبا. ويشير 
يــكــون السعر مناسبا، حتى  إلــى أن األســـر تــحــرص على أن 
تتمكن من تلبية أذواق أبنائها، الذين يحرصون على اختيار 
ما يناسبهم دون وصاية ذويهم. وتعتبر السيدة زينب، التي 
ترافق ابنيها إلي أحد املحات بـ »القريعة«، أن كسوة العيد 
قد تستزف 40% من راتب الــزوج الذي يصل إلى خمسمائة 
دوالر. هي تعتبر أنه كلما انتظرت األسر إلى األيام األخيرة 
بأسعار مرتفعة، بسبب  للشراء  كلما اضطرت  من رمضان، 
زيادة الطلب على كسوة العيد. ويشير طارق العالي، إلى أن 
كثيرًا من األسر، أصبحت تشتري كسوة العيد قبل رمضان، 

خاصة في فترات التنزيات في املتاجر الكبرى.
اإلنفاق  أن  الحظت  للتخطيط،  السامية  املندوبية  وكــانــت 
على املابس، يتراجع بنسبة 13% في رمضان، حيث تركز 
أكثر على الغذاء. غير أنه يتضح، حسب توفيق شاهيد، أن 
تلك األسر تضطر إلى إسعاد أطفالها، ببذل كثير من املال 
من أجل كسوة العيد. وتستطيع العديد من ربات البيوت، 
ــال لــكــســوة الــعــيــد عــبــر تــقــلــيــد ســائــد فـــي األحــيــاء  تــأمــن املــ
الشعبية، والذي يعرف بـ »دارت«. ويقوم ذلك التقليد، على 
االتفاق بن عدد معلوم من ربــات البيوت على جمع قسط 
مــن املـــال، يسلم ألحــداهــن مــرة فــي الشهر، على أن تتسلمه 
أخــــرى فــي الــشــهــر الــتــالــي. ويــؤكــد شــاهــيــد، أن عــيــد الفطر 
يساهم بشكل حاسم في إنعاش تجارة األلبسة في سوق 
ــام األخــــرى على  »الــقــريــعــة«، فــي ظــل حـــرص األســـر فــي األيــ
تــوزيــع إيـــراداتـــهـــا بــن الـــغـــذاء واملـــــدارس الــخــاصــة وصحة 
األطفال، حيث يصبح شراء املابس نوعا من الترف. ورغم 
تنامي صــادرات املغرب من املابس، فإن العاملن في هذه 
الصناعة يشكون من هيمنة املهربن على السوق املحلية، 
مــمــا يــزيــد قلقهم مــن عـــدم الـــقـــدرة عــلــى اســتــيــعــاب الــســوق 

املغربية، حال حدوث أي اضطرابات في أسواق التصدير.

تجهيزات عيد الفطر 
تقضي على رواتب الجزائريين

توقعات بركود في األسواقكلفة مستلزمات عيد الفطر تلتهم رواتب موظفي تونس

إقبال على شراء مالبس األطفال )كريستوفر لي/Getty(ارتفاع كبير في أسعار المالبس )فاروق باطشي/فرانس برس(

ارتفاع أسعار مستلزمات العيد يستنزف ميزانيات األسر )فتحي بلعيد/فرانس برس(

كسوة األطفال تشغل األسر

تواجه كثير من األسر 
الجزائرية ثقل مصاريف 
عيد الفطر، بعد مرور 
شهر كامل أنفق فيه 
الجزائريون بسخاء، ما 

يُجبر كثيرًا منهم على 
االقتراض

ارتفاع التضخم 
في البحرين %0.7

أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع الرقم 
القياسي ألسعار املستهلك )التضخم( في 
مملكة البحرين على أساس سنوي، خالل 

شهر مايو/أيار املاضي، بنسبة %0.7، 
مقارنة مع نفس الشهر من 2016.

وذكرت بيانات هيئة املعلومات والحكومة 
اإللكترونية البحرينية )حكومية(، أن الرقم 

القياسي ألسعار املستهلك بلغ 128.4 نقطة 
الشهر املاضي، مقارنة بـ127.5 نقطة في 
مايو/أيار 2016. وحسب بيانات الهيئة، 
ارتفعت أسعار السكن واملرافق )تشكل 

24% من إنفاق املستهلكني( بنسبة %3.1، 
فيما زادت أسعار التعليم إلى %2.6، 

وأسعار السلع والخدمات األخرى 1.7 %.
في املقابل، تراجعت أسعار الطعام 

واملشروبات غير الكحولية )تشكل %16 
من إنفاق املستهلكني( بنسبة %1.6، 

وأسعار النقل %0.7.

مصر تحاول السيطرة
على العجز

قالت وزارة املالية في مصر، إنها تستهدف 
الحفاظ على نسبة عجز املوازنة عند %9.1 

في السنة املالية املقبلة 2017-2018، رغم 
األعباء املالية الناجمة عن حزمة الحماية 

االجتماعية الجديدة. وتبدأ السنة املالية في 
مصر في األول من يوليو/تموز. وجاءت 

قرارات الحكومة بعدما تضرر املصريون، 
الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير 

معيشتهم اليومية، تضررا شديدا جراء 
تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين 
الثاني، وما تبعه من قفزات غير مسبوقة 

في معدل التضخم الذي تجاوز %30.

العراق يخفض عالوة
بيع النفط

 قالت مصادر تجارية، أمس، إن العراق 
باع أربعة ماليني برميل من خام البصرة 

عبر عطاء في بورصة دبي للطاقة، بما في 
ذلك أول بيع على اإلطالق لخام البصرة 

الثقيل عبر هذه املنصة. وقالوا إن شركة 
تسويق النفط العراقية )سومو( باعت 
شحنة من خام البصرة الثقيل بعالوة 
سعرية 1.18 دوالر للبرميل عن سعر 

البيع الرسمي، وشحنة من خام البصرة 
الخفيف بعالوة 22 سنتا فوق سعر البيع 
الرسمي. ويبلغ حجم كل شحنة مليوني 

برميل للتحميل خالل الفترة بني 26 و28 
أغسطس/آب.

مفاوضات أميركية إلصالح 
النظام الضريبي

يسعى البيت األبيض للتفاوض على 
إجراء إصالح شامل للنظام الضريبي مع 

نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس، 
ما سيقلل من املعارضة التي ستواجهها 

هذه اإلصالحات عند التصويت عليها، 
حسبما ذكر أحد كبار مساعدي الرئيس 

دونالد ترامب ألسوشيتد برس. وقال غاري 
كوهن، إن اإلدارة األميركية ال ترغب في 

الدخول في مفاوضات مطولة بعد اإلعالن 
عن هذه اإلصالحات في خريف هذا العام، 
وإنها تهدف إلى إصدار هذه اإلصالحات 
في األسبوعني األولني من سبتمبر/أيلول. 

وكشفت إدارة ترامب في إبريل/نيسان 
املاضي، عن اقتراح قانون من صفحة 

واحدة يهدف إلى خفض ضرائب الشركات 
وتقليص الضرائب على األسر متوسطة 
الدخل وتقليل الضرائب على االستثمار 
وإنهاء الضريبة الفيدرالية على العقارات 

اململوكة لألغنياء.

قفزة في أسهم الشركات 
الصينية الكبرى

ارتفعت املؤشرات الصينية في ختام 
التداوالت أمس، وقفزت أسهم الشركات 

الكبرى ألعلى مستوياتها في 18 شهًرا، 
بعد إعالن »إم إس سي آي« موافقتها على 

ضم األسهم الصينية إلى مؤشرها لألسواق 
الناشئة.  وفي ختام التداوالت، ارتفع مؤشر 
شنغهاي املركب بنسبة 0.50% إلى 3156 

نقطة، فيما تقدم مؤشر »سي إس آي 300« 
بنسبة 1.15% إلى 3587 نقطة، وهو أعلى 

مستوى له منذ نهاية ديسمبر/ كانون األول 
عام 2015.  ويضم مؤشر »سي إس آي« 
أكبر 300 سهم يتم تداولها في بورصتي 
البر الرئيسي للصني شنغهاي وشنتشن.
 ويرى محللون انضمام األسهم الصينية 

 ملؤشرات »إم إس سي آي« العاملية 
كحدث تاريخي للسوق، رغم بقاء التحديات 

التي تواجهها.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%7
في  التضخم  نسبة  بلغت 
السنة  نهاية   %8 الــجــزائــر 
األشهر  في  و%7  الماضية، 
السنة  مــن  األولـــى  الــثــاثــة 
كانت  وقــت  فــي  الحالية، 
نسبة  تتوقع   الحكومة 
ــون  ــان ق ــي  فـ ــط  ــق ف  %4

الموازنة العامة.

عمان ـ زيد الدبيسة

ــال  ــ ــبـ ــ إقـ ــــف  ــعـ ــ إن ضـ مــــــراقــــــبــــــون  ــــول  ــقــ ــ يــ
ــراء فــــي رمـــضـــان  ــ ــشـ ــ ــلـــى الـ األردنـــــيـــــن عـ
كانوا  التي  ذاتها  باملستويات  الــجــاري 
يــنــفــقــون بـــهـــا فــــي هـــــذا الـــشـــهـــر مــــن كــل 
ــارة مــبــكــرة عــلــى موسم  عـــام، أعــطــى إشــ
التي تترقب  لــألســواق  تــجــاري ضعيف 
الــركــود  لتعويض  الــفــطــر  عــيــد  مناسبة 
الذي يحاصرها منذ أشهر. وقال رئيس 
نقابة تجارة األلبسة في األردن، سلطان 
عـــــان، لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن هــنــاك 
تراجعا واضحا في الطلب على األلبسة 
واألحــذيــة هــذه الفترة بسبب األوضــاع 

املعيشية املتردية للمواطنن.
وقدر عان نسبة انخفاض الطلب على 
األلبسة واألحذية بنحو 30% إلى %40، 
املاضي،  العام  من  ذاتها  الفترة  مقارنة 
لــكــنــه قــــال إن صــــرف رواتــــــب املــوظــفــن 
األسبوع الجاري قد يساهم في ارتفاع 
الطلب بعض الشيء على األلبسة ولكنه 

سيبقى دون املستويات املعهودة.
وأوضــــــح عــــان أن املـــحـــات الــتــجــاريــة 
ــيـــرة عــلــى  ــبـ ــنـــت عــــن تـــخـــفـــيـــضـــات كـ ــلـ أعـ
أسعار مختلف األلبسة واألحذية لجذب 
الــعــمــاء، لــكــن اإلقـــبـــال ال يـــزال ضعيفا، 
الــرســوم والضرائب  ارتــفــاع  إلــى  مشيرا 
املفروضة على هذا القطاع، ما يضعف 

تنافسيته في السوق املحلي.
وقـــال نــائــب رئــيــس غــرفــة تــجــارة األردن 
غــســان خــرفــان، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
الــطــلــب عــلــى املـــــواد الــغــذائــيــة انــخــفــض 
بشكل واضح في رمضان الجاري، حيث 
بــلــغــت نــســبــة االنـــخـــفـــاض 30% خـــال 

األسبوع الثاني من الشهر الفضيل.
وعزا خرفان ذلك إلى انخفاض القدرات 
املتطلبات  وتراكم  للمواطنن  الشرائية 
أي  تــكــون هــنــاك  أن  املــالــيــة عليهم دون 
إجــــــــــراءات تـــســـتـــهـــدف زيــــــــادة الــــرواتــــب 

أو تــقــديــم مــعــونــات مــالــيــة اســتــثــنــائــيــة 
للموظفن. وقالت مدير مراقبة األسواق 
علي  والــــتــــجــــارة،  الــصــنــاعــة  وزارة  فـــي 
الــــطــــافــــحــــة، إن األســـــعـــــار بـــشـــكـــل عـــام 
ــرارًا بـــاســـتـــثـــنـــاء أســـعـــار  ــقــ ــتــ شـــهـــدت اســ
الــدجــاج املحلي الـــذي ارتــفــعــت أســعــاره 

وتم تحديدها من قبل الحكومة الحقا.
وأضاف أن الوزارة ضبطت حوالي 220 
ارتكبت  تجارية  محات  بحق  مخالفة 
والــتــجــارة  الصناعة  لــقــانــون  مخالفات 
وتـــمـــت إحــالــتــهــا لــلــقــضــاء، مــشــيــرا إلــى 
السلع  وفــرة املخزون االستراتيجي من 
الغذائية، والذي يتخطى الحدود اآلمنة.

وقــــــال مــمــثــلــون لــلــقــطــاع الـــتـــجـــاري إن 
انخفاض الطلب يعود بالدرجة األولى 
إلى تراجع القدرات الشرائية للمواطنن 
والذي أثر مباشرة على نشاط األسواق 
بــخــاف الــحــالــة الــتــي تــكــون عليها في 

هذا التوقيت من كل عام.
ــي بــــاســــم  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــرسـ ــ ــ ــدث الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وقـــــــــــــال املـ
املستهلك،  لحماية  الــوطــنــيــة  الجمعية 
ســهــم الـــعـــبـــادي، إن الـــقـــدرات الــشــرائــيــة 
ــة خـــال  ــعـ ــتـــواضـ ــانــــت مـ لـــلـــمـــواطـــنـــن كــ
شهر رمــضــان املــبــارك رغــم توفر السلع 
واملنتجات في األسواق بكميات كبيرة.

ــادة  ــ وأضـــــاف أن تــنــشــيــط الـــســـوق وزيـ
ــبــــال عــلــى شـــــراء الــســلــع يـــأتـــي من  اإلقــ
خـــال زيــــادة دخـــل املــواطــنــن لضمان 
والتجارية  االقتصادية  العجلة  دوران 
على  نفعها  يــعــود  صحيحة  بــصــورة 
ــرفـــي املـــعـــادلـــة ســــــواء املــســتــهــلــك أو  طـ
التاجر، مع التأكيد على إعــادة دراسة 

بعض السلع الرديئة.
وقـــال لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن األوضـــاع 
يؤثر  مــا  تــراجــع مستمر،  فــي  املعيشية 
املــحــصــلــة عــلــى األداء االقــتــصــادي  فـــي 
القطاعات، مشيرًا إلى  ويضر بمختلف 
أن الــحــكــومــة لـــم تــقــم بـــزيـــادة الـــرواتـــب 
منذ سنوات طويلة. وذكر أن املواطنن 

اعتادوا في سنوات سابقة على صرف 
معونات تبلغ حوالي 140 دوالرًا خال 
شــهــر رمــضــان، األمـــر الـــذي كـــان يخفف 
إيجابي  بشكل  وينعكس  األعباء  عنهم 
على السوق، لكن هذه املبادرات توقفت 
ــادي إن  ــبــ ــعــ ــدة أعـــــــــوام. وقـــــــال الــ ــ ــنـــذ عــ مـ
لألردنين  الشرائية  الــقــدرات  انخفاض 
بـــات واضـــحـــا، مــشــيــرا إلـــى ارتـــفـــاع خط 
الفقر في األردن في آخــر عشر سنوات، 
حــيــث إن الــحــكــومــة لـــم تــعــلــن صــراحــة 
آلخــر  وفــقــا  للفقر  الحقيقة  النسبة  عــن 

دراسات أجريت.
وبموجب آخر دارســة أجريت قبل أكثر 
 %14 حينها  الفقر  معدل  بلغ  عقد،  مــن 
فــيــمــا شـــهـــد ارتـــفـــاعـــا كـــبـــيـــرا مـــنـــذ ذلـــك 
والغاء  البطالة  ارتــفــاع  بسبب  الــوقــت، 
الـــــذي طـــــاول كـــافـــة الــســلــع والـــخـــدمـــات، 
إضـــافـــة إلـــى الــضــرائــب والـــرســـوم الــتــي 

يدفعها املواطنون.
الحكومة  أقـــرت  الــجــاري،  الــعــام  ومطلع 
ــــادة ضــريــبــة املــبــيــعــات إلــى  ــة زيـ ــيـ األردنـ
16% على قرابة 2340 سلعة، في مسعى 
لــتــعــزيــز إيــــــــرادات املــمــلــكــة بـــقـــرابـــة 634 
مليون دوالر سنويا جراء هذا اإلجراء. 

كـــمـــا فــــرضــــت الـــحـــكـــومـــة رســــومــــا عــلــى 
ــعـــت الــضــريــبــة الــخــاصــة  الــبــنــزيــن، ورفـ
على السجائر واملشروبات الغازية، لكن 
مجلس الــوزراء تراجع أخيرا عن فرض 

زيادة أخرى على ضريبة املحروقات.
ويهدف برنامج اإلصاح االقتصادي 
إلــى تحقيق تــقــدم فــي جــهــود الضبط 
املــــــالــــــي مــــــن أجــــــــل تـــخـــفـــيـــض الــــديــــن 
ــراءات في  ــ ــ ــم اإلجـ الـــعـــام. وتــتــضــمــن أهـ
ــذا الــــصــــدد إصــــاحــــات فــــي الــنــظــام  ــ هـ
ــادة اإليـــــــــــــرادات، مــثــل  ــ ــزيـ ــ الـــضـــريـــبـــي لـ
ــار اإلعــــفــــاءات الــضــريــبــيــة  ــ ــــاح إطـ إصـ
وتنفيذ  الضريبية،  القاعدة  وتوسيع 
تغييرات هيكلية في مجاالت متعددة 

لدعم التنافسية وزيادة التوظيف.

تقارير عربية

مال وناس

األردننفط

المغرب

المالبس سجلت أعلى 
معدالت خالل األعوام 

الستة األخيرة

ــري  ــ ــــصـ قـــــــــال وزيـــــــــــر املـــــالـــــيـــــة املـ
ــورة( إن  ــــصــ عــمــرو الــجــارحــي )ال
اإلجــــراءات  لحزمة  املــالــيــة  التكلفة 
مليار   75 نحو  تبلغ  االجتماعية 
دوالر(،  مليارات  )نــحــو4.1  جنيه 
العامة  مــا يعني أن حجم مــوازنــة 
 2018  /2017 ــل  ــبــ ــقــ املــ ــي  ــ ــ ــال ــ املــ
البرملان ستبلغ  أمــام  واملــعــروضــة 
)نـــحـــو 66  تـــريـــلـــيـــون جــنــيــه   1.2

مليار دوالر(.
الـــتـــي  اإلجـــــــــــــــراءات  أن  وأضــــــــــاف 
يــســتــفــيــد مــنــهــا أكـــثـــر مـــن %90 
مـــن املـــواطـــنـــني تــشــمــل زيـــــادة في 
ــفــــرد مــــن الــســلــع  ــ مــخــصــصــات ال
الــتــمــويــنــيــة مـــن 21 جــنــيــهــا )1.1 
يرفع  مــا  جنيها،   50 إلــى  دوالر( 
مــخــصــصــات الــســلــع الــتــمــويــنــيــة 
بـــاملـــوازنـــة الــجــديــدة إلـــى نــحــو 85 
مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار 

جنيه في العام املالي الجاري.
وأضاف أن تكلفة زيادة املعاشات 
املــقــبــل بنسبة  يــولــيــو/تــمــوز  مـــن 
ما  العامة  الخزانة  15% ستكلف 

بني 23 و24 مليار جنيه.

الحماية 
االجتماعية 

في مصر
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

الـــذي تعطي الحكومة  الــوقــت  فــي 
الــــــســــــعــــــوديــــــة وحــــــلــــــفــــــاؤهــــــا جـــل 
»الـــــحـــــصـــــار غــيــر  اهــــتــــمــــامــــهــــم لــــــ
الــقــانــونــي« على قــطــر، يــدخــل اقــتــصــادهــا في 
منعطف خطر خــال العام الــجــاري واألعــوام 
املقبلة، وسط تزايد اإلنفاق وتناقص الدخل 
الــنــفــطــي واخــــتــــاالت مــريــعــة فـــي املــيــزانــيــات 

وميزان املدفوعات وارتفاع الدين العام. 
ــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ نــشــرتــه  ــالـ وحـــســـب مـــســـح لـــوكـ
أمس، فإن االقتصاد السعودي سيشهد أكبر 
العاملية في  املــال  أزمــة  النمو منذ  تباطؤ في 
العام 2007. وتوقع املسح أن ينمو االقتصاد 
الـــســـعـــودي بــنــســبــة 1.5% فــقــط خــــال الــعــام 
الــجــاري. وذكـــر املــســح على الــرغــم مــن خفض 
اإلنفاق الذي أجرته الحكومة، إال أن الحكومة 
ال تزال املوظف األول والرئيسي للمواطنين، 
حــيــث تــوظــف الــحــكــومــة الــســعــوديــة حــوالــى 
اململكة  فــي  العاملة  الــقــوى  مــن إجمالي   %66
يرفض  الخاص  القطاع  يــزال  وال  السعودية، 
تعين املواطنن، حيث يأخذ األجانب حصة 
80% من األجور التي يدفعها القطاع الخاص. 
بتنويع  الــســعــوديــة  الــخــطــط  أن  وهـــذا يعني 
مصادر الدخل وخطط إجبار القطاع الخاص 
ــا يــســمــى  ــام مــ ــظـ بـــســـعـــودة الـــوظـــائـــف عـــبـــر نـ
بالنطاقات، قد ذهبت أدراج الرياح. وضربت 
 على فشل خطط تنويع 

ً
وكالة بلومبيرغ مثا

مـــصـــادر الـــدخـــل بـــمـــشـــروع  مـــركـــز املـــلـــك عبد 
الـــلـــه  املـــالـــي، أو حـــي املــــال الـــســـعـــودي، الـــذي 
أنفقت عليه الحكومة 10 مليارات دوالر، وال 
يــزال مدينة أشــبــاح، حيث ظلت جــل بناياته 
خــالــيــة بـــــدون إيــــجــــار، كــمــا أن عـــمـــال الــبــنــاء 
هــجــروا املــشــروع ألن الــشــركــات لــم تــدفــع لهم 
الحكومة  قــدرة  مرتباتهم، وذلــك بسبب عــدم 
ــــع مــســتــحــقــات شـــركـــات  الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى دفـ
ــي املـــــشـــــروع. فــــي هـــذا  املـــــقـــــاوالت الـــعـــامـــلـــة فــ
الصدد يقول كريسنب هاوز، املدير التنفيذي 
يحدث  لــم  »إذا  انتليجنس«:  »تينكو  بشركة 
إصاح حقيقي ألسس االقتصاد سيكون من 
الصعب على السعودية خلق الوظائف التي 

تحتاجها ملواطنيها«.
من جانبه، يرى مصرف »سامبا« السعودي 
في رؤيته القتصاد اململكة العربية السعودية 
الـــنـــشـــاط  أن   ،»2020 ـ   2017  « أعــــــــوام  بــــن 
بسبب  ضعيفا  سيظل  باململكة  االقــتــصــادي 
ينكمش  أن  متوقعا  الحكومي،  الدعم  خفض 
بالسعودية   النفطي  غير  االقــتــصــادي  النمو 
بــنــســبــة  الــــعــــام 2020،  خـــــال األعـــــــــوام، حـــتـــى 
ــد فــي املــائــة. وهـــو مــا يـــدل عــلــى أن خطة  واحـ
تــنــويــع مــصــادر الــدخــل الــتــي تــعــكــف اململكة 
سلبية  تــداعــيــات  لها  ستكون  تنفيذها  على 
وحتى  العام  االقتصادي  النمو  صعيد  على 
على صعيد نمو االقتصاد غير النفطي الذي 

تسعى لتنفيذ خططه خال األعوام املقبلة. 
ويـــرى تقرير مــصــرف »ســامــبــا« أن الحكومة 
الــســعــوديــة ومــنــذ تــولــي املــلــك سلمان للحكم 
ــار الــنــفــط  ــعــ ــارع آثــــــار تــــدهــــور أســ ظـــلـــت تــــصــ
ومــيــزان  امليزانية  على  السالبة  وتداعياتها 
املــــدفــــوعــــات. وتــــوقــــع املــــصــــرف أن يــتــواصــل 
املدى  على  السعودية   امليزانيات  في  العجز 
ــــدى املــتــوســط فـــي الــحــســابــات  املــتــوســط. واملـ
املــالــيــة يعني فــتــرة تمتد بــن خمس إلــى 10 
 
ً
ســـنـــوات. واســتــبــعــد املــصــرف أن هــنــالــك أمــا
فــي عـــودة الــحــكــومــة الــســعــوديــة إلـــى اإلنــفــاق 
الــســنــوات املقبلة، مثلما كان  بــســخــاء  خــال 
الحال في فترة سنوات ارتفاع أسعار النفط 

التي امتدت بن »2003 و2013«. 
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن الــســخــاء فــي اإلنــفــاق  وأشــ
الــســعــودي لــن يــحــدث حــتــى فــي حـــال تحسن 
أسعار النفط. كما توقع املصرف في تقريره، 
للنشاط  الرئيسي  املحدد  هو  النفط  يظل  أن 
ــة خــــال  ــعــــوديــ ــســ االقـــــتـــــصـــــادي بـــاملـــمـــلـــكـــة الــ
السنوات املقبلة، على الرغم من اعتماد خطط 
النفط وبــنــاء اقتصاد  »إنــهــاء االعــتــمــاد على 
مــن قبضة  االقــتــصــاد  أي تحرير  غير نفطي، 
ــك وفــقــا لـــرؤيـــة 2030 الــتــي أعــلــن  الــنــفــط. وذلــ
عنها ولي العهد السعودي األمير محمد بن 

سلمان خال العام املاضي«. 

ــدد مــن  ــ ــ ــذب أكــــبــــر عـ ــ ــ ــهـــدف الــــصــــن جـ ــتـ تـــسـ
ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ ــة لــــاســ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــشـــــركـــــات األمـ
تدريجيا  يتحول  الــذي  الصيني  االقتصاد 
مـــن الــنــمــو عــبــر الــتــصــديــر الــصــنــاعــي إلــى 
النمو عبر توسيع وتطوير قطاع الخدمات. 
ــة شــيــنــخــوا الــصــيــنــيــة، شبه  ــالـ وحـــســـب وكـ
الـــرســـمـــيـــة، أعـــــرب عـــن ذلــــك رئـــيـــس مجلس 
بدء  لي كه تشيانغ، خــال  الصيني،  الدولة 
الحوار التجاري الصيني األميركي في بكن 
ــال مـــن كـــا الــبــلــديــن  ــمـ بــمــشــاركــة رجــــال األعـ

لبحث الفرص االستثمارية في الصن.

وتوقع مصرف »سامبا« أن ال يتم طرح %5.0 
مــن شــركــة أرامــكــو الـــذي تخطط لــه الحكومة 
أن تحصل منه على 100  وتــأمــل  الــســعــوديــة 
في  ــال  ــ وقـ  .  2019 الـــعـــام  قــبــل  مــلــيــار دوالر،  
هـــذا الــصــدد »مـــن غــيــر املحتمل أن يــتــم طــرح  
اكتتاب شركة أرامكو قبل حصول سوق املال 
الناشئة«،  األســـواق  عضوية  على  السعودي 
مستبعدًا أن تحصل البورصة السعودية على 
العضوية قبل العام 2019. ويقول املصرف »ال 
توجد، حتى اآلن، خطة واضحة بشأن تقييم  

رأس مال شركة أرامكو أو متى ستطرح«. 
وكانت صحيفة »وول ستريت جورنال«  قد 
ذكرت، األسبوع املاضي، أن هنالك خافا بن 
كــبــار مـــدراء شــركــة أرامــكــو والــعــائــلــة املائلكة 
ــتــــي ســتــخــتــارهــا  ــة الــ ــيـ ــاملـ ــعـ ــول الــــســــوق الـ ــ حــ

يتخوف  فبينما  أرامــكــو.  الكتتاب  السعودية 
ــن طـــــرح أســـهـــم الـــشـــركـــة فــي  كـــبـــار املـــــــــدراء مــ
بــورصــة نــيــويــورك بــســبــب تــداعــيــات قضايا 
اإلرهاب التي من املمكن أن يرفعها مواطنون 
ــا لــقــانــون  ــقـ أمـــيـــركـــيـــون عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة وفـ
األميركية  املــالــيــة  الصحيفة  لكن  »جــاســتــا«. 
ذكــــرت أن أعـــضـــاء الــعــائــلــة املــالــكــة  يــــرون أن 
األفضل طرحها في  السوق األميركية وليس 
ــرًا لـــلـــعـــاقـــات الــتــي  ــنـــدن املـــالـــيـــة، نـــظـ ــــوق لـ سـ
قال  ولذلك  بالحكومة في واشنطن.  تربطهم 
مــصــرف ســامــبــا، بسبب عــدم وضـــوح الــرؤيــة 

بشأن طرح أرامكو لم ندخله في تحليلنا. 
وتـــوقـــع تــقــريــر ســامــبــا، أن تــبــلــغ الــتــمــويــات 
ــة الــــتــــي ســـتـــحـــتـــاجـــهـــا الـــحـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ اإلضـ
بحوالى  و2018،   2017 أعــوام  بن  السعودية 

وقـــــــال لــــي إن الــــصــــن تــــرحــــب بـــالـــشـــركـــات 
األجــنــبــيــة ملــواصــلــة االســتــثــمــار فــي الــدولــة 
واغـــتـــنـــام الــــفــــرص فــــي صـــنـــاعـــة الـــخـــدمـــات 
ســريــعــة الــنــمــو وتــحــول وتــطــويــر الصناعة 
الــتــحــويــلــيــة ولــتــعــزيــز الــتــنــمــيــة املـــتـــوازنـــة 
للتعاون االقتصادي والتجاري والتبادلية. 
ولـــكـــن الـــشـــركـــات األمــيــركــيــة تــطــالــب بفتح 
وتحرير قوانن االستثمار أكثر في الصن. 
ــــال االجـــتـــمـــاع مــــع مــجــمــوعــة  وقــــــال لــــي خـ
مــن قــــادة األعـــمـــال األمــيــركــيــن ومــســؤولــن 
الحوار  إلــى بكن لحضور  جـــاؤوا  سابقن 

بدأ  الـــذي  الصينين  نظرائهم  مــع  الــتــاســع 
ــه أمـــــس ويــنــتــهــي الــــيــــوم، إن بــــاده  ــالـ ــمـ أعـ
تشجع االســتــثــمــار الــخــارجــي. وأضـــاف لي 
أن الــصــن تــدعــم الــتــجــارة الــحــرة والتجارة 
الـــعـــادلـــة وتــشــجــع االنـــفـــتـــاح مـــن الــجــانــبــن 
واملـــنـــافـــســـة الـــعـــادلـــة فــــي الــــســــوق. وتــعــهــد 
بتوسيع الدخول إلى السوق وتحسن بيئة 

األعمال.
وقــــال رئــيــس مــجــلــس الـــدولـــة »إن الــجــانــب 
الصيني يــرغــب فــي تــعــزيــز االتـــصـــاالت مع 
دوائـــر األعــمــال األميركية وإرســـال إشــارات 
إيـــجـــابـــيـــة مـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري 
الثنائي وإعطاء وتقديم احتماالت مستقرة 

وإيجابية للسوق«.
وبـــوصـــف الــتــعــاون الــتــجــاري حــجــر زاويـــة 
مهم للعاقات الثنائية، قال لي إن البلدين 
بــيــنــهــمــا مـــن املــصــالــح املــشــتــركــة أكــثــر مما 
بينهما من الخافات. وأضاف »إن العاقات 
أن  طــاملــا  قــدمــا  التحرك  ستواصل  الثنائية 
الــجــانــبــن يــحــســنــان الــتــعــاون عــلــى أســاس 
املــســاواة واالحــتــرام املتبادل وتسوية  مبدأ 

الخافات عن طريق الحوار واملشاورات«.
الــذي يرأسه رئيس  ويضم الوفد األميركي 
شركة كونوكو فيليبس ومديرها التنفيذي 
ريان النس، كا من وزير التجارة األميركي 
السابق كارلوس جويتيرز واملمثل التجاري 
األمـــيـــركـــي الــســابــق شـــارلـــن بــارشــيــفــســكــي 
التنفيذين  املــديــريــن  كــبــار  مــن  ومجموعة 

للشركات.
آفـــاق السوق  الــوفــد بإيجابية عــن  وتــحــدث 
ــرب عــن الــرغــبــة فــي اإلســهــام  الصينية وأعــ
بتعزيز الــتــفــاهــم وحـــل الــخــافــات مــن أجــل 
تــعــزيــز االنـــفـــتـــاح املـــتـــســـاوي مـــن الــجــانــبــن 

وخلق املزيد من فرص النمو.

 112 والبالغة  أميركا  مــع  السعودية  نفذتها 
مليار دوالر، كما لم تأخذ في االعتبار تراجع 
للبرميل  دوالرًا   50 عتبة  إلـــى  الــنــفــط  أســعــار 
ــر خــــــال الـــفـــتـــرة  ــثــ ــه أكــ ــعــ ــــاالت تــــراجــ ــمـ ــ ــتـ ــ واحـ
املقبلة، وســط  الفوضى األمنية التي خلقها 
وزيــادة  قطر«  على  القانوني  غير  »الحصار 

إمدادات النفط في أسواق الطاقة العاملية.

ويـــذكـــر أن فــريــقــا مـــن خـــبـــراء صـــنـــدوق النقد 
الدولي بقيادة تيم كالن قد أجرى مناقشات 
مـــع املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلــى مـــدار 
الفترة من 30 أبريل إلى 11 مايو 2017 بشأن 

آفاق اإلصاح االقتصادي. 
ــنــــدوق بــــاإلصــــاحــــات املـــالـــيـــة  ورحـــــــب الــــصــ
الــتــي تــعــكــف عــلــى تنفيذها  واالقـــتـــصـــاديـــة 
املــمــلــكــة، إال أنـــه قـــال »مـــن الـــضـــروري توفير 
السعودين  للمواطنن  الوظائف  مــن  مزيد 
فــي القطاع الــخــاص. ومــن شــأن إقــامــة حــوار 
قــومــي بـــن الــحــكــومــة ومـــؤســـســـات األعــمــال 
والراغبن في العمل أو االستفادة من فرص 
ريـــادة األعــمــال أن تساعد فــي إيــجــاد حلول 
لــتــحــدي تــوفــيــر الــوظــائــف بــمــا يتناسب مع 
متطلبات كل طرف«. وأضاف الصندوق في 

بــيــانــه »يــنــبــغــي الــنــظــر فــي تــعــزيــز تنافسية 
الــعــمــالــة الـــســـعـــوديـــة فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص. 
ومــــمــــا يـــمـــكـــن أن يــــســــاعــــد فـــــي ســـــد فـــجـــوة 
األجــور بن املواطنن والــوافــديــن أن ُيسَمح 
الحركة  فــي  أكــبــر  بــمــرونــة  الـــوافـــدة  للعمالة 
داخـــــل االقــــتــــصــــاد«. وبـــشـــأن دور املــــــرأة في 
الــنــمــو االقــتــصــادي ذكـــرت بعثة الــصــنــدوق: 
إيجابي  أثــر  املـــرأة  لتشجيع عمل  »ســيــكــون 
ــاد. فـــالـــنـــســـاء يــحــصــلــن عــلــى  ــتــــصــ عـــلـــى االقــ
الــرجــال،  عليه  يحصل  الـــذي  التعليم  نــفــس 
ومشاركتهن في سوق العمل بدأت تزداد في 
السنوات األخيرة. غير أن مستوى املشاركة 
ال يــــزال مــنــخــفــضــا، مــمــا يــعــنــي أن مساهمة 
مــهــاراتــهــن وجــهــودهــن فـــي نــمــو االقــتــصــاد 
ــم تـــصـــل بـــعـــد إلـــــى املــســتــوى  وإنـــتـــاجـــيـــتـــه لــ

املــمــكــن«. ويــذكــر أن الــســعــوديــة  قــد سحبت 
خال العام 2016 نحو 182.8 مليار ريال من 
االحتياطي العام لينخفض إلى 471.1 مليار 
ريال مقارنة بنحو 653.9 مليار ريال بنهاية 
الــنــقــد  2015. وذلـــــك وفـــقـــا ألرقــــــام مــؤســســة 

العربي السعودي، ساما »البنك املركزي«. 
بسبب  مالية،  أزمــة  مــن  السعودية  وتعاني 
تــــراجــــع أســــعــــار الـــنـــفـــط الـــعـــاملـــيـــة، مــــا دفـــع 
الحكومة إلــى اتخاذ عــدة إجـــراءات تقشفية 
صــعــبــة إلصــــاح االقــتــصــاد واالتـــجـــاه نحو 
االقتراض للحد من األزمة املالية، ورغم ذلك 
 تــآكــل االحــتــيــاطــي الــنــقــدي لــلــبــاد. 

َ
تـــواَصـــل

كما أن أرقام البطالة بن الشباب وخريجي 
الــجــامــعــات تــواصــل االرتـــفـــاع وســـط انــعــدام 

توفير وظائف جديدة.

المنعطف 
الخطر

بدء الحوار االقتصادي التاسع بين الصين وأميركا
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السعودية ستضطر 
لالستدانة بسعر فائدة أكبر 
من أسواق المال العالمية 

ــال ســـعـــودي، لــســد الــعــجــز في  637 مــلــيــار ريــ
ــفـــاق الــفــائــق على  املـــيـــزانـــيـــات، أي تــلــبــيــة اإلنـ
املقبلة. وأشــار في هذا  امليزانيات  الدخل في 
الصدد إلى أن الحكومة السعودية ستضطر 
خــال األعــــوام املقبلة لــاســتــمــرار فــي إصــدار 
ســـنـــدات ديــــن فـــي الـــســـوق املــحــلــيــة وأســـــواق 
في  اإلنــفــاق  لتلبية متطلبات  الــعــاملــيــة،  املـــال 
املــيــزانــيــات املــقــبــلــة. ومـــن هـــذا املــنــطــلــق توقع 
املصرف أن يرتفع الدين السعودي الخارجي 
إلــــى حـــوالـــى 11% مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج وأن 
يــرتــفــع الــديــن املــحــلــي إلـــى 13% مــن إجمالي 
السعودية  أن  يعني  مــا  وهــو  املحلي.  الناتج 

ستواصل االستدانة لتغطية اإلنفاق. 
ــقــــديــــرات لــــم تــــأخــــذ فــي  ــتــ ــذه الــ ــ ويــــذكــــر أن هــ
ــار صـــفـــقـــة األســـلـــحـــة األخـــــيـــــرة الــتــي  ــبــ ــتــ االعــ

أكبر تباطؤ في النمو السعودي 
منذ األزمة المالية العالمية

تــــتــــمــــدد الــــــشــــــركــــــات الــــــروســــــيــــــة فــي 
ــي أمـــيـــركـــا  االســــتــــثــــمــــار الــــنــــفــــطــــي فــــ
الجنوبية، حيث بدأت تستثمر بكثافة 
الطاقة بالبرازيل. ووفقا  في مشاريع 
ملــوقــع »روســيــا الــيــوم«، وقــعــت شركة 
»روس نــفــط« عــقــدًا لــتــطــويــر مــشــروع 
للنفط والغاز في حوض سوليموس 
كــمــا  يتابع مكتب شركة  الــبــرازيــلــي، 
ــو دي  ــ »غــــــازبــــــروم« الـــروســـيـــة فــــي ريـ
جانيرو، توريد الغاز الطبيعي املسال 
إلى البرازيل، واملعدات الازمة ملرافق 
البحري،  الجرف  من  الغاز  استخراج 
 عــن املــشــاركــة فــي بــنــاء مــرافــق 

ً
فــضــا

املسال تحت  الطبيعي  الغاز  لتخزين 
األرض. 

ويضاف إلــى ذلــك أن شركات روسية 
تشارك كذلك في االستثمار في توليد 

الطاقة الكهرومائية.

وحـــســـب األرقـــــــام الـــتـــي أعــلــنــت خــال 
ــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي مــيــشــال  ــرئـ زيـــــــارة الـ
ــلــــغ حــجــم  تــــامــــر ملــــوســــكــــو حــــالــــيــــا، بــ
االقتصاد  في  الروسية  االستثمارات 

البرازيلي نحو 1.5 مليار دوالر.
وخـــال لــقــاء رئــيــس الــــوزراء الــروســي 
ــري مـــــدفـــــيـــــديـــــف والـــــرئـــــيـــــس  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ دمــ
الـــبـــرازيـــلـــي، أكـــد األخـــيـــر أن الــبــرازيــل 
تــســعــى لـــجـــذب أمــــــــوال املــســتــثــمــريــن 
بقوله:  الــبــاد،  اقتصاد  لدعم  الـــروس 
»نحن بحاجة إلى زيادة االستثمارات 
ــــي ســـيـــاق االتــــصــــاالت  املـــتـــبـــادلـــة.. وفـ
ــيـــس الـــــــوزراء  ــائـــب رئـ الـــســـابـــقـــة مــــع نـ
الـــــروســـــي، أركــــــــادي دفـــوركـــوفـــيـــتـــش، 
ورجـــال األعــمــال مــن الــبــلــديــن، أوضــح 
الــجــانــب الــبــرازيــلــي رغــبــتــه فـــي رأس 

املال والتقنية الروسية«.
)العربي الجديد(

للتنمية  األميركية  الوكالة  خصصت 
مليون   18 )USAID(، حوالي  الدولية 
ــيــــة  األوكــــرانــ املـــنـــظـــمـــات  لـــدعـــم  دوالر 

املتخصصة بمكافحة الفساد.
وبحسب البيان الذي نشر على موقع 
املتحدة تتطلع  الواليات  الوكالة، فإن 
»للحد من الفساد، وتحسن مستوى 
اإلدارة  فـــــي  والــــشــــفــــافــــيــــة  ــة  ــ لـ ــاء ــ ــــسـ املـ
األوكـــرانـــيـــة، واعـــتـــمـــاد إطــــار قــانــونــي 
ــدة ســـيـــاســـيـــة ملــكــافــحــة  ــ ــاعـ ــ شــــامــــل وقـ
ــــى تـــعـــزيـــز قــــدرة  ــاد، إضــــافــــة إلــ ــفــــســ الــ
الــحــكــومــة األوكــرانــيــة التــخــاذ تدابير 

مناسبة ضمن هذا اإلطار«.
وتهدف الوكالة إلى تخفيض مستوى 
غــــض الــــطــــرف والـــتـــســـامـــح الــــعــــام مــع 
قـــــبـــــول الــــــــرشــــــــوة، وذلــــــــــك مــــــن خــــال 
العام بمشكلة الفساد،  »زيــادة الوعي 
وترسيخ مفهوم أن رفض تقديمها أو 

قبولها من قبل الشباب يجب أن يكون 
القاعدة االجتماعية التي يبنى عليها 
املجتمع األوكراني«. وتحتل أوكرانيا 
املركز األول بأعلى مستوى فساد في 
قطاع األعمال، بالرغم من دعم الغرب 

لها في مكافحته.
وتــواجــه أوكــرانــيــا أزمـــة مالية خانقة 
وقـــد تــدخــل صــنــدوق الــنــقــد إلنــقــاذهــا 
ــــاس فـــي الـــعـــام 2015. وكـــان  مـــن اإلفــ
صــنــدوق النقد الــدولــي قــد قــدم قرضا 
بقيمة 17.5 مليار دوالر إلى أوكرانيا 

في العام 2015. 
ــتـــن الغـــــــــــارد، مــــديــــرة  ــريـــسـ وقـــــالـــــت كـ
الصندوق  إن  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 
ينفذ مع الحكومة األوكرانية برنامجا 
جديدا لإلصاح االقتصادي ملدة أربع 

سنوات.
)العربي الجديد(

شركات الطاقة الروسية 
تتمدد في البرازيل

واشنطن: 18 مليون دوالر 
لمكافحة الفساد بأوكرانيا

مال وسياسة

يشهد االقتصاد السعودي خالل العام الجاري أكبر تباطؤ في النمو، 
منذ األزمة المالية العالمية، وسط توقعات أن تصل حاجة الحكومة 
للتمويل خالل السنوات الثالث حتى العام 2020 لحوالى637 مليار ريال. 

وهو ما يعني أنها ستواصل االستدانة عالميًا بسعر فائدة مرتفع

في الوقت الذي ال يجد فيه خريجو الجامعات فرصًا للتوظيف وترتفع 
فيه نسبة البطالة بالسعودية وسط الشباب فوق 20%، استغلت بعض 
عصابات االحتيال للترويج عن فرص 
وهمية. ونشطت صفحات على 
مواقع التواصل االجتماعي تروج 
 215 مقابل  الوهمي  للتوظيف 
الستيفاء  رسومًا  دوالرًا(   58( ريــاًال 
طالبة  بالمنشأة  االلتحاق  إجراءات 
التوظيف. وذلك وفق ما رصدته 
التي  الــســعــوديــة،  العمل  وزارة 
عنها  المعلن  الوظائف  أن  أعلنت 

غير حقيقية.

وظائف وهمية

رؤية

جواد العناني

في تاريخنا العربي واإلسالمي، هنالك ألف دليل ودليل على أن 
»التماثلية« جزء من تراثنا. ففي تحفة الهند الخالدة، تاج محل، 
بني مسجد ثاٍن من املرمر األسود حول املبنى األساسي، حتى 
األيمن، حيث يوجد مسجٌد  الجناح  األيسر مع  الجناح  يتماثل 

من الرخام األبيض. 
وقد  متماثلني،  إلــى قسمني  اللوحة  نقسم  دائمًا  الخط،  فن  في 

غزت التماثلية أسلوب حياتنا وثقافتنا.
ومن مبادئ التماثلية البسيطة أن يكون هنالك توازن في خططنا 
والصعب،  املمكن  بني  واملرهوب،  املرغوب  بني  واستراتيجياتنا 
ــزنــا على وضــع استراتيجياٍت 

ّ
وبــني الــدخــول والــخــروج. لقد رك

ملعالجة قضايا، أو مشكالت، أو نزاعات، أو صراعات، أو حروب، 
ولكننا نغفل وضع استراتيجية إدخاٍل ملا بدأناه، أو استراتيجية 

خروج.
غـــزت الـــواليـــات املــتــحــدة الــعــراق عـــام 1991 بــهــدف واضــــح، هو 
ا فعلت ذلك خرجت 

ّ
إخراج الجيش العراقي من دولة الكويت، ومل

قواتها وحلفاؤها من الكويت والعراق. 
ــدم الــرئــيــس جـــورج بـــوش االبـــن عــلــى غــزو  وفـــي عـــام 2003، أقـ
العراق بادعاءات كاذبة وتهم غير صحيحة، فدخل من دون أن 

يكون له سياسة خروج. ويبدو أن من الصعب اآلن الخروج. 
إلى  اصطفوا  عندما  ذلــك،  قبل  نفسه  الشيء  األميركان  وفعل 
جانب فيتنام الجنوبية ضد الشمالية في منتصف الستينيات 
املــاضــي. ولكنهم عــادوا وخــرجــوا هاربني منها عام  القرن  من 

1974، بسبب غياب استراتيجية الخروج.
أرسلت مصر جيوشًا إلى اليمن، حماية لنظام عبدالله السالل 
الــذي انقلب على حكم اإلمــام الــبــدر، والــذي كــان قد انقلب على 
أبيه. كان ذلك في أوائل الستينيات، وبعد سنوات، خرج الجيش 
ق أي نتائج. والسبب غياب 

ّ
من هناك مضّرجًا بدمائه، غير محق

استراتيجية واضحة للدخول في هذه الحالة وال في الخروج.
من  دقيقتني  ومنهجية  استراتيجية  األوروبــــي  االتــحــاد  وضــع 
أجل العضوية، ومن أجل تطبيق املعايير املطلوبة، ما ساهم في 
ــا صوت 

ّ
توسعة االتــحــاد حتى وصــل إلــى 28 عــضــوًا. ولــكــن مل

مشكالت  هنالك  أن  تبني  الــخــروج،  لصالح  البريطاني  الشعب 
كــان من نصوص متاحة في ميثاق  العملية. ومــا  لهذه  معقدة 
االتحاد األوروبي واملعاهدات واالتفاقات الناتجة عنه لم تتحّدث 
إال عن مبدأ الخروج، أو الفصل، ولم تتحّدث عن سياسة الخروج 

واستراتيجيته. 
انطلقت أزمة حادة بني اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
من  قطر  ودولـــة  ناحية،  مــن  البحرين  ومملكة  املتحدة  العربية 
ــوادر الــخــالف كــانــت تطفو على  نــاحــيــة أخــــرى. وصــحــيــح أن بــ
لها  السماح  التحكم فيها، وعــدم  لكن  بــني حــني وآخـــر،  السطح 
باالنفالت، أّديا إلى تفجّرها بشكل حاد لم يتوقعه أحد. وبعد 
املــواقــف، وعلى  التباين فــي  بــدأنــا نطلع على حجم  مــا حــصــل، 
عمق الخالفات والشك والريبة، والتي تحولت، عبر التصريحات 

املختلفة ووسائل اإلعالم، إلى معركٍة متصاعدة الوتيرة.
ومملكة  ــارات  اإلمــ ودولـــة  السعودية  العربية  للمملكة  إن  نــقــول 
البحرين ما تشتكي منه حيال دولة قطر. فلماذا لم تبذل جهودا 
كافية إلنهائها؟ والجواب على لسان املسؤولني في الدول الثالث 
بهت مــرارًا وتكرارًا، ولكنها لم تتعظ، ما دفع هذه 

ُ
إن قطر قد ن

الدول إلى اتخاذ إجراءاٍت حاسمة ضد الشقيقة قطر.
أو  االقــتــصــاديــة،  العقوبات  أن  املــقــابــل، اعتبرت دولــة قطر  وفــي 
املوظفني  كــان بطرد  االقــتــصــادي كما تسميه، ســواء  الحصار 
والعاملني من قطر، وإغالق السفارات والقنصليات، أو بإغالق 
 
ً
أعماال كلها  قطر  اعتبرتها  والبحرية،  والجوية  البرية  الــحــدود 

عدائية ال مبرر لها. 
ا لم تستجب قطر لهذه الضغوط، ووجدت وسائل لاللتفاف 

ّ
ومل

الــحــصــار، بـــدأت حــمــالت االتــهــام تشتد  على هــذه العقوبات أو 
أكثر، ومنها أن قطر دولة تتعامل مع إيران، من أجل تغيير نظام 
الحكم في البحرين، وأنها وراء تمويل اإلرهاب، وأنها تكره األمة 

العربية وتتعامل مع إسرائيل.
اإلســرائــيــلــيــة، وخصوصا  الصحف  تــخــرج  أخـــرى،  ناحية  ومــن 
هـــآرتـــس، كـــل يــــوم بــعــنــاويــن مــثــيــرة تــتــحــدث فــيــهــا عـــن تــعــاون 
اقتصادي وسياسي وأمني مع إسرائيل. ويخرج رئيس الوزراء، 
بنيامني نتنياهو، بتصريحاٍت مماثلة، وهذا هو موسم كيل التهم.

وهنالك من ينشر، عبر صفحات التواصل االجتماعي واملواقع 
املتحدة، دونالد  الواليات  اإللكترونية، مقاالٍت عن زيــارة رئيس 
ــة بــعــد الـــزيـــارة،  ــ تـــرامـــب، لــلــمــنــطــقــة، وكــيــف انــفــجــرت هـــذه األزمـ
ــز على هــذا الــخــالف مــن أجل 

ّ
مؤكدين أن تــرامــب هــو الـــذي حــف

محاصرة قطر، وإجبارها على دفع خوة مالية.
 كــبــيــرًا، ومــبــالــغــة، وبــتــنــا ال نـــدري أّي 

ً
الـــواقـــع أن هــنــالــك تــهــويــال

الفريقني أصدق. واالتهامات املكالة ضد قطر خاصة، ولم تشفع 
دولــه،  الــتــعــاون، ومستقبل بعض  أن مجلس  املهم  بــأدلــة. ولكن 
.
ً
سيكون الثمن، إن استمرت هذه األزمة على حالها وقتًا طويال

يــبــدو أن الــخــالف انــفــجــر منصبًا فــي أســلــوبــه وخــطــواتــه على 
ــا عــلــى الـــتـــنـــازل والـــقـــبـــول بــشــروط  ــارهـ ــبـ ــعـــاف قـــطـــر، وإجـ إضـ
الــســعــوديــة واإلمـــــارات والــبــحــريــن. ولــكــن، مــن الــواضــح أن هــذه 

اإلجراءات لم تفلح، ومن الصعب التصور أنها سوف تفلح. 
فما هو البديل؟ 

إلــى مواجهٍة  التوتير حتى تصل األمــور  التصعيد وزيـــادة  إمــا 
عسكريٍة، ستؤدي إلى كارثٍة لكل الدول، أو أن الدول ذات العالقة 

تبدأ في وضع استراتيجية للخروج من األزمة.
األزمــة  لهذه  إنــهــاًء  يــريــدون  فيه  والناصحني  العالم  دول  معظم 
في أسرع وقت ممكن، قبل أن نرى جراد الغزاة يأكل األخضر 
والقبول  التنازل  فيها. إضعاف قطر، وإجبارها على  واليابس 
بشروط السعودية واإلمــارات والبحرين. ولكن، من الواضح أن 
هذه اإلجراءات لم تفلح، ومن الصعب التصور أنها سوف تفلح. 

فما هو البديل؟ 
إلــى مواجهٍة  التوتير حتى تصل األمــور  التصعيد وزيـــادة  إمــا 
عسكريٍة، ستؤدي إلى كارثٍة لكل الدول، أو أن الدول ذات العالقة 

تبدأ في وضع استراتيجية للخروج من األزمة.
األزمــة  لهذه  إنــهــاًء  يــريــدون  فيه  والناصحني  العالم  دول  معظم 
في أسرع وقت ممكن، قبل أن نرى جراد الغزاة يأكل األخضر 

واليابس فيها.

استراتيجية الدخول 
والخروج
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