
9

مصر تستهدف الصناديق الخاصة
القاهرة ـ جيهان عبد الغني

ــارز في  ــ ــال مـــســـؤول حــكــومــي بـ قــ
ــد« إن  ــديـ ــجـ ــي الـ ــربـ ــعـ ـــ »الـ مـــصـــر لــ
الــحــكــومــة تــعــتــزم رفــــع حصتها 
مـــن اإليـــــــرادات املــالــيــة الــتــي تــحــصــل عليها 
لتبلغ  الخاصة  والحسابات  الصناديق  من 
15% بدال من 10% خالل العام املالي الجديد 

 .2019 /2018
جنيه  مليار   18.1 املالية  وزارة  واقتنصت 
)الدوالر = 17.7 جنيهًا( من أموال الصناديق 
والــحــســابــات الــخــاصــة خـــالل 11 شــهــرا من 
العام املالي الحالي 2017/ 2018 مقابل 14.1 
مــلــيــار جــنــيــه خـــالل نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام 
املــالــي الــســابــق، حــســب الــبــيــانــات الرسمية 

التي حصلت عليها »العربي الجديد«. 
واختلفت تقديرات األجهزة الحكومية حول 
رصيد تلك الحسابات ما بني 33 مليار جنيه 
وفقًا لبيانات وزارة املالية و63 مليار جنيه 
بحسب الجهاز املركزي للمحاسبات. وتابع 

املسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة 
جنيه  مــلــيــارات   5 نحو  تحصيل  تستهدف 
الــزيــادة املستهدفة  إضافية من جــراء نسبة 
فـــي ضــــوء تــنــامــي أرصـــــدة تــلــك الــحــســابــات 
والصناديق الخاصة خالل عمليات تحويل 
كافة تلك الحسابات للبنك املركزي املصري.

ــــوارد الــصــنــاديــق الــخــاصــة  ــرز مـ وتــتــمــثــل أبــ
الطرق وعبور  والــرســوم على  الغرامات  في 
ــوابـــات ومـــبـــالـــغ الــنــظــافــة الـــتـــي تحصل  ــبـ الـ
باملحليات  وحسبات  الكهرباء  فواتير  على 
ومــخــتــلــف املــؤســســات وغــيــرهــا مـــن املــــوارد 
األخــــــــــرى، وال تــــدخــــل هــــــذه املــــــــــوارد ضــمــن 

املوازنة املالية.
ــلـــى هـــذه  ــة قــبــضــتــهــا عـ ــكـــومـ وشــــــــــّددت الـــحـ
الصناديق عبر إغالق وزارة املالية املصرية 
61 ألف حساب حكومي خارج البنك املركزي 
وضمها إلى حساب الخزانة املوحد من أجل 
الــعــام، وذلــك بهدف الحد  الرقابة على املــال 

من األزمة املالية التي تواجه البالد.
ــالـــي،  وتـــعـــانـــي مـــصـــر مــــن تـــفـــاقـــم الـــعـــجـــز املـ

بينما تكثف الحكومة من االقتراض املحلي 
الدين  وارتــفــع  العجز.  هــذا  والخارجي لسد 
ــارجـــي ملــصــر لــيــصــل إلــــى 82.9 مــلــيــار  الـــخـ
كـــانـــون األول،  نــهــايــة ديــســمــبــر/  فـــي  دوالر 
وفــقــًا إلحــصــائــيــات رســمــيــة، فــي زيــــادة غير 
مسبوقة. وأشار املسؤول إلى أنه من املتوقع 
أن ترتفع إيرادات تلك الصناديق خالل العام 

املالي املقبل. 
وقــــــــال: نـــســـتـــهـــدف زيــــــــادة مــــــــوارد الـــخـــزانـــة 
الــعــامــة مـــن جـــانـــب وإعــــــادة تــوجــيــه مــــوارد 
تــلــك الــصــنــاديــق فـــي األغـــــراض املــنــشــأة من 
ــثـــل مــــشــــروعــــات تـــحـــســـني الــبــيــئــة  ــلـــهـــا مـ أجـ
مــا سيعمل  والــطــرق وهــو  العامة  والصحة 
األساسية  البنية  تنمية  في  املساهمة  على 

للدولة.
ــإن قــيــمــة  ــ وحــــســــب الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة، فــ
االقتصادية  للهيئات  الخاصة  الحسابات 
إلــــى 1413  بـــاإلضـــافـــة  9.8 مـــلـــيـــارات جــنــيــه 
الجهاز  بوحدات  خاصا  وحسابا  صندوقا 
 11.8 نــحــو  يبلغ  لــلــدولــة رصــيــدهــا  اإلداري 

املحليات  في  صندوقا  و1498  جنيه  مليار 
برصيد 7.6 مليارات جنيه و3436 صندوقا 
بهيئات خدمية برصيد 7.9 مليارات جنيه.

واســتــثــنــى الـــقـــانـــون حــســابــات املــشــروعــات 
ــن مـــنـــح واتـــفـــاقـــيـــات  الــبــحــثــيــة واملــــمــــولــــة مــ
وحــســابــات صــنــاديــق مــشــروعــات اإلســكــان 
املستشفيات  صناديق  وكــذلــك  االقــتــصــادي 
ــنــــاديــــق تــحــســني  ــة الـــصـــحـــيـــة وصــ ــايــ ــرعــ والــ
ــن تـــحـــويـــل نــســبــة  ــ ــيـــة مـ الــــخــــدمــــات الـــصـــحـ

إيراداتها.
الهيئة  فــإن صــنــدوق  املالية،  وزارة  وحسب 
ــتـــرول، يـــعـــد أكـــبـــر الـــصـــنـــاديـــق  ــبـ ــلـ ــة لـ ــامـ ــعـ الـ
القيمة، المتالكه أرصدة  الخاصة من حيث 
بقيمة 2.3 مليار جنيه، يليه حساب مكتبة 
جنيه،  مليار   1.04 يملك  الــذي  اإلسكندرية 
 436.8 بــنــحــو  الــداخــلــيــة  وزارة  وصــنــاديــق 
ــنـــدوق تــطــويــر خــدمــات  مــلــيــون جــنــيــه، وصـ
مليون جنيه،   333.4 بقيمة  املدني  الطيران 
بخالف املحليات التي تقوم بتعيني عاملني 

على الحسابات والصناديق الخاصة.

الكويت ـ محمود بدير

النقد األجنبي  أن احتياطي  أظهرت بيانات رسمية، 
والذهب في الكويت، سجل أعلى مستوى له في أربع 
سنوات خالل مارس/آذار املاضي، ليصل إلى نحو 11 
مليار دينار )37 مليار دوالر(. وأشارت البيانات التي 
إلــى أن االحتياطي  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  اطــلــع عليها 
النقدي يكفي لسداد احتياجات الكويت من الواردات 
السلعية ملــدة 13 شهرًا، وهــو ما يتخطى 4 أضعاف 

املتوسط العاملي الذي يصل إلى 3 أشهر.
قيمة  دينار شهريًا  مليار   2.8 إلــى  الكويت  وتحتاج 

ــتـــوســـط، حــســب بــيــانــات  الـــــــــواردات الــســلــعــيــة فـــي املـ
امليزان التجاري خالل 2017 املعلنة باإلدارة املركزية 
لالحتياطي  الحالية  املستويات  وتقترب  لإلحصاء. 
الــنــقــدي مــن املــعــدالت املحققة فــي مــايــو/أيــار 2014، 
آنــذاك مستويات مرتفعة  النفط  عندما بلغت أسعار 
فاقت الـ 100 دوالر للبرميل. وخففت الكويت الضغط 
عــن احتياطات النقد األجــنــبــي خــالل الــعــام املــاضــي، 
عبر تكثيف التوجه نحو أدوات الدين )سندات وأذون 
وصكوك(. ووفق القانون املعمول به حاليًا، فإن سقف 
الحكومي يبلغ 10 مليارات دينار )33.36  االقتراض 
مليار دوالر(، بينما لم تحصل الحكومة على موافقة 

مجلس األمة )البرملان( على قانون الدين، الذي يرفع 
ســقــف الــديــن الــعــام إلـــى 25 مــلــيــار ديــنــار )82 مليار 
دوالر(. وقال ناصر زايد، مدير إدارة األبحاث في املركز 
»العربي الجديد«،  الدولي لالستشارات االقتصادية لـ
إن الكويت ما زالــت تحافظ على احتياطيها النقدي 
النفط  أســعــار  تــراجــع  رغــم  املحلية،  وتــــوازن عملتها 
وعدم استقرار األوضــاع الجيوسياسية في املنطقة، 
التي تؤثر على األوضاع االقتصادية وبالتالي سوق 
العمالت. وتنتج الكويت 2.8 مليون برميل من النفط 
الــخــام يــومــيــا، وتــشــكــل عــائــداتــه أكــثــر مــن 90 % من 
الدخل العام في البالد. وتستحوذ الدولة الخليجية 

على 8% من ثــروات الصناديق السيادية في العالم، 
وحافظت هيئة االستثمار الكويتية على املركز الرابع 
الــســيــاديــة بمبلغ 592 مليار  الــصــنــاديــق  بــني  عــاملــيــًا 
دوالر. كان تقرير صادر عن مؤسسة »بورن انفيست« 
األميركية املتخصصة في الشؤون النفطية العاملية، 
قد كشف عن أن الكويت تمتلك سادس أكبر احتياطي 
نفطي مؤكد على مستوى العالم بنحو 101.5 مليار 
بــرمــيــل نــفــط. وأظــهــر الــتــقــريــر الـــذي نــشــرتــه »الــعــربــي 
الــدول األعضاء في  الجديد« يوم السبت املاضي، أن 
الــدول املصدرة للنفط )أوبــك( تملك أكثر من  منظمة 

80% من احتياطيات النفط املؤكدة عامليًا.

االحتياطي النقدي بالكويت يسجل أعلى مستوى في 4 سنوات

حريق يكبح نفط ليبيا
توقعت املؤسسة الوطنية للنفط 

الليبية، انخفاضا في اإلنتاج يتراوح 
بني 70 و100 ألف برميل يوميا، 

نتيجة حريق في خط أنابيب اندلع 
منذ السبت املاضي.

وذكرت املؤسسة في بيان، أمس 
األحد، أن التحقيقات األولية كشفت 

عن حدوث حريق في خط يغذي 

ميناء السدر شرق البالد.
وتنتج ليبيا قرابة 970 ألف برميل 

من النفط يوميا، وفق تقرير منظمة 
البلدان املصدرة للبترول »أوبك«، 

عن مارس/ آذار املاضي.
ومنذ الربع الثالث 2013، بدأ إنتاج 

ليبيا في الهبوط دون حاجز املليون 
مقارنة مع أكثر من 1.6 مليون 
برميل قبل 2011، بفعل تبعات 

الثورة والحرب التي شهدتها البالد.

اتفاق بين أوروبا والمكسيك
أعلن االتحاد األوروبي واملكسيك 
في بيان مشترك، مساء السبت، 
أنهما توصال إلى »اتفاق مبدئي« 
لتطوير معاهدة التبادل الحر التي 

تنظم عالقاتهما التجارية منذ العام 
.2000

وكان الجانبان يسعيان إلى إنجاز 
هذا االتفاق العام املاضي 2017، 

ويعتبر إشارة في اتجاه الواليات 
املتحدة، التي أطلق رئيسها دونالد 

ترامب مفاوضات جديدة حول 
اتفاق التبادل الحر بني بالده وكل 

من املكسيك وكندا.
وجاء في البيان أن »االتحاد 

األوروبي واملكسيك موحدان من 
أجل تجارة مفتوحة وعادلة وتقوم 
على قواعد«، من دون الخوض في 

تفاصيل االتفاق أو توضيح ما 
إذا كانت املعاهدة تتطلب موافقة 

برملانات دول االتحاد األوروبي أم 
ال، وفق ما أوردته فرانس برس.

أمريكانا تغادر بورصة الكويت
أعلنت الشركة الكويتية لألغذية 

)أمريكانا(، األحد، انسحابها 
اختياريا من بورصة الكويت 

لألوراق املالية، اعتبارا من جلسة 
اليوم اإلثنني، بعد 34 عاما من 

اإلدراج.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة، 

أمس األحد، أنها حصلت على 
موافقة هيئة أسواق املال الكويتية 

في 19 أكتوبر/تشرين األول 
املاضي إلتمام األمر. وجاءت هذه 

الخطوة، بعد أن أتمت مجموعة 
أدبتيو )إماراتية خاصة(، 

االستحواذ على 93.4% من 
»أمريكانا« مقابل نحو 995 مليون 

دينار )3.27 مليارات دوالر(.
وكانت أسهم الشركة القابلة للتداول 
تشكل نسبة 6.576% من إجمالي 
األسهم املدرجة في البورصة قبل 
االنسحاب. وفي يونيو/ حزيران 
2017، وافق مساهمو أمريكانا 

على االنسحاب النهائي من بورصة 
الكويت.

كانت »أمريكانا« بررت االنسحاب 
من البورصة بأن عدد املساهمني 

هبط إلى أقل من 200 مساهم، كما 
أن نسبة األسهم املتاحة للتداول 

تقل عن النسبة املطلوبة وفقًا 
لشروط اإلدراج والتي تبلغ %30.

أخبار

14% من 
صادرات إيران 
تتجه للعراق

قال مجتبي خسروتاج، مساعد وزير الصناعة واملناجم والتجارة اإليرانية، إن 14% من صادرات إيران من السلع غير النفطية تتجه إلى األسواق 
العراقية، مشيرا إلى تنامي العالقات التجارية بني البلدين. ونقلت وكالة الجمهورية اإلسالمية لألنباء »ارنا«، أمس األحد، عن خسروتاج قوله 
قــدره 3 مليارات دوالر  أن توفر حكومة بــالده خط اعتماد  املقرر  إنــه من  املــاضــي،  السبت  العراقية مساء  التجارة اإليرانية  خــالل اجتماع غرفة 
للناشطني االقتصاديني اإليرانيني في العراق. وأشار خسروتاج، الذي يتولي رئاسة منظمة تطوير التجارة اإليرانية، إلى أهمية تأمني أنشطة 

التجار اإليرانيني عبر الدعم الحكومي.
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الجزائر ـ حمزة كحال

تتجه الجزائر نحو أوروبا بهدف 
تــوفــيــر الـــلـــحـــوم لــلــســوق املــحــلــيــة 
وسط قفزات باألسعار مع اقتراب 
شهر رمضان الــذي يسجل زيــادة في الطلب 
اللحوم وخاصة  أنــواع  املحلي على مختلف 
الحمراء.  وكانت الجزائر قد جمدت استيراد 
الــلــحــوم الــحــمــراء مــن الــبــرازيــل واألرجــنــتــن 
مــنــذ بـــدايـــة يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 
بــعــد إدراجـــهـــا ضــمــن قــائــمــة تشمل أكــثــر من 
ألف منتج ممنوع من االستيراد إلى إشعار 
الحق، في مقدمتها اللحوم املجمدة والخضر 
ــوز، بــاإلضــافــة إلــى مــواد  والــفــواكــه مــا عــدا املـ

البناء والسيارات وغيرها. 
واســـتـــهـــدفـــت الــحــكــومــة بـــهـــذا اإلجـــــــراء كبح 
السنة  بلغت 47 مليار دوالر  التي  الـــواردات 
املاضية، ملواجهة األزمة املالية الخانقة التي 
تعاني منها الــبــاد فــي ظــل تــراجــع إيـــرادات 

النفط، املصدر الرئيسي للدخل في الجزائر.
وحــــســــب تـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة، كــــانــــت الـــجـــزائـــر 
تستورد سنويا ما يعادل 140 مليون دوالر 
من اللحوم، أي بن 60 و70 ألف طن سنويا 

مــن الــلــحــوم املــجــمــدة وهــي نسبة بعيدة عن 
الطلب السنوي املقدر بحوالي 900 ألف طن. 

في  الحمراء  اللحوم  أسعار  ارتفاع  ولتفادي 
شهر رمضان، من املنتظر أن تمنح الحكومة 
الـــجـــزائـــريـــة رخـــصـــا اســتــثــنــائــيــة الســتــيــراد 
اللحوم الطازجة واملجمدة، لكن هذه املرة من 
الــقــارة األوروبــيــة وتحديدا من فرنسا وذلك 

لقرب املسافة.
وفي خطوة أولى حل وفد اقتصادي فرنسي 
بالجزائر في زيارة تدوم عدة أيام، يستهدف 
الترويج للحوم األبقار الفرنسية عبر لقاءات 

مع مستوردين جزائرين.
وقـــــال مــنــظــمــو الــــزيــــارة فـــي بـــيـــان صــحــافــي 
ــارة هـــو اســتــكــشــاف الــســوق  ــزيــ ــــدف الــ إن »هـ
مع  إمكانية شراكة  عن  والحديث  الجزائرية 
املهنين في مجال لحوم األبقار في الجزائر«.
ــيـــس الــبــعــثــة الــفــرنــســيــة  ــال رئـ ــ ــك، قـ ــ ــى ذلــ ــ وإلــ
ملـــصـــدري لـــحـــوم األبـــقـــار إيــمــانــويــل بـــرنـــارد 
الـــجـــديـــد« إن »فــرنــســا مستعدة  لــــ »الـــعـــربـــي 
ــقــــار  ــــف طــــن مــــن لــــحــــوم األبــ لـــتـــصـــديـــر 11 ألــ
الــطــازجــة، وفـــي الــوقــت الــراهــن كــل االهــتــمــام 
مقتصر على شهر رمضان، ومن املنتظر أن 
القادم  يتنقل وفد جزائري مطلع مايو/أيار 
إلى فرنسا إلكمال التوقيع على العقد األول 
ــتـــخـــراج الــرخــص  بــكــمــيــة ألــــف طــــن، بــعــد اسـ

اإلدارية من وزارة التجارة الجزائرية«.
ــارد، عــقــب لــقــائــه بــمــســتــورديــن  ــــاف بـــرنـ وأضـ
يمنح  باريس هو من  أن »مسجد  جزائرين 

شـــهـــادات حـــال لــلــمــذابــح وذلــــك بــعــد إرســـال 
انها  من  والتأكد  الــذبــح،  عملية  ملراقبة  أئمة 

تتم وفق تعاليم الدين اإلسامي.«
أمام  أن األسعار والكمية تبقيان عائقا  غير 
املـــســـتـــورديـــن الـــجـــزائـــريـــن الـــذيـــن يــفــضــلــون 
الـــلـــحـــوم اإلســبــانــيــة واإليـــطـــالـــيـــة لــتــعــويــض 

اللحوم البرازيلية.
ويـــقـــول مــســتــورد لـــحـــوم، رشــيــد عــمــيــمــر، إن 
»الـــلـــحـــوم املـــقـــتـــرحـــة مــــن الــــطــــرف الــفــرنــســي 
مـــن حــيــث الـــجـــودة هـــي األحـــســـن فـــي الـــقـــارة 
األوروبــيــة، لكن من حيث السعر هي األغلى 
أيضا، وكنا ننتظر تخفيض األسعار بسبب 
قــــرب املــســافــة واإلعــــفــــاءات الــجــمــركــيــة الــتــي 

ستمنحها الحكومة ملنتجاتهم«. 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــــي تـــصـــريـــح لـ ــع عـــمـــيـــمـــر فـ ــ ــابـ ــ وتـ
أحسن  تبقى  اإلسبانية  اللحوم  أن  الجديد« 
بديل للبرازيلية اآلن بحكم الوقت املتبقي من 

رمضان«.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة قــــد أســقــطــت 
األسبوع املاضي عددا من املــواد التي تدخل 
فــي صــنــاعــة املــــواد الــغــذائــيــة مــثــل العصائر 
ــات، والـــــــزبـــــــادي، والـــبـــســـكـــويـــت،  ــ ــروبــ ــ ــشــ ــ واملــ
املــواد  قائمة  من  والشوكوالتة،  والحلويات، 
املمنوعة من االســتــيــراد، وذلــك بعد تسجيل 
ارتـــفـــاع أســـعـــار املــنــتــجــات املــصــنــعــة محليا 

بقرابة 90% على بعض األنواع.
وفــــــي أســـــــــواق الــــجــــزائــــر الـــعـــاصـــمـــة انــتــقــل 
مــتــوســط ســعــر لــحــم الـــعـــجـــل، خــــال الــفــتــرة 
األخيرة، من 1500 دينار )الدوالر األميركي = 
113.7 دينارا جزائريا( للكيلوغرام إلى 1800 
دينار، ومن 1800 دينار للكيلوغرام من لحم 

الخروف إلى 2000 دينار.
وإلــى ذلــك، قــال رئيس االتــحــاديــة الجزائرية 
لــلــحــوم الــحــمــراء والــبــيــضــاء بـــال جــمــعــة إن 
ثـــروة حيوانية تفوق  تــحــوز على  »الــجــزائــر 
25 مــلــيــون رأس غــنــم وقـــرابـــة مــلــيــونــي رأس 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــة  ــتـــي قــدمــتــهــا الـــدولـ ســـاهـــمـــت املــــســــاعــــدات الـ
لــلــمــزارعــن فــي رفـــع اإلنـــتـــاج والـــصـــادرات في 
املــغــرب، غير أنــه بعد عشرة أعـــوام، مــن تبني 
ــــت قــضــيــة  ــة، مــــا زالــ ــيــ ــزراعــ خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة الــ
األمـــــن الـــغـــذائـــي مـــطـــروحـــة فـــي ظـــل االرتـــهـــان 
غذائية  سلع  واســتــيــراد  املطرية  للتساقطات 
ومسؤولون،  مستثمرون  ويجتمع  أساسية.  
الــيــوم االثــنــن، فــي املــنــاظــرة الوطنية للزراعة 
الــســنــويــة بمدينة مــكــنــاس، مــن أجـــل الــوقــوف 
ــيــــاســــة الـــــزراعـــــيـــــة الـــتـــي  ــلــــى حـــصـــيـــلـــة الــــســ عــ
انــخــرط فيها املــغــرب منذ عشرة أعـــوام، حيث 
الدولة مع  التي أبرمتها  تقترب أغلب العقود 

الساسل اإلنتاجية من نهايتها.
ــل تــشــجــيــع  ــ وعــــمــــدت حـــكـــومـــة املــــغــــرب مــــن أجـ
املستثمرين املحلين واألجانب، على االنخراط 
في مشاريع كبيرة في القطاع، إلى خصخصة 
أراضي الدولة في إطار خطة طويلة األمد على 
الــذيــن ال  املستثمرين  مــن  األراضــــي  أن تنتزع 
األخضر  املخطط  واعتمد  بالتزاماتهم.  يفون 
عـــلـــى دعـــامـــتـــن، تــســتــنــد مــنــهــا األولـــــــى عــلــى 

الزراعة الكبيرة، التي تهتم بالتصدير، بينما 
التضامنية،  الــزراعــة  تشجيع  الثانية  تحاول 
ذات الــصــلــة بــاملــنــتــجــات املــحــلــيــة، الــتــي يـــراد 
الــصــغــار على  املـــزارعـــن  تثمينها ومــســاعــدة 

تحسن إيراداتهم عبرها. 
ووصــــل عـــدد املــشــاريــع الــتــضــامــنــيــة املــوجــهــة 
للمزارعن الصغار في العشرة أعوام األخيرة 
إلى 813 مشروعًا، وهو ما اقتضى استثمارات 
الــتــي خــّصــص  مــلــيــار دوالر،  فـــي حــــدود 1.9 
جزء منها في إعادة هيكلة التعاونيات، التي 

تغطي 850 ألف هكتار. 
وإذا كــان املــغــرب قــد تمكن مــن تحقيق وفــرة 
فـــي اإلنـــتـــاج فـــي الـــعـــرض مـــن بــعــض الــســلــع 
الغذائية، إال أنه مازال بعيدًا عن بلوغ األمن 

التي  السلع األســاســيــة  إنــتــاج  الــغــذائــي عبر 
املــغــرب، كما  الــســوق  فــي  الطلب  يكثر عليها 
يـــاحـــظ ذلــــك االقـــتـــصـــادي املـــغـــربـــي، نجيب 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«.  أقــصــبــي فـــي حــديــثــه لـ
ويشير املــــزارع عــزيــز أيــت حمو إلــى أن عدم 
احترام الدورة الزراعية، عبر اعتماد التناوب 
يــؤثــر سلبا على  والــحــبــوب،  البقوليات  بــن 
إنـــتـــاجـــيـــة الـــحـــبـــوب، فــــي ذات الــــوقــــت الــــذي 
يفضي إلى استيراد البقوليات، حسب حمو 

لـ »العربي الجديد«.
أكــبــر املستوردين  املــغــرب واحـــدا مــن  ويعتبر 
تتراوح مشترياته  العالم، حيث  للحبوب في 
فــيــمــا  قـــنـــطـــار،  مـــلـــيـــون  بــــن 30 و50  ســـنـــويـــا 
يشتري من الخارج أكثر من نصف احتياجاته 

من السكر و97% من زيوت املائدة.
للفاحة،  الوطني  القيادي في االتحاد  ويــرى 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــــي حـــديـــثـــه لـ مـــحـــمـــد الــــهــــاكــــش، فـ
الغذائية تطرح  الــســيــادة  أن مسألة  الــجــديــد« 
بــــقــــوة، حـــيـــث يـــــرى أن ذلـــــك ال يــتــحــقــق عــبــر 
التركيز على الزراعة الكبيرة، بل يفترض عدم 
تفكيك الزراعة األسرية التي تساهم في تأمن 

الحاجيات األساسية.

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

وشهد  عماقًا،  عقاريًا  مشروعًا  قطر  أطلقت 
رئيس مجلس الوزراء القطري، الشيخ عبد الله 
بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أمس األحد، حفل 
إطاق مشروع جزيرة »جيوان« الجديدة، على 
معرض  من  السابعة  النسخة  افتتاح  هامش 
»ســيــتــي ســكــيــب قــطــر 2018«. وتـــقـــّدم جــزيــرة 
جـــيـــوان، الــتــي تــقــع عــلــى مــقــربــة مـــن »جــزيــرة 
سكنية  استثمارية  فرصًا  املعروفة،  اللؤلؤة« 
وتجارية واعــدة، وتقع على مساحة إجمالية 
أن  املخطط  مــربــع. ومــن  ألــف متر  تناهز 400 
تنتهي أعمال التشييد بالجزيرة الجديدة في 
منها  مختلفة،  أنشطة  وتجمع   ،2021 نهاية 
البيع  ومحات  والترفيه  واالستثمار  السكن 

بالتجزئة واملطاعم واملقاهي.
وأكـــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة املــتــحــدة 
ــمــــان، فــي  ــثــ ــعــ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، إبــــراهــــيــــم جــــاســــم الــ
تــصــريــحــات عــلــى هــامــش الــحــفــل، أن انــعــقــاد 
يؤّكد  سكيب«  »سيتي  مــن  السابعة  النسخة 
مـــتـــانـــة االقــــتــــصــــاد الـــقـــطـــري ووفــــــــرة وتـــنـــّوع 
القطاعات،  مختلف  في  االستثمارية  الفرص 

ومن ضمنها القطاع العقاري.
وأكد العثمان أن إطاق »جيوان« يأتي ضمن 
االســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــويــة لــلــشــركــة املــتــحــدة 

للتنمية، التي تتضّمن استثمار ما يقارب 5.5 
مليارات ريال )نحو 1.5 مليار دوالر( خال الـ 
5 سنوات املقبلة، منها 2.5 مليار ريــال )750 

مليون دوالر( في جزيرة جيوان.
ـــعـــت الــشــركــة املــتــحــدة 

ّ
ــه، وق ــ وفـــي الــســيــاق ذاتـ

نوايا  اتفاقية   )QNB( الــوطــنــي  قطر  بنك  مــع 
بــمــشــروعــهــا جــزيــرة جـــيـــوان، للعمل  تختص 
على توفير التمويل املستقبلي الازم لتطوير 
مشروع الجزيرة، وذلك على هامش املعرض. 

تشّكل   QNB مع »االتفاقية  إن  العثمان  وقــال 
أساسًا متينًا في دعم خطط الشركة املتحدة 
للتنمية التوسعية وتطوير قاعدة عملياتها 
العقارية  املــشــاريــع  فــي  مــن خــال استثمارها 

التنموية مثل جزيرة جيوان«.
املرحلة  طــرح  كذلك  سكيب«  »سيتي  ويشهد 
الــثــالــثــة مـــن بــيــع الــــوحــــدات الــســكــنــيــة ألبــــراج 
املتحدة في منطقة »فيفا بحرية« في جزيرة 
اللؤلؤة. وترّكز النسخة السابعة من املعرض 
عــلــى املــشــاركــن مــن الــكــويــت، وعــمــان، وقــطــر، 

وتركيا، واململكة املتحدة.
وعــلــى هــامــش املـــعـــرض، قـــال رئــيــس مــشــروع 
ــع وســـط  ــ ــواقـ ــ ــقــــاريــــة، الـ مــنــطــقــة مـــشـــيـــرب الــــعــ
العمل  إن  الــكــواري،  الــدوحــة، جمال  العاصمة 
مشيرًا  التسويق،  مرحلة  على  بــدأ  باملشروع 

إلى أنه متاح للقطرين وغير القطرين.
ــــاف أن تــكــلــفــة مـــشـــروع مــنــطــقــة مشيرب  وأضـ

بلغت 20 مليار ريال )5.49 مليارات دوالر(.
ويمتد سيتي سكيب هذا العام على مساحة 
تــبــلــغ أكــثــر مـــن 10 آالف مــتــر مـــربـــع، ويشهد 
الــرائــدة  العقارية  الــشــركــات  مشاركة عــدد مــن 
على املــســتــوى املحلي والــعــاملــي. وانــضــم إلى 
املعرض العقاري الذي يستمر أربعة أيام أكثر 
مــن 80 جهة وشــركــة استثمارية، وعــارضــون 

يشاركون للمرة األولى.

فجوة 
في األسواق

جانب من معرض سيتي سكيب )العربي الجديد(

األمن الغذائي يقلق المغرب رغم الجهود الحكومية

قطر تدشن مشروع جزيرة »جيوان«

الجزائر تستنجد باللحوم 
األوروبية لكبح األسعار

مخاوف في األسواق... والحكومة تبعث برسائل طمأنة

شهدت أسعار اللحوم 
في الجزائر قفزة مع 
اقتراب شهر رمضان، 

ما دفع الحكومة 
إلى اللجوء لمزيد من 

االستيراد لسد الفجوة بين 
الطلب والعرض

زراعة غذاء

عقارات

25
ــومـــة  ــكـ ــحـ ــع الـ ــ ــوق ــ ــت ــ ت
ــمــوجــب  الـــســـودانـــيـــة، ب
 2018 لعام  المالية  الموازنة 
مليار   25 قيمتها  البالغة 
 %4 بــنــســبــة  ــوًا  ــم ن دوالر، 
مليارات   4 بقيمة  وعــجــزًا 
دوالر. وقّدر صندوق النقد 
في  النمو  معدل  الدولي 

عام 2017 بنحو 3.25 %.

تحقيق

اإلنتاج المحلي 
يغطي حوالي %60 

من الطلب المحلي

مطالب بحماية سمعة 
الجهاز المصرفي 

بإجراءات سريعة

مسؤول بالمركزي 
لـ »العربي الجديد«: 

انفراجة وشيكة لألزمة

813 مشروعًا 
تضامنيًا لصغار المزارعين 

في 10 سنوات

الخرطوم ـ هالة حمزة

يـــشـــكـــو الــــــســــــودان مـــــن أزمــــــــة فــي 
ــي  ــلــ ــحــ ــة بــــشــــقــــيــــهــــا املــ ــ ــ ــول ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
واألجــنــبــي اشــتــدت مــنــذ فــبــرايــر/ 
شباط املاضي 2018 عقب االرتفاع املتصاعد 
الــجــنــيــه، وتفاقمت  الــــدوالر مــقــابــل  فــي قيمة 
أزمــــــة نـــقـــص الـــســـيـــولـــة فــــي األيـــــــام املــاضــيــة 
ــراءات االقــتــصــاديــة الــتــي أتخذتها  ــ رغــم اإلجـ
ــراف مـــبـــاشـــر مــــن مــؤســســة  ــ ــإشـ ــ الـــحـــكـــومـــة بـ
البنك املركزي بهدف  الرئاسة وبتنسيق مع 
جــــذب مـــزيـــد مـــن األمــــــوال لــلــقــطــاع املــصــرفــي 

وتحجيم السيولة النقدية خارج القطاع. 
وجاءت إقالة وزير خارجية السودان إبراهيم 
غندور، بسبب تصريحاته حول تلكؤ البنك 
املـــركـــزي فـــي تــوفــيــر نــحــو 69 مــلــيــون دوالر 
الـــســـودانـــيـــة، لتسلط  الــدبــلــومــاســيــة  إلنـــقـــاذ 
الــضــوء مــرة أخـــرى على أزمـــة السيولة التي 

تمر بها الباد.
ب بنك الــســودان املــركــزي، أول مــن أمس 

ّ
وكـــذ

الـــســـبـــت، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة املـــــقـــــال، مـــؤكـــدًا 
الــتــزامــه بتوفير كــافــة احــتــيــاجــات الــــوزارات 
واملــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة واســتــحــقــاقــاتــهــا 
ــح في 

ُ
مــن النقد األجــنــبــي، على الــرغــم مــن ش

التحويات  األجنبي وصعوبة  النقد  مــوارد 
عبر املصارف بسبب الحظر االقتصادي في 

السنوات السابقة. 
البنك  بــاســم  الرسمي  الناطق  بــيــان  وحــســب 
ــإن الــبــنــك  ــركــــزي، ســـامـــي عــبــد الــحــفــيــظ، فــ املــ
استمّر منذ 2008 في سداد مستحقات وزارة 

الخارجية بصورة طبيعية.
وأعــادت أزمــة إقالة الوزير غندور ملف شح 
الواجهة مرة أخرى،  إلى  الباد  السيولة في 
ــة شــــرعــــت، خــــــال الـــفـــتـــرة  ــكـــومـ وكــــانــــت الـــحـ
ــرة، فـــي تــطــبــيــق إجــــــراءات غــيــر معلنة  ــيـ األخـ
رســمــيــا مـــن بــنــك الــــســــودان املــــركــــزي لــعــاج 
األزمة وذلك بتحديد سقوف السحب النقدي 
ــراوح بـــن 10 و20 ألــــف جــنــيــه من  ــ بــقــيــمــة تــ
اآللية،  الصرافات  من  وألفي جنيه  املصارف 
مما جعل أغلب عماء املصارف يشكون من 
الــقــدرة على صــرف مبالغ مالية كبيرة  عــدم 

من أموالهم املودعة باملصارف.

أشار  البشير  عمر  السوداني  الرئيس  وكــان 
فــي حـــوار صــحــافــي يـــوم 12 فــبــرايــر/ شباط 
اإلمـــســـاك بالسيولة  قــضــيــة  أن  إلـــى  املـــاضـــي 
والتحكم في أمــوال مودعي املصارف تعتبر 
البشير  ووجــه  مؤقتة،  استثنائية  إجــــراءات 
باالستمرار في امتصاص السيولة لتحجيم 
املــصــرفــي، في  الــنــظــام  النقدية خـــارج  الكتلة 
ــمـــي بـــــإجـــــراءات غـــيـــر مــعــلــنــة  أول إقـــــــرار رسـ
بتحديد سقوفات السحب النقدي بالبنوك. 

وذهـــب بنك الــســودان املــركــزي عبر محافظه 
الرئاسي  املنحى  فــي ذات  الــقــادر  حـــازم عبد 
بــبــث جــرعــات طــمــأنــة فــي نــفــوس املتعاملن 
مــع الــجــهــاز املــصــرفــي واملــواطــنــن مــن خــال 
وصفه أمــام البرملان، مؤخرا، ألزمــة السيولة 
وما صاحبها من إجــراءات باملؤقتة وبأنها 

ستحل في القريب العاجل. 
وحــمــل مــحــافــظ الــبــنــك، املـــصـــارف ووســائــط 
ــيـــة ســحــب  ــل االجـــتـــمـــاعـــي مـــســـؤولـ ــتــــواصــ الــ
املــصــارف لودائعهم بسبب  عــمــاء  مــن   %90
تحديد سقف معن للسحب دون توجيه منه 

استنادا إلى الشائعات.

من  تخفف  لــم  الحكومية  ــراءات  ــ اإلجـ أن  غير 
ــدة املــشــكــلــة الـــتـــي انــســحــبــت ســلــبــا بشكل  حــ
كبير على كافة مفاصل االقتصاد السوداني 
ونـــشـــاطـــه الـــتـــجـــاري والــصــنــاعــي والــخــدمــي 
واالستثماري وغيرها، حسب خبراء اقتصاد. 

والرئيس  األســبــق،  املالية  وزارة  وقــال وكيل 
السابق للقطاع االقتصادي باملؤتمر الوطني 
»العربي الجديد« إن  الحاكم حسن أحمد طه لـ
أزمة السيولة تشمل العملة الوطنية والنقد 
األجنبي بسبب تقليل البنكنوت الذي يمكن 
سحبه مــن املــصــارف، األمـــر الـــذي خلق أزمــة 
أمنا لحفظ  األكثر  املصارف هي  أن  باعتبار 
وإدارة النقد من أصحاب الفوائض ألصحاب 

االستثمارات وتوجيهها لزيادة املوارد.
وأضــاف طه أن الهجمة غير العادية لسحب 
الـــنـــقـــود مـــن املــــصــــارف فـــي الـــفـــتـــرة املــاضــيــة 
أثرت على الجهاز املصرفي وثقة املتعاملن 
مــعــه، مــقــتــرحــا عــلــى الــبــنــك املـــركـــزي اإلســـراع 
ملقابلة  للمصارف  الكافية  السيولة  بتوفير 
الــتــزامــاتــهــا، شــريــطــة أن يــتــم الــضــخ بــصــورة 

مخطط لها.
وتـــحـــرص الــحــكــومــة عــلــى عــقــد اجــتــمــاعــات 
دوريــــــــة بـــالـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري تـــضـــم كــافــة 
الــقــطــاع  وزراء  مـــن  الــصــلــة  ذات  الــقــطــاعــات 
املركزي  السودان  بنك  االقتصادي ومحافظ 
ومدير جهاز األمن واملخابرات لضبط سعر 

الــــصــــرف وامــــتــــصــــاص الـــســـيـــولـــة لــتــحــجــيــم 
ــة خــــــارج الــنــظــام  ــداولــ ــتــ الــكــتــلــة الـــنـــقـــديـــة املــ
املـــصـــرفـــي لــيــتــم تــوظــيــفــهــا فـــي املـــشـــروعـــات 

اإلنتاجية.
ــادي الــســابــق  ــتــــصــ وأوضــــــــح املـــســـتـــشـــار االقــ
بــمــجــلــس الــــــوزراء الـــســـودانـــي، هــيــثــم فتحي 
الحكومة  ــراءات  ــ إجــ أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
بــضــبــط الـــســـيـــولـــة وحـــــل أزمــــــة تـــوفـــر الــنــقــد 
اســتــقــرارا مؤقتا  أن تحدث  بــاألســواق يمكن 
فــــي ســـعـــر الــــصــــرف وبـــعـــض أســــعــــار الــســلــع 
وانخفاض نسبة التضخم، لكنها ستعصف 
ــــؤدي لــنــزوح  بــســمــعــة الـــجـــهـــاز املـــصـــرفـــي وتــ

العماء عنه.
ودعا لإلسراع في معالجة هذه األزمة بغرض 
حــمــايــة سمعة الــجــهــاز املــصــرفــي بــالــســودان 
وحتى ال يفقد العماء الثقة بها ويتركونها 

لفضاءات أرحب.
ــتـــحـــي بــــانــــتــــشــــار وانــــتــــعــــاش  واســــتــــشــــهــــد فـ
تجارة الخزن الكبرى، خال الفترة األخيرة، 
فـــي الـــســـوق بــســبــب إقـــبـــال الــكــثــيــريــن عليها 
املصارف  أموالهم في  وإحجامهم عن وضع 
مــــرة أخـــــرى، مــقــتــرحــا حـــل مــشــكــلــة الــســيــولــة 
والــتــدفــقــات الــنــقــديــة جــذريــا بــزيــادة اإلنــتــاج 
واإلنـــتـــاجـــيـــة ورفــــــع عــــائــــدات الــــصــــادر عــبــر 
االستفادة من املــوارد والــثــروات التي يتميز 
ــدار قــوانــن وتــشــريــعــات  ــ بــهــا الـــســـودان وإصـ

تشجع ذلك.
ومــــن جــانــبــه، لــفــت رئــيــس اتـــحـــاد املــصــارف 
ــة، املـــديـــر الـــعـــام لــبــنــك الــتــضــامــن  ــيـ الـــســـودانـ
ــي عــــبــــاس عــــبــــد الــــلــــه فـــــي حـــديـــثـــه  ــ ــامــ ــ اإلســ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى بـــدء أزمـــة السيولة  لـــ
بالسودان منذ ارتفاع الدوالر مقابل الجنيه 
ــتـــي دفــعــت  فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املـــاضـــي والـ
الـــعـــمـــاء لــتــحــويــل مـــبـــالـــغ ال يــســتــهــان بــهــا 
النقد  الـــى  املحلية  العملة  مــن  ودائــعــهــم  مــن 
األجــنــبــي، ثــم تــفــاقــمــت إثـــر تــخــوف الــعــمــاء، 
مما تردد حول تحديد سقف للسحوبات من 
بسحب  للمسارعة  دفعهم  والـــذي  املــصــارف 

ودائعهم. 
ــرار  ــقـ ــتـ وأكــــــد عـــبـــد الـــلـــه حــــــدوث بـــعـــض االسـ
النسبي في العملة الى أن حدثت مشكلة فنية 
نقود  طباعة  على  أثـــرت  العملة  مطبعة  فــي 
جـــديـــدة، وتــزامــنــت هـــذه املــشــكــلــة مــع ارتــفــاع 
أسعار الدوالر مقابل الجنيه السوداني. وقال 
إن هذه املشكلة تم تافيها آنيا واستقر سعر 

الصرف في حدود 29 ـ 30 جنيها للدوالر.
اتــحــاد املــصــارف السودانية إن  وقــال رئيس 
الراهن  الــوقــت  فــي  السيولة تشهد اســتــقــرارا 
بسبب توفير بنك السودان مبالغ مقدرة من 
النقد للمصارف منذ نهاية األسبوع املاضي 

مــكــنــت املــــصــــارف مـــن تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا، 
فضا عن ظهور اآلثار اإليجابية لإلجراءات 
ــرة بـــإيـــقـــاف االســـتـــيـــراد  ــيــ االقـــتـــصـــاديـــة األخــ
إال بموافقة املــركــزي والــتــي أثـــرت فــي تقليل 
الطلب على النقد، بجانب استقرار وانسياب 

حركة الصادر. 
ـــر مــســاعــد أول مــحــافــظ بــنــك الـــســـودان 

ّ
وبـــش

املـــركـــزي، مــســاعــد مــحــمــد أحــمــد، فــي حديثه 
»العربي الجديد« بحدوث انفراج كبير في  لـ
األسواق من خال ضخ بنك السودان لسيولة 
املــصــارف السودانية )مــن دون أن يحدد  في 
حــجــمــهــا(، األمـــــر الـــــذي ســيــنــعــكــس بــصــورة 
واضحة على تغذية الصرافات اآللية ومقابلة 

سحوبات عماء املصارف الفترة املقبلة. أزمة السيولة 
في السودان

جاءت إقالة وزير خارجية السودان إبراهيم غندور، بسبب تصريحاته حول تلكؤ البنك المركزي 
في توفير نحو 69 مليون دوالر إلنقاذ الدبلوماسية السودانية، لتسلط الضوء مرة أخرى على 

أزمة السيولة التي تمر بها البالد وسط رسائل طمأنة حكومية باستقرار األوضاع المالية
88 % من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي

»العربي الجديد« إن جزءا من مشكلة  قال املحلل املصرفي طه حسني لـ
الجهاز  النقدية خــارج  الكتلة  السيولة سببها وجــود 88% من حجم 
املصرفي، وهي أكثر من النسبة التي أشارت إليها تقارير سابقة لبنك 
السودان املركزي والتي حددتها بـ 64%. واقترح حسني حلوال ملشكلة 
السيولة بإعادة طباعة النقود، وسحب الفئات الكبيرة من العملة املحلية 
مثل فئة الـــ50 جنيها، والتي يقدر حجمها بـــ69% من إجمالي الكتلة 
النقدية واستبدالها بالحالية، مشيرا إلى أن سحبها جزئيا واستبدالها 
يضمن إدخالها مرة أخرى للجهاز املصرفي وحصرها بدقة وإعادة 

توظيفها.  ونفى رئيس اتحاد املصارف عباس عبد الله في تصريحات 
سابقة تأثير أزمة السيولة على اإلقراض والذي يسير بصورة طيبة، 
مشيرا إلى قيام كافة املصارف بدورها الكامل في املساهمة في التنمية 
والسكن  والزراعة  الصناعة  األولوية ومحافظ  ذات  القطاعات  وتمويل 
الشعبي والــفــئــوي، مبينا عــدم وجــود مشكلة فــي أرصـــدة املــصــارف، 
والتي قال إن لديها ضمان الودائع واالحتياطي النقدي ببنك السودان. 
ولفت عبد الله إلى جهود الحكومة في تجفيف التعامل بالنقد )الكاش( 

والتركيز على الدفع اإللكتروني والبطاقات املمغنطة ونقاط البيع.

بقر وعجل، وبالتالي فإن ارتفاع األسعار ال 
عاقة له بتراجع العرض فقط«.

ــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــعـ وأضــــــاف جــمــعــة لــــ »الـ
»أســعــار الــلــحــوم الــحــمــراء الــطــازجــة تشهد 
منذ  أي  الحالية،  السنة  بــدايــة  منذ  تذبذبا 

إدراج اللحوم في قائمة املواد املمنوعة من 
االستيراد، حيث أصبحت املذابح واملسالخ 
تعمل بوتيرة بطيئة وذلك لغياب املنافسة 
حــيــث كـــانـــت الــلــحــوم املــجــمــدة املــســتــوردة 
ولفت جمعة  استهاكا«.  وأكــثــر  أقــل سعرا 

إلــــى أن »اإلنــــتــــاج املــحــلــي لــلــحــوم الــحــمــراء 
يغطي حوالي 60% من الطلب املحلي وإذا 
استمرت الحالة هكذا من املنتظر أن ترتفع 
أســعــار الــلــحــوم الــحــمــراء فــي شهر رمضان 

بن 5 و%10.«

قفزة في أسعار 
اللحوم الحمراء 
)Getty(

عمالء 
يحجمون 
عن إيداع 
مدخراتهم 
في المصارف 
)أشرف الشاذلي/
فرانس برس(
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نيويورك ـ شريف عثمان

يبدو أن شركة هواوي الصينية، 
الذكية  للهواتف  بائع  أكبر  ثالث 
ــــد ســــامــــســــونــــغ  ــعـ ــ ــي الـــــعـــــالـــــم بـ ــ ــ فـ
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة وآبــــــل األمـــيـــركـــيـــة، قــد 
األميركية،  السوق  في  لهزيمتها  استسلمت 
بــعــد أن قــــررت تــركــيــز جــهــودهــا، فــي الــفــتــرة 
املقبلة، على خدمة عمالئها الحاليني، الذين 

يتركز أغلبهم خارج الواليات املتحدة. 
وقـــال اريـــك شـــو، أحـــد الـــرؤســـاء التنفيذيني 
الـــثـــالثـــة لـــلـــشـــركـــة، فــــي الـــلـــقـــاء الـــســـنـــوي مــع 
املــاضــي »بعض  الــشــركــة، األســبــوع  محللي 
أهــوائــنــا«.  وفـــق  تغييرها  يمكن  ال  األشــيــاء 
وجــاءت هذه التصريحات املقتضبة، بينما 
ــانـــت قــــيــــادات الـــشـــركـــة فــــي الـــصـــني تــرســم  كـ
ــــن طـــريـــق  صـــــــورة طـــمـــوحـــة لــلــمــســتــقــبــل، عـ
عــزم الــشــركــة توفير مــا وصــفــوه بـــ »العمود 
الــذي  االصطناعي،  للذكاء  الرقمي«  الفقري 
يتوقع املحللون سيطرته على كافة مجاالت 
ومن  القريب.  املستقبل  في  واالبتكار  العمل 
الـــتـــطـــورات كـــانـــت نتيجة  تــلــك  الـــواضـــح أن 
في  الــشــركــة  عــلــى  التضييقات  مــن  لسلسلة 
الـــســـوق األمــيــركــيــة، والـــتـــي بــــدأت قــبــل عــقــٍد 
كامل، اعتبرت خالله الحكومة األميركية أن 
الصينية،  بالحكومة  صــالت  لديها  الشركة 

وأنها تمثل تهديدًا لألمن القومي األميركي.
ــي، صــــوتــــت لــجــنــة  ــ ــاضــ ــ ــاء املــ ــ ــــالثـ ــثـ ــ ويــــــــوم الـ
االتــــصــــاالت الــفــيــدرالــيــة األمــيــركــيــة لــصــالــح 
املضي قدمًا في إرساء قاعدة جديدة، يمكنها 
أن تــقــضــي تـــمـــامـــًا عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الــشــركــة 
املــــحــــدودة املــتــبــقــيــة فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة، 
القاعدة على منع شركات  حيث تنص هــذه 
املدعومة  والالسلكية،  السلكية  االتــصــاالت 
ــة، مــــن اســـتـــخـــدام  ــيـ ــدرالـ ــيـ ــفـ مــــن الـــحـــكـــومـــة الـ
األمــن  الــذيــن يعتبرون خطرًا على  املــورديــن 
الــقــومــي األمــيــركــي، فيما اعــتــبــره املــراقــبــون 
التي  الشركة  على  التضييق  حلقات  أحــدث 

تعد أكبر مورد في العالم ملعدات االتصال.

وفي عام 2012، أصدرت لجنة االستخبارات 
عّبرت  تقريرًا،  األميركي  النواب  مجلس  في 
فيه عن مخاوفها من تهديد شركتي هواوي 
و»زد تي إي« الصينيتني لألمن القومي، وتم 
ــراء مــعــدات  مــنــع الــشــركــات األمــيــركــيــة مــن شـ
هواوي، األمر الذي دعا شركة إيه تي أند تي 
AT&T إلى التراجع عن خطط شراكة كانت 

تنوي القيام بها مع هواوي.
ومــــؤخــــرًا، تــخــلــت شـــركـــة فــــريــــزون لــخــطــوط 
ــواوي الــذكــيــة،  التشغيل عــن بــيــع هــواتــف هــ
ــاي، الــشــهــر املـــاضـــي، الــتــوقــف  ــرر بــســت بــ وقــ
أجهزة  فيها  بما  الشركة،  منتجات  بيع  عن 

الكمبيوتر املحمولة والساعات الذكية. 

غلق األبواب

هواوي قررت 
تركيز جهودها 

خارج أميركا 
)Getty(

اتخذت الواليات المتحدة األميركية عدة قرارات من شأنها غلق األبواب 
وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  في  الكبرى،  الصينية  الشركات  أمام 
احتمال  إلى  يشير  ما  النهج،  نفس  في  بريطانيا  تبعتها  المعلومات، 

توسع الحرب التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين

إيقاف المعامالت 
مع كبريات شركات 

االتصاالت الصينية

الشركات الصينية 
في مرمى نيران 

الحرب التجارية
وقــبــل شــهــر ونــصــف تــقــريــبــًا، أعــــرب رؤســـاء 
بـــي آي«،  الــفــيــدرالــيــة »إف  املـــبـــاحـــث  مــكــتــب 
ايــه« ووكالة  وجهاز االستخبارات »سي آي 
ايــــه« عــن قلقهم من  الــقــومــي »ان اس  األمــــن 
ــواوي  ــ ــتـــي هــ ــتــــي تــمــثــلــهــا شـــركـ املــــخــــاطــــر الــ
روا من شــراء هواتف 

ّ
و»زد تي اي«، كما حــذ

الــشــركــتــني. وقــبــل شــهــر، عكس الــتــحــرك غير 
ــذي اتـــخـــذه الـــرئـــيـــس األمــيــركــي  ــ املـــســـبـــوق الـ
دونــالــد تــرامــب، ملــنــع شــركــة بـــرودكـــوم التي 
تتخذ من سنغافورة مقرا لها من االستحواذ 
عــلــى شــركــة كـــوالـــكـــوم، قــلــقــًا مـــتـــزايـــدًا بــشــأن 
الــســيــطــرة االقـــتـــصـــاديـــة املــتــنــامــيــة لــلــصــني، 
ــان يــمــكــن أن يـــكـــون أكــبــر  ــا كــ ــــف مـ حــيــث أوقـ

األميركية، يــوم اإلثنني املــاضــي، قــرارًا بمنع 
الشركات األميركية من التعامل مع شركة »زد 
تي اي« ملدة سبع سنوات، بسبب انتهاكها 
اتهامها بأنها  تسوية تمت عام 2017، بعد 
بــاعــت مــعــدات بشكل غــيــر قــانــونــي، احــتــوى 
كوريا  إلــى  أميركية،  مكونات  على  بعضها 
ــران. وكــانــت الــشــركــة، فــي مثل  الشمالية وإيــ
ــد قــبــلــت  ــام املــــاضــــي، قــ ــعــ ــن الــ هـــــذه األيـــــــام مــ
ــلـــى الـــتـــســـويـــة مــقــابــل  ــــت عـ ــقـ ــ االتـــــهـــــام، ووافـ
تحّملها مبلغ 1.2 مليار دوالر، الذي دفعته 
الواليات  أن  بالفعل للحكومة األميركية. إال 
وزارة  على  كــذبــت  الشركة  إن  قــالــت  املتحدة 
املتسببني  املوظفني  معاقبة  بشأن  التجارة، 

عملية استحواذ في قطاع التكنولوجيا في 
التاريخ. وكانت شركة هواوي الدافع األكبر 
ــرار تـــرامـــب، حــيــث نــصــح مــســؤولــون  وراء قــ
الــواليــات  فــي  األجنبي  االستثمار  مــن لجنة 
املـــتـــحـــدة، الـــتـــي تــفــحــص الــصــفــقــات لــقــيــاس 
إتمام  الــقــومــي، بمنع  لــألمــن  مــدى تهديدها 
الصفقة، ملا يمكن أن تتسبب فيه برودكوم، 
من إيقاف لعمليات األبحاث والتطوير لدى 
شركة كوالكوم، وهو ما يفسح املجال تمامًا 
ــــواوي، الــتــي يــشــوبــهــا بعض  أمــــام شــركــة هــ
الـــغـــمـــوض، لــتــوجــيــه املـــلـــيـــارات إلــــى تــطــويــر 

أنظمة السلكية من الجيل التالي. 
وعــلــى صــلــة بــذلــك، أصــــدرت وزارة الــتــجــارة 

إلــى أن بعضهم تلقى  في املشكلة، وأشـــارت 
مكافآت.

وأرسلت هيئة الرقابة على األمن اإللكتروني 
فـــي املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة، يــــوم اإلثـــنـــني املــاضــي 
أيـــضـــًا، خــطــابــًا مــلــزمــًا ملــشــغــلــي االتـــصـــاالت 
البريطانيني، تطالبهم فيه بوقف استخدام 
تثير  كــونــهــا  اي«،  تـــي  »زد  شـــركـــة  مـــعـــدات 
ــر الــــذي  ــ ــــدى املـــمـــلـــكـــة، األمــ مــــخــــاوف أمـــنـــيـــة لـ
ُيتوقع أن يكلف الشركة الصينية عقودًا تبلغ 
اإلسترلينية  الــجــنــيــهــات  مــلــيــارات  قيمتها 
كــانــت قــد تــعــاقــدت عليها قــبــل فــتــرة، مقابل 
ــام تـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــشــبــكــات  ــمــ إتــ
ــال خــدمــة  ــ االتــــصــــاالت فـــي بــريــطــانــيــا، إلدخــ

الــخــامــس 5G والــشــبــكــات املصنوعة  الــجــيــل 
بالكامل من األلياف. 

وعلى الرغم من تأكيد املسؤولني األميركيني 
أن الــــــقــــــرارات الـــســـابـــقـــة لـــيـــســـت لـــهـــا عــالقــة 
الواليات  بني  الحالية  التجارية  بالتوترات 
ــرارات  ــ املـــتـــحـــدة والــــصــــني، والــــتــــي أعـــقـــبـــت قــ
تـــرامـــب بــفــرض تــعــريــفــات جــمــركــيــة جــديــدة 
واردات  مــن  دوالر  مليار   50 قيمته  مــا  على 
بــالده مــن الــصــني، رفعها بعد ذلــك إلــى 150 
مليار دوالر، باإلضافة إلى رد الصني بفرض 
تعريفات مساوية على منتجات أميركية، إال 
الــقــرارات األخــيــرة ضد الشركتني  أن توقيت 
ــد مـــــن املـــراقـــبـــني  ــديــ ــعــ الـــصـــيـــنـــيـــتـــني دفــــــع الــ
إلــــى وصــفــهــا بــأنــهــا ســــالح جـــديـــد تــوجــهــه 
ــات املــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا إلـــى الــصــني،  الـــواليـ
خــاصــة أنــهــا جـــاءت بــعــد ســاعــات قليلة من 
اتـــهـــام تـــرامـــب لــلــصــني بــالــتــالعــب فـــي قيمة 
عملتها إلضعافها من أجل زيــادة تنافسية 

صادراتها.
ــم الــتــصــريــحــات الــتــي تــظــهــر مــحــاوالت  ورغــ
املتبادلة  التضييقية  القرارات  فإن  للتهدئة، 
بــني الــصــني وأمــيــركــا ال تــتــوقــف مــنــذ بــدايــة 

مارس/آذار املاضي.
بيان  فــي  الصينية،  الــتــجــارة  وزارة  وذكـــرت 
نقلته وكالة شينخوا، أمس األحــد، أن بكني 
تلقت معلومات بأن وزير الخزانة األميركي، 
بزيارة  القيام  في  يأمل  منوتشني،  ستيفني 
ــأن الـــقـــضـــايـــا  ــشــ إلــــــى الــــصــــني لـــلـــتـــفـــاوض بــ

االقتصادية والتجارية.

مال وسياسة

أثارت الديون الكبيرة 
للواليات المتحدة 

األميركية قلق صندوق 
النقد الدولي، ال سيما 

في ظل عدم وجود 
مؤشرات على خفضها 
في األجل القريب خالفا 

لما تعمل عليه الكثير من 
الدول
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المديونية 
العالمية تصل إلى 
164 تريليون دوالر

)Getty( الديون األميركية تتجاوز 21 تريليون دوالر

واشنطن ـ العربي الجديد

أضـــحـــت الــــديــــون األمــيــركــيــة أكـــثـــر إزعـــاجـــًا 
رأسها  وعلى  الــدولــيــة،  املالية  للمؤسسات 
الواليات  الــذي دعا  الدولي،  النقد  صندوق 
ــى الـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــريـــح إلـ املـــتـــحـــدة بــشــكــل صـ

تخفيض مديونيتها في املستقبل القريب.
وأنـــهـــى صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــان 
اجتماعات الربيع، التي عقدت في واشنطن 
أمــس األحــد، بعد خمسة أيــام من االنعقاد، 
حيث أشار تقرير صادر عن الصندوق إلى 
ارتـــفـــاع حــجــم الــديــن الــعــاملــي بــصــورة غير 
االقتصادات  في بعض  مسبوقة، ووصوله 
الـــنـــاتـــج املــحــلــي  ــــى 105% مــــن  املـــتـــقـــدمـــة إلـ
إلى  املالي،  الراصد  تقرير  ولفت  اإلجمالي. 

أن عــبء خــدمــة الــديــن الــعــاملــي قــد تضاعف 
خــالل الــســنــوات العشر األخــيــرة، حتى بلغ 
حوالي 20% من الضرائب التي يتم جمعها. 
وسبق أن أشــارت كريستني الغــارد، رئيس 
صـــنـــدوق الــنــقــد فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي يــوم 
الخميس املاضي، إلى أن مستوى املديونية 
أي ما  تــريــلــيــون دوالر،  بــلــغ 164  الــعــاملــيــة، 
اإلجمالي  املحلي  الناتج  مــن   %225 يــعــادل 
لــــدول الــعــالــم مــجــتــمــعــة، الفــتــة إلـــى أن هــذه 
املـــؤشـــرات تــمــثــل »أهــــم الــُســحــب الــتــي تثير 
قــلــقــهــا«. وقــالــت الغــــارد: »هـــذا يــحــدث ألول 
مرة منذ الحرب العاملية الثانية«، الفتة إلى 
أن ثلثي هذه املديونية حصل عليها القطاع 
الخاص في الدول املختلفة، وأن هذا النوع 
من ديون القطاع الخاص تركز بالطبع في 
زاد أيضًا في  أنــه  إال  املتقدمة،  االقتصادات 

االقتصادات الفقيرة. 
ووفـــق تقرير صــنــدوق الــنــقــد، الـــذي يصدر 
مــرتــني فـــي الـــعـــام، فـــإن كـــل دول الــعــالــم في 
األعـــوام  خـــالل  ديــونــهــا  لتخفيض  طريقها 
الثالثة الــقــادمــة، مــا عــدا الــواليــات املتحدة، 
ــارد بــصــورة واضــحــة إلــى  الــتــي دعــتــهــا الغــ

الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــخـــفـــيـــض مـــديـــونـــيـــتـــهـــا فــي 
املــســتــقــبــل الـــقـــريـــب. ووفـــــق بـــيـــانـــات وزارة 
ــادرة فــي مـــارس/ الــخــزانــة األمــيــركــيــة الـــصـ

تــريــلــيــون  الـــديـــن 21  تـــجـــاوز  املـــاضـــي،  آذار 
دوالر ألول مرة. وقفز الدين بنحو تريليون 
دوالر في أول عام من حكم الرئيس دونالد 
ترامب. وخالل فترة الرئيس السابق باراك 
أوباما، التي امتدت لفترة 8 سنوات، ارتفع 
تريليونات   9.3 بــحــوالــى  األمــيــركــي  الــديــن 
لدى  الفاسدة  السندات  دوالر بسبب شــراء 
املــــصــــارف والـــشـــركـــات األمـــيـــركـــيـــة الــكــبــرى 

بحجة منعها من االنهيار.
ورغــــم الـــنـــبـــرات املــتــفــائــلــة بــمــعــدالت الــنــمــو 
ــاد الـــعـــاملـــي الـــــصـــــادرة ضــمــن  ــتــــصــ فــــي االقــ
بــيــانــات صــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــني، 
في  أثناء تحدثهم  املسؤولني  كلمات  أن  إال 
املـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة، أظـــهـــرت أن هــنــاك 
واقعا قبيحا ال يمكن إخفاؤه. فرئيس البنك 
الدولي جيم يونغ كيم، قال، أمس األحد، إنه 
يعلم أن »بــعــض اإلصـــالحـــات االقــتــصــاديــة 
الفقراء،  من  أكثر  األغنياء  تكون في صالح 
 ما 

ً
وأن الدعم الذي تتحمله الحكومات عادة

أنــه ال  إلــى  يذهب لغير مستحقيه«، مشيرا 
يوجد دولة واحدة تخلو من الفساد، إال أنه 
الدولي يراقب كل دوالر يتم  أن »البنك  أكد 

اقتراضه، وكيفية استخدامه«. 
رئيس  مؤتمر  مؤتمر صحافي سبق  وفــي 
ــائــــق، ســـــأل أحـــــد الــصــحــافــيــني  الـــبـــنـــك بــــدقــ
ــنــــقــــد عـــــن رأيـــــهـــــا فــي  رئــــيــــســــة صـــــنـــــدوق الــ
األميركي  للرئيس  االقتصادية  السياسات 
دونالد ترامب، خاصة ما يتعلق باإلصالح 
ــاق الـــحـــكـــومـــي،  ــ ــفـ ــ ــبـــي، وزيـــــــــادة اإلنـ ــريـ الـــضـ
والـــحـــرب الــتــجــاريــة مـــع الـــصـــني، فــاخــتــارت 
الغارد موضوع اإلصالح الضريبي، وركزت 
عــلــى تــخــفــيــض الـــضـــرائـــب عــلــى الــشــركــات، 
قائلة إن  »صندوق النقد طاملا دعا إلى هذا 

النوع من اإلصالحات الضريبية«.
ــب فــي  ــ ــرامـ ــ وأكـــــــــدت الغـــــــــارد أنــــهــــا تــــدعــــم تـ
ــات. لكن  ــركـ تــخــفــيــض الـــضـــرائـــب عــلــى الـــشـ
بــعــد دقـــائـــق قــلــيــلــة، أعــلــنــت عـــن ســعــادتــهــا 
بــفــرض ضــريــبــة القيمة املــضــافــة فــي مصر 
ــدول  ــ والــــســــعــــوديــــة واإلمــــــــــــارات وبــــعــــض الــ
األخرى، كما دعت الدول الفقيرة إلى زيادة 
تمثل  باعتبارها  املواطنني،  على  الضرائب 

زيادة في إيرادات الدولة. 
وســـأل صــحــافــي مــصــري إذا مــا كـــان هناك 
بــعــض اإلجــــــراءات الــتــي يــنــوي الــصــنــدوق، 
بالتعاون مع الحكومة املصرية، القيام بها، 
للتخفيف من معاناة الطبقة املتوسطة في 
مــصــر، بــعــد بــرنــامــج اإلصــــالح االقــتــصــادي 
القاسي الذي بدأ تطبيقه قبل عاٍم ونصف، 
فــقــالــت الغــــــارد »هـــنـــاك مــبــالــغ ضــخــمــة تم 
االتفاق مع الحكومة املصرية على توجيهها 
األكثر ضعفًا، والتي تضررت  الفئات  لدعم 

من إجراءات اإلصالح االقتصادي«.

ديون أميركا األكثر إزعاجًا 
لصندوق النقد

رؤية

عصام شعبان

بدأت الحكومة املصرية فعليا في تطبيق برنامج طرح 21 شركة 
لعمليات  استكماال  العملية  هــذه  وتأتي  البورصة،  في  ومؤسسة 
الخصخصة التي بدأت بداية في التسعينيات، وتوقفت بعد اندالع 
قانون  بموجب  الخصخصة  برنامج  وطبقت مصر  يناير.  ثــورة 
95 لعام 1995، وهو القانون الذي شرعن نهب امللكية العامة تحت 
ــاح االســتــحــواذ عــلــى الــشــركــات  الفــتــة اإلصــــاح االقــتــصــادي، وأتــ
واحــد،  ملستثمر  البيع  عبر  الكاملة،  بالخصخصة  ســواء  العامة، 
الــتــداول  لقواعد  وفقا  األســهــم  بيع  عبر  الجزئية،  الخصخصة  أو 
لـ21  عامني  ملــدة  تنفيذه  في  الحكومة  تشرع  ما  وهــو  بالبورصة، 
شركة، وربما يتم طرح شركات أخرى طاملا بقيت عاقات القوة 

لصالح القوى املستفيدة من هذه السياسات.
من  جزئية  خصخصة  الحكومة  نفذت  التسعينيات  عقد  خــال 
خال طرح الشركات للبيع عبر البورصة، وتدريجا تم نقل ملكية 
الــخــاص، بينما تمت  الــقــطــاع  إلــى  الــشــركــات بشكل كــامــل  بعض 
تصفية بعض الشركات، إلفساح املجال الحتكار شركات أخرى، 

وأيضا لاستفادة من األصول اململوكة لها كبيع أراضيها.
املتأمل في مجمل تجربة الخصخصة، يجد أن أغلبها شابه الفساد، 
بيعت ما يزيد عن 300 شركة بـ320 مليار جنيه، وذهبت عوائدها 
إلى املوازنة العامة، وتسديد ديون بعض الشركات، وكذلك صرف 
مستحقات بعض العمال، لم تصلح الخصخصة خلل االقتصاد، 
إلى خسران شركات عماقة، وتشريد ما يزيد عن 1.5  أدت  بل 
مليون عامل وعاملة، حسب تقديرات عديدة. وهناك عدة نماذج 
الــتــي سيتم  الــشــركــات  لتحليل مستقبل  بها  االســتــرشــاد  يمكن 
واملنسوجات«  للمابس  »النصر  كابو  شركة  للبورصة،  طرحها 
البورصة عام 1995، وهي من ضمن أعــرق شركات  طرحت في 
آالف، شهدت   5 عمالها  عــدد  يبلغ   ،1940 عــام  تأسست  الــغــزل، 
ــرارات  الــشــركــة مــنــذ طــرحــهــا قــــرارات عصفت بــحــقــوق الــعــمــال، قـ
تعلقت بــصــرف الــحــوافــز، وتــأخــيــر املــرتــبــات فــي بعض األحــيــان، 
إضافة إلى التخلص من جزء من العمالة تحت بند الهيكلة، كبديل 
عن التوسع في اإلنتاج والتشغيل معا، ولعل ذلك يرجع لرغبة جزء 
من كبار املساهمني بالشركة في االستحواذ على سوق املابس 
بــأســعــار مناسبة  وتبيعها  الــشــركــة،  بها  الــتــي تشتهر  الــداخــلــيــة، 
لقطاعات من ذوي الدخل املحدود وبعض شرائح الطبقة الوسطى، 
قياسًا باألسعار التي تسود السوق، والذي تسيطر عليه شركتان 

تريدان االستحواذ على السوق للتحكم في األسعار.

وعود كاذبة بحكم التجربة
الــعــامــلــني بالشركات  الــحــكــومــة بــشــأن  الــتــي تبثها  الــطــمــأنــة  رغـــم 
املطروحة للخصخصة الجزئية، إال إن كافة عمليات الخصخصة 
بــالــشــركــات. ويستهدف  العاملني  تــضــرر  على  دلــت  الــتــي طبقت، 
األســواق،  على  واالســتــحــواذ  أرباحهم،  تعظيم  دومــًا  املستثمرون 
والتحكم في األسعار، بحكم أن القانون األساسي الذي يحكمهم 
هــو الـــربـــح، عــلــى عــكــس الــــدول الــتــي تــؤمــن بـــدورهـــا االجــتــمــاعــي، 
ويشكل ذلك توجهها وسياساتها االقتصادية، والعملية اإلنتاجية 
واألمن  الضرورة  قيم  تحكمها  للدولة،  بالنسبة  اجتماعية  عملية 
املفترض  االجتماعي  والــدور  أحيانا،  القومي  واألمــن  االقتصادي 
العادلة  التشغيل  فــرص  توفير  أهمها  ــداف  أهـ مــن  ينطلق  لــلــدولــة 
مواطنيها،  دخــول  مع  تتناسب  بأسعار  السلع  وتوفير  والكريمة، 

وهو ما يوفره القطاع العام إذ أحسنت إدارته.
أمـــا املــســتــثــمــرون فــعــلــى الــعــكــس تــحــكــمــهــم قــيــم الـــربـــح وحــســب، 
خاصة في الدول التي ال تضع ضوابط على األسعار، أو معدالت 
الذين اشتروا  املستثمرون  يلجأ  لذا  االحتكار،  أو ال تجّرم  الربح، 
بخطوات  الخصخصة  عمليات  في  الشركات  على  استحوذوا  أو 

تضر العمال واملستهلكني، بل واالقتصاد عموما.
تحت الفتة هيكلة العمالة وضبط املصروفات، يتم تسريح بعض 
الــعــمــال، أو إلــغــاء أو االمــتــنــاع عــن صــرف املستحقات املــالــيــة، وما 
ــور، وحــوافــز اإلنـــتـــاج، نــاهــيــك عــن الــتــهــرب من  تتضمنها مــن أجــ
ذلك  إلــى  بــاإلضــافــة  واالجتماعية.  الصحية  التأمينية  االلــتــزامــات 
العمل  ظــروف  تغيير  إلــى  الهيكلة  عبر  الــجــدد  املستثمرون  يلجأ 
العمل في  زيـــادة ســاعــات  مــع  وأماكنها،  العمل  بــورديــات  املتعلقة 

بعض األحيان، أو إجبار العمال على ساعات عمل إضافية.
تؤثر مجمل التغيرات في ظروف العمل على الظروف االجتماعية 
انخفاض  ظــل  ففي  للخصخصة،  املــطــروحــة  بــالــشــركــات  للعمال 
ــور، قــيــاســا بــمــســتــوى األســـعـــار، وازديـــــاد مــعــدالت  ــ مــعــدالت األجـ
وأســرهــم صعوبة، وينعكس  العاملني  التضخم، ســتــزداد ظــروف 
ثبات أو تراجع معدالت الدخل على قدرتهم في توفير احتياجاتهم 
أفــراد  الــحــال  بطبيعة  وسيتأثر  والسلع،  الخدمات  مــن  األساسية 
األسرة بذلك. أما إذا تم تسريح قطاع من العمالة، فإننا سوف نكون 
ظــروف شديدة  وقــع  أســرهــم تحت  أمــام عمال عاطلني، ستعاني 
العمل،  البطالة، ما سيؤثر على سعر  القسوة، وسترتفع معدالت 

ويخفض األجور أكثر بحكم ازدياد طوابير البطالة باملجتمع.
وتحت بند الهيكلة أيضا، قد يتم اللجوء إلى إحال العمالة القديمة 
بعمالة جديدة أقل في األجور، وبعقود عمل مؤقتة، أو بدون عقود.

مقاومة اجتماعية محتملة
االجتماعي  األمــن  اهــتــزاز  فــي  الخصخصة  عمليات  - ستساهم 
للمجتمع  االجتماعي  األمــن  على  ينعكس  مــا  العمالة،  مــن  لقطاع 
كــكــل، كــمــا ســتــؤدي عــمــلــيــات الخصخصة الــجــزئــيــة إلـــى ازديـــاد 
الناتج  والــعــوز  البطالة  عــبء  وازديـــاد  واألغنياء،  الفقراء  بني  الهوة 
من ضعف األجور، ألن الشركات سوف تتحكم في العمالة لتقبل 
أقــل وســاعــات عمل أكثر، أي عاقات عمل أكثر  بمعدالت دخــول 

استغاال.
ــراب، ويــصــبــح مــلــحــوظــا،  ــ ــتـ ــ ــيــــزداد مــفــهــوم االســــتــــاب واالغـ - ســ
وستشعر كتل عمالية بــقــدر االنــفــصــال مــا بــني وســائــل اإلنــتــاج 
ومردود العملية اإلنتاجية من أرباح وإنتاج. سيشعر العامل بأنه 
مستلب، ويعمل لدى الغير دون تقدير وتحت ظروف عمل قاسية، 
على عكس إحساس العمال باألمن الوظيفي واالستقرار في إطار 

من عملية املحاسبة والرقابة واإلثابة والحافز اإلنتاجي.
الطروحات، نظرا ألنها  العامات من بني ضحايا هذه  - ستكون 
دوما تكون مستهدفة من برامج املعاش املبكر، وضرورة التخلص 
منها من زاوية أن عمل املرأة في فترة عمرية ما يكون عبئا على 
املستثمر، نظرا ملا تتحمله من مسؤوليات مضاعفة، كمسؤولية 

األسرة واإلنجاب وغيرها من األدوار االجتماعية.

مخاطر الخصخصة الجزئية 
في مصر


