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البرلمان المصري يحصن »بيع الشركات«
القاهرة ـ العربي الجديد

ــنــــواب املـــصـــري،  وافـــــق مــجــلــس الــ
أمـــس، على مــشــروع قــانــون مقدم 
مــن الحكومة بــإجــازة مــادتــن في 
قانون االستثمار تستهدفان تحصن قرارات 
بــيــع شـــركـــات قــطــاع األعـــمـــال الـــعـــام، والــحــد 
مــن مــنــازعــات التحكيم الــدولــي ضــد الــدولــة 
املصرية. ونّص تعديل قانون االستثمار على 
»أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناًء على 
طلب من الوزير املختص أو من ذوي الشأن، 
املــنــصــوص  اللجنتن  مــن  أي  إلـــى  ُيــحــيــل  أن 
قـــانـــون  ــن  مــ ــادتـــــن 85 و88  ــ املـ ــي  فــ عــلــيــهــمــا 
بكيفية  املتعلقة  الطلبات  من  أيًا  االستثمار، 
فــي شأن  الــصــادرة  النهائية  األحــكــام  تنفيذ 
الدولة،  فيها  تصرفت  التي  الشركات  بعض 
العامة،  االعتبارية  أو غيرها من األشخاص 
أو الشركات القابضة، أو بنوك القطاع العام، 

فــيــمــا لــهــا مــن رأســمــالــهــا أو فــي نــســبــة منه، 
سواء كانت تلك األحكام بإلغاء هذا التصرف 
أو بطالنه، وتسوية اآلثار املالية والقانونية 
املـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى ذلـــــــك«. واتـــجـــهـــت الــحــكــومــة، 
خالل الفترة األخيرة، نحو اإلســراع في بيع 
والحكومية، وكشف  األعــمــال  قطاع  شــركــات 
فــي مصر،  والنسيج  بالغزل  نقابي  مــســؤول 
سابقة،  تصريحات  في  الجديد«،  لـ«العربي 
أن هناك اتجاهًا لتصفية وبيع ما يقرب من 
الـــغـــزل والــنــســيــج بنهاية  70% مـــن مــصــانــع 
بمنطقتي  املـــوجـــودة   ،2019 الـــجـــاري  الـــعـــام 
و«شبرا  الغربية  بمحافظة  الكبرى«  »املحلة 
الخيمة« التابعة ملحافظة القليوبية )شمال(، 
ــــي تــلــك املــنــاطــق لــلــبــيــع، إلقــامــة  ــرح أراضـ وطــ
مـــشـــروعـــات اســتــثــمــاريــة خـــاصـــة مـــن بينها 
أبــراج سكنية ومستشفيات ومــدارس تابعة 
لــلــقــطــاع الــــخــــاص، مــــا يــتــســبــب فــــي تــشــريــد 
اآلالف مــن الــعــمــال. وأملـــح السيسي أكــثــر من 

مـــرة كـــان آخــرهــا فــي احــتــفــاالت عــيــد العمال 
إلــى استمرار  املاضي  إبريل/نيسان  يــوم 30 
عــمــلــيــات بــيــع شــركــات قــطــاع األعـــمـــال الــعــام 
لــخــســائــرهــا املــتــراكــمــة، ومــواصــلــة إجــــراءات 
ــامــــج اإلصـــــــــالح االقـــــتـــــصـــــادي. واعـــتـــبـــر  بــــرنــ
القانون  مــشــروع  أن  مشترك  بــرملــانــي  تقرير 
الجديد الذي يستهدف تحصن قرارات بيع 
القطاع العام، جاء ليعالج ما ترتب عن قيام 
الفترة من 25 يناير/ كانون  بعضهم، خالل 
الثاني 2011 وحتى بداية عام 2014، بالطعن 
قــــرارات  عــلــى  اإلداري  الــقــضــاء  أمــــام محكمة 
بيع شــركــات قطاع األعــمــال الــعــام على سند 
من عدم إتباع اإلجراءات القانونية السليمة، 
وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيع 

املشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتـــابـــع الــتــقــريــر أن الـــدولـــة اتـــخـــذت بــالــفــعــل 
إجراءات تنفيذ األحكام، وصدرت قرارات عدة 
مــن رئــيــس مجلس الــــوزراء مــوضــع التنفيذ، 

غير أنه لتشعب وتعدد التصرفات التي تمت 
على هذه الشركات واإلجــراءات والتعامالت، 
ال  أنــه  تبن  لها،  العيني  التنفيذ  واستحالة 
بــأداء التعويض  بد من التحول إلى االلتزام 
الــذي تقتضيه الــدولــة. ونّبه التقرير إلــى أنه 
لم يتم االنتهاء حتى اآلن من تسوية أوضاع 
ــيــــام بــعــض  ــا تــــرتــــب عـــلـــيـــه قــ ــمـ الــــشــــركــــات، مـ
املستثمرين الــذيــن هــم طــرف فــي بعض هذه 
املنازعات باللجوء إلى التحكيم الدولي ضد 
الـــدولـــة املــصــريــة، وتــهــديــد بــعــضــهــم بــإقــامــة 
منازعات تحكيمية. وادعى التقرير أن تعديل 
الــقــانــون جـــاء مــتــســقــًا مـــع أحـــكـــام الــدســتــور، 
والنصوص القانونية ذات الصلة، وذلك في 
ضـــوء حـــرص الـــدولـــة املــصــريــة عــلــى تسوية 
أوضاع الشركات مع املستثمرين واملساهمن 
لعدم  السلبي  التأثير  ملخاطر  تجنبًا  فيها، 
تسويتها على األوضاع االقتصادية للبالد، 

ومناخ االستثمار في مصر.

عمان ـ العربي الجديد

ارتفع الرقم القياسي ألسعار املستهلك )التضخم( في 
األردن، بنسبة 0.4 فــي املــائــة على أســـاس ســنــوي في 
إبريل/ نيسان املاضي. وحسب البيانات الصادرة عن 
األردنــيــة )حكومية(، أمس  العامة  اإلحــصــاءات  دائـــرة 
األحد، جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات 
الخضر والبقول الجافة واملعلبة واإليجارات والحبوب 

ومنتجاتها والوقود واإلنارة.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.6% على 
أساس شهري، مقارنة مع مارس/آذار املاضي السابق 

له، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات اللحوم والدواجن 
والنقل والفواكه واملكسرات، واملالبس، والسكر.

وعــلــى أســـاس ســنــوي، ارتــفــع الــرقــم القياسي ألسعار 
مــن 2019،  األولـــى  األربــعــة  الــشــهــور  بنهاية  املستهلك 
وقــدر   .2018 مــن  الــفــتــرة  بنفس  مــقــارنــة   %0.6 بنسبة 
التضخم  مــعــدل  نــمــو   ،2019 األردن  مـــوازنـــة  مـــشـــروع 

بنسبة 2.3% في 2019 و2020، و2.5% لعام 2021.
ــوة لــتــنــظــيــم  ــ ــدعـ ــ ــلـــى خــلــفــيــة تــــجــــّدد الـ ــك عـ ــ ويــــأتــــي ذلــ
احــتــجــاجــات عــلــى مــقــربــة مــن مــركــز رئــاســة الحكومة، 
للمطالبة بتخفيض األسعار وتعين وزراء يمتلكون 
املواطنن،  ملطالب  مراعية  واقتصادية  سياسية  رؤى 

شهدها  الــتــي  االحــتــجــاجــات  تجربة  باستلهام  وذلـــك 
األردن العام املاضي في شهر رمضان ضد سياسات 
الحكومة السابقة برئاسة هاني امللقي والتي أدت إلى 

إقالتها وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
ــا يـــوم الخميس املــاضــي  وشــهــد األردن تــعــديــال وزاريــ
أجـــراه رئيس الــــوزراء، المتصاص غضب الــشــارع، إال 
أن خــبــراء اقــتــصــاد اعــتــبــروا أن الــتــعــديــالت الـــوزاريـــة 
ســتــســاهــم فـــي زيـــــادة درجــــة االحـــتـــقـــان الــشــعــبــي ضد 
فتيل  نــزع  من  بــداًل  للحكومة  االقتصادية  السياسات 

األزمة التي يشهدها األردن منذ أكثر من عام.
ــواد الــعــنــانــي قـــال لـ  نــائــب رئــيــس الــــــوزراء األســـبـــق جــ

التعديل  إن  الجديد« في تصريحات سابقة،  »العربي 
الوزاري االخير لم يأت بجديد وكل ما حدث هو تغيير 
لــلــوجــوه، وكــــان األولــــى واألهــــم أن يــتــم تغيير النهج 
ببرامجها  النظر  تعيد  بحيث  للحكومة  االقــتــصــادي 
عــلــى الــنــحــو الــــذي يــضــع حــــدا لــلــمــديــونــيــة املــتــفــاقــمــة 
التخفيف من  وكــذلــك  مليار دوالر   40 تــجــاوزت  الــتــي 
الفقر والبطالة. وأضاف أن بعض القرارات الحكومية 
ساهمت فــي تعميق األزمـــة االقــتــصــاديــة، وخــاصــة ما 
تضمنه قانون ضريبة الدخل الجديد الذي رفع األعباء 
على القطاعات االقتصادية واألفراد وساهم في تراجع 

النشاط االقتصادي.

األردن: الخضروات واإليجارات والوقود ترفع معدالت التضخم

مشروع »السيل التركي« 
يشارف على االنتهاء

قالت أصلي أسن، املتحدثة باسم 
مشروع »السيل التركي« لنقل الغاز 

الروسي، إن املشروع في مرحلته 
األخيرة، وإنه سيدخل الخدمة نهاية 

العام الحالي 2019، وفق الجدول 
الزمني املحدد.

وأشارت أسن، خالل مؤتمر 

صحافي بالعاصمة األملانية برلني، 
مساء السبت، وفق وكالة األناضول، 
إلى استكمال كافة األعمال املتعلقة 

بالجزء املار من البحر، من خط 
أنابيب السيل التركي، وربط كافة 

أجزاء الخط ببعضها.
وأكدت بدء االختبارات بشأن 

سالمة وأمن خط األنابيب، معربة 
عن ثقتها التامة بدخوله الخدمة مع 
حلول نهاية 2019، كما هو مخطط 

له. و«السيل التركي« مشروع ملد 
أنبوبني بقدرة 15.75 مليار متر 

مكعب من الغاز سنويا لكل منهما، 
من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر 

األسود، بحيث يغذي األنبوب 
األول تركيا، والثاني دول شرقي 

وجنوبي أوروبا.

انخفاض مسافري مطار
 آل مكتوم بدبي

بلغ إجمالي عدد املسافرين عبر 
مطار دبي وورلد سنترال )آل 

مكتوم الدولي(، 326 ألفًا و680 
مسافرًا في الربع األول من 2019، 

بانخفاض نسبته 2.3 في املئة 
على أساس سنوي. على صعيد 

الشحن، تم نقل 43 ألفًا و114 طنًا 
من البضائع في الربع األول من 
العام، بانخفاض نسبته 9.3 في 

املئة على أساس سنوي.
من املتوقع أن يرتفع عدد املسافرين 
في الربع الثاني، نتيجة إلغالق أحد 

مدارج مطار دبي الدولي ألعمال 
التطوير والتحديث، وتحّول جزء 
من رحالت شركات الطيران إلى 

مطار آل مكتوم خالل فترة تطوير 
املدّرج، التي تمتد ما بني 16 إبريل/ 

نيسان و30 مايو/ أيار 2019.

بورصة الكويت تغلق
 على انخفاض

أنهت بورصة الكويت تعامالتها 
أمس على انخفاض املؤشر العام 

111.21 نقطة، ليبلغ مستوى 
5691.9 نقطة بنسبة انخفاض 

بلغت 1.92 في املئة. وبلغت كميات 
تداوالت املؤشر 131.03 مليون 

سهم تمت من خالل 5621 صفقة 
نقدية بقيمة 34 مليون دينار 

كويتي )نحو 112.2 مليون دوالر 
أميركي(.  وانخفض مؤشر السوق 

الرئيسي 52.4 نقطة، ليصل إلى 
مستوى 4778.8 نقطة بنسبة 1.09 
في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
56.03 مليون سهم تمت عبر 1797 

صفقة نقدية بقيمة 2.8 مليون 
دينار )نحو 9.2 ماليني دوالر(. 
وانخفض مؤشر السوق األول 

139.9 نقطة، ليصل إلى مستوى 
6163 نقطة بنسبة انخفاض 2.22 

في املئة من خالل كمية أسهم بلغت 
75 مليون سهم، تمت عبر 3824 
صفقة بقيمة 31.2 مليون دينار 

)نحو 102.9 مليون دوالر(.

أخبار

فولكسفاغن 
تستدعي أكثر من 

92 ألف سيارة

تعتزم املجموعة األملانية لصناعة السيارات فولكسفاغن، استدعاء أكثر من 92 ألف سيارة في السوق الصينية على خلفية عيوب في وحدات 
التحكم بصندوق التروس.  وذكرت بيانات صادرة عن مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق، أن االستدعاء الذي سيبدأ في 28 يونيو/حزيران 
التحكم املعيبة في  إلــى أن وحــدات  املقبل، يشمل أكثر من عشرة طــرازات بينها بيتل وغولف وشيروكو وأودي وساجيتار. وأشــارت املصلحة، 
صندوق التروس، قد تؤدي إلى فقدان القوة الدافعة أثناء القيادة، مما يشكل مخاطر تهدد السالمة، فيما قالت الشركة إنها ستقوم باستبدال 

الوحدات املعيبة مجانًا، وفق ما أوردته وكالة شينخوا الصينية، أمس األحد.

اقتصاد
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Monday 13 May 2019

)Getty(



1011
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

لــــم تـــعـــد تــــهــــّدد مـــعـــركـــة طــرابــلــس 
الليبي  النفط  صـــادرات  املشتعلة 
ــاولـــت خــطــط تــطــويــر  ــل طـ فـــقـــط، بـ
ــادة اإلنـــتـــاج، حــســب مــســؤولــن  ــ الــقــطــاع وزيــ
ــراء نــفــط. وتــســعــى املــؤســســة الــوطــنــيــة  ــبـ وخـ
ــاق الــوطــنــي  ــوفـ لــلــنــفــط، الــتــابــعــة لــحــكــومــة الـ
املــعــتــرف بها دولــيــًا، عبر افــتــتــاح مكتب لها 
في مدينة هيوسنت األميركية، إلى النهوض 
بــقــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز الــلــيــبــي ورفــــع الــقــدرة 
النفط  مــن  برميل  مليون   2.1 إلــى  اإلنتاجية 
عــام 2023، عبر حملة تطوير  يوميًا بحلول 
لــيــبــيــا  وتـــمـــتـــلـــك  دوالر.  ــار  ــيـ ــلـ مـ  60 بــقــيــمــة 
إلى 48.36 مليار  النفط يصل  احتياطيًا من 

برميل، حسب تقارير رسمية.
ــيــــس املــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط  وقـــــــال رئــ
مصطفى صنع الله مؤخرًا، إن الصراع القائم 
فـــي لــيــبــيــا ســيــعــوق حــمــلــة املــشــتــريــات الــتــي 
تعتزم ليبيا القيام بها، والتي تبلغ 60 مليار 
دوالر مـــن الـــشـــركـــات األمـــيـــركـــيـــة، واملــتــعــلــقــة 
بتوفير خدمات للحقول النفطية، مشيرًا إلى 
أن االشتباكات التي تشهدها طرابلس تمثل 
قطاع  تطوير  إلــى  الرامية  للمساعي  تهديدًا 
الــنــفــط الــلــيــبــي، وتــشــكــل خـــطـــرًا عــلــى فــرص 

املشتريات املتعلقة به. 
الــلــه فــي الكلمة الــتــي ألقاها  وأوضــــح صــنــع 
ــة هـــيـــوســـنت  ــنـ ــديـ ــمـ ــــالل حــــلــــقــــات نــــقــــاش بـ ــ خـ
وضعتها  التي  االستراتيجية  أن  األميركية، 
الــقــادمــة،  الخمس  للسنوات  النفط  مؤسسة 
ستبوء بالفشل ما لم يتم وضــع حــّد إلنهاء 
الــــحــــرب. وتــــخــــوض قــــــوات الــــلــــواء املــتــقــاعــد 
نيسان  إبـــريـــل/   4 مــنــذ  حــربــًا،  خليفة حفتر 
الوطني،  الــوفــاق  قــوات حكومة  املاضي ضد 

بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس.  
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال املـــحـــلـــل الــنــفــطــي 
الــجــديــد«، إن خطة  لـــ«الــعــربــي  محمد أحــمــد 
مشيرًا  للتطبيق،  قابلة  غير  القطاع  تطوير 

إلـــى صــعــوبــة تــوفــيــر املــبــلــغ املــطــلــوب، إذ إنــه 
يـــعـــادل إيـــــــرادات لــيــبــيــا مـــن مــبــيــعــات الــنــفــط 
لسنتن متتاليتن. وشّدد أحمد على أهمية 
السياسي من أجل تنفيذ  تحقيق االستقرار 

التوجهات الحكومية.
ويــؤكــد املحلل االقــتــصــادي ســالــم عطية في 
حــديــثــه لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن املــؤســســات 
وذلــك  اإلقـــراض  كلفة  سترفع  الدولية  املالية 
الليبي،  السوق  املخاطرة في  الرتــفــاع درجــة 
ــفـــط الـــلـــيـــبـــيـــة فــي  ــنـ ــة الـ مـــضـــيـــفـــًا أن مـــؤســـسـ
طرابلس تشتكي من نقص حاّد في التمويل.

وكشفت مصادر مسؤولة باملؤسسة الوطنية 
تمت  الصفقة  أن  الجديد«،  لـ«العربي  للنفط 
وفق دراسات اقتصادية قامت بها املؤسسة 
عبر خبراء مختصن، وسيتم اإلفصاح عنها 
ــادر، الــتــي  ــذا الـــعـــام. وأشــــــارت املــــصــ خــــالل هــ
رفضت ذكر اسمها، إلى أن »البنية التحتية 
ــوال كــبــيــرة وهــنــاك  ــ لــلــقــطــاع تــحــتــاج إلــــى أمــ
حقول نفطية تحتاج إلى تطوير وأنابيب في 
حاجة إلى صيانة في منطقة الهالل النفطي، 
ــك حـــقـــل الـــــشـــــرارة بـــالـــجـــنـــوب الــلــيــبــي  ــذلــ وكــ

والحقول البحرية«. 
ــع بــــدايــــة عـــقـــد الــثــمــانــيــنــيــات مــــن الـــقـــرن  ــ ومـ
املاضي، كان هناك مكتب بالخارج للمؤسسة 

العاصمة  في  الجوابي«  »أم  للنفط  الوطنية 
البريطانية لندن، ومكتب آخر »ميدل إيست« 
غـــلـــق املــكــتــبــان بـــن عــامــي 2007 

ُ
بــأملــانــيــا، وأ

الوطنية  املؤسسة  رئيس  مــن  بــقــرار  و2008، 
للنفط السابق شكري غانم. 

وكــتــب املــحــلــل الــنــفــطــي مــحــمــد يــوســف عبر 
صفحته بــمــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، إن 
خبر افتتاح املؤسسة الوطنية للنفط مكتب 
فـــي هــيــوســنت بــمــيــزانــيــة 60 مــلــيــار دوالر ال 

يمكن تصديقه.
ــابـــل، رأى الــخــبــيــر بــمــجــال الــنــفــط  ــقـ وفــــي املـ
مــنــصــف مــحــمــود الــشــلــوي، أن هــنــاك حاجة 
ــــدوى إيــجــابــيــة مـــن تــأســيــس هــذا  فــعــلــيــة وجـ
الشراء،  عمليات  لتسهيل  )هيوسنت(  املكتب 
املستلزمات  طلبيات  تنفيذ  فــي  والــتــســريــع 
التي تحتاج إليها الشركات النفطية الليبية، 
واألهم هو أن تكون عمليات التوريد ألوامر 
الشركات  قبل  ومــن  املثلى،  بالجودة  الــشــراء 
الـــعـــاملـــيـــة املـــصـــنـــعـــة وبـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، دون 
االضطرار لوجود أي دور ألي وسيط يمكن 

أن يتالعب في عمليات الشراء.
الهادي  أبوبكر  االقتصادي  املحلل  ويتفاءل 
للنفط  الوطنية  للمؤسسة  الجديد  باملكتب 
إن هذه  الجديد«  لـ«لعربي   

ً
قائال أميركا،  في 

ــدة ولـــصـــالـــح املـــؤســـســـة لــعــدة  ــيـ الـــخـــطـــوة جـ
وهي  األميركية  التقنية  نقل  أولــهــا  أســبــاب؛ 
الوطني،  االقتصاد  خطوة تصّب في صالح 
 عن قفل الباب على املؤسسة الوطنية 

ً
فضال

التي حاولت  لحفتر،  التابعة  املــوازي  للنفط 
أكثر من مرة بيع النفط بطريقة غير شرعية.
وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل %96 
مـــن إجــمــالــي الــــصــــادرات الــكــلــيــة لــالقــتــصــاد 
الـــلـــيـــبـــي، كـــمـــا تـــســـهـــم عـــــائـــــدات الـــنـــفـــط فــي 
للبالد بنسبة 95%، حسب  املالية  اإليـــرادات 

بيانات رسمية.
ويقول مدير مركز أويا للدراسات االقتصادية 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ أحـــمـــد أبـــولـــســـن لــــ«الـــعـــربـــي الــ
اإلشكالية التي ستوجه االقتصاد الليبي إذا 
ما طالت فترة عدم ضبط الصادرات النفطية، 
هي صعوبة إعادة ثقة الشركات الدولية التي 

تشتري النفط الليبي ملصافيها مرة أخرى.
وذكر رئيس مؤسسة النفط الليبية مصطفى 
صــنــع الـــلـــه، ملـــوقـــع »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« األمــيــركــي 
مـــؤخـــرًا، أن الـــحـــرب الــجــاريــة حــالــيــًا أجــبــرت 
خــدمــة الــطــيــران الــنــفــطــي الــلــيــبــي عــلــى وقــف 
ــــــرت عــلــى طــواقــم 

ّ
الــعــديــد مـــن رحـــالتـــهـــا، وأث

الطيران في عدد من الحقول، وخلقت شعورًا 
عميقًا بعدم االرتياح بن العاملن في القطاع 

النفطي في ظل تصاعد األحداث. 

الرباط ـ مصطفى قماس

لم تمنع التدابير االحترازية التي اتخذها السلطات املغربية، 
ارتــفــاع أســعــار السلع الغذائية فــي شهر رمــضــان، فــي سياق 
متسم بزيادة الطلب وتدخل الوسطاء الذين يلهبون األسعار.

وأثار ارتفاع سعر البصل من 60 سنتا للكيلوغرام إلى 1.20 
األيـــام األخــيــرة، تعليقات ســاخــرة مــن رواد مواقع  فــي  دوالر 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، الــــذي أضـــحـــوا يـــقـــارنـــون بــيــنــه وبــن 
سعر الدوالر واليورو، بل إن منهم من رفع البصل إلى مرتبة 
الفواكه. وحسب تجار لـ«العربي الجديد«، قد أضحى البصل 
املغرب، وهو  األيــام األخيرة، عنوانا الرتفاع األسعار في  في 
مــا يـــرد إلـــى تــراجــع الــعــرض مــن تــلــك الــســلــعــة، بسبب ضعف 
انعكس سلبا على  ما  الحالي،  العام  في  املطرية  التساقطات 
املحصول الــذي كان يفترض توفيره في شهري مــارس/ آذار 

وإبريل/ نيسان املاضين.
ويؤكد التاجر عبد الله املذكوري من الدار البيضاء، لـ«العربي 
أسعار  الرتفاع  الوحيد  التفسير  ليست  األمطار  أن  الجديد« 
البصل في الفترة الحالية، بل له عالقة كذلك بالوسطاء الذي 
يتدخلون من أجل رفع األسعار إلى مستويات كبيرة، خاصة 

في ظل الطلب الكبير على تلك السلعة من قبل األسر.
ولـــم تسلم األســمــاك مــن ارتــفــاع األســـعـــار، رغـــم الــتــدبــيــر الــذي 
اتخذته وزارة الزراعة والصيد البحري، التي سعت إلى إخبار 
املستهلكن حول حقيقة األسعار، عبر نشر فيديوهات توضح 

مستوى األسعار من سوق الجملة إلى أسواق التجزئة.
ويتضح مــن جــولــة لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« فــي أســـواق التجزئة 
بالدار البيضاء، ارتفاع أسعار السردين التي تتجاوز دوالرين 
للكيلوغرام، بينما تتراوح أسعار سمك موسى والجمبري في 
أسواق وسط العاصمة االقتصادية بن 6 و10 دوالرات، حسب 
تــجــار. ويــقــول رئــيــس الــجــامــعــة املــغــربــيــة لــحــقــوق املستهلك، 
بـــوعـــزة الـــخـــراطـــي، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن أســـعـــار األســمــاك 
ا منها  مرتفعة، رغــم أن املغرب منتج كبير لها، ويصدر جــزء

للخارج، ما يفسر غــالء األســعــار. ويشير إلــى أن اإلقبال على 
الــشــراء بــكــثــرة قــبــل حــلــول شــهــر رمــضــان، يــســاهــم فــي ارتــفــاع 
على  يؤثر  ذلــك  أن  الغذائية، مؤكدا  السلع  من  العديد  أسعار 

جودة تلك السلع.
ارتــفــاع األســعــار بالبرملان، حيث اعتبر وزيــر الشؤون  وأثــيــر 
العامة والحكامة، لحسن الداودي، أن الغش والفساد يتجددان 
في كل عــام بمناسبة رمــضــان، مؤكدا أن مستوى األســعــار ال 
والتأثير  الوضع  باستغالل  الوسطاء  متهما  العرض،  يبرره 
على األســعــار. ويــشــّدد الــــداودي على أن األســعــار فــي أســواق 
الــجــمــلــة تخضع لــراقــبــة الــســلــطــات املــخــتــصــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
تــجــار التجزئة يساهمون فــي رفــع األســعــار، خــاصــة فــي ظل 
زيادة الطلب في األسبوع األول من شهر رمضان على السلع 
أن وفــرت خطا هاتفيا من  الداخلية  لـــوزارة  الغذائية. وسبق 
فــي رمــضــان، حــيــث يمكنهم  املستهلكن  تلقي شــكــاوى  أجـــل 
التبليغ عن نقص السلع باألسواق وجودتها وسالمتها، وعن 

حاالت الغش واملمارسات املنافية لقواعد التجارة.
وكانت دراسة سابقة للمندوبية السامية للتخطيط الحكومية 
التي توفر البيانات حول االقتصاد والشغل والبطالة، خلصت 
إلى أن نفقات استهالك األسر ترتفع بـ16.3 في املائة في شهر 

رمضان، الذي يعرف تغيرا في بنية ذلك االستهالك.
وتوضح أن نفقات األسر على الغذاء ترتفع بـ37 في املائة في 
شهر رمضان، حيث يهم ذلك كل الشرائح االجتماعية، مشيرة 
إلى أن تلك الزيادة تتراوح بن 22.5 في املائة و40 في املائة 

عند النظر إلى األسر األكثر فقرا أو األكثر غنى.
وتالحظ الدراسة أن السلع تساهم في ارتفاع نفقات االستهالك 
الفواكه بزيادة 163 في املائة، واللحوم  اإلضافية، تتمثل في 
35 في املائة، والحبوب 35 في املائة والحليب ومشتقاته 47 
في املائة. وال يتعدى معدل التضخم باملغرب سقف 2 في املائة 
في األعـــوام األخــيــرة، إال أن األســر تشتكي من تراجع قدرتها 
الشرائية، خاصة في ظل ظهور نفقات جديدة أبرزها السكن 

والتعليم والصحة.

تطوير النفط الليبي عبر الشركات 
األميركية مهّدد بالفشل

ارتفاع أسعار األسماك )فاضل سينا/فرنس برس(ليبيون يطالبون بتوزيع عادل لثروات النفط )عبد اهلل دوما/فرانس برس(

غالء السلع رغم التدابير الحكومية

باتت خطة تطوير 
النفط الليبي عبر مشتريات 

من الشركات األميركية 
بنحو 60 مليار دوالر 

مهّددة بالفشل بسبب 
استمرار معركة طرابلس

إعادة فتح معابر غزة
أعادت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

أمس، فتح معبَري كرم أبو سالم التجاري 
وحاجز إيرز/ بيت حانون، الواقعني أقصى 

جنوب وشمال قطاع غزة، بعد أكثر من 
10 أيام على إغالقهما، في أعقاب جولة 

التصعيد األخيرة. 
وسمح االحتالل بدخول الشاحنات 

املحملة بالبضائع والوقود إلى القطاع من 
خالل معبر كرم أبو سالم، املنفذ التجاري 

الوحيد للغزيني الذي يربطهم باألراضي 
املحتلة عام 1948، في الوقت الذي سمح 

فيه لألفراد بالتنقل عبر حاجز إيرز، وفقًا 
لتصاريح مسبقة يحصلون عليها. في 

األثناء، قال أمني سر جمعية النقل الخاص 
في غزة جهاد إسليم، إن االحتالل أعاد 
فتح معبر كرم أبو سالم التجاري الذي 
يعتبر مصدرًا رئيسيًا لدخل أصحاب 

شركات النقل في القطاع، بعد أن تكبدوا 
خسائر مالية كبيرة نتيجة اإلغالق 

على مدار األيام املاضية. وأوضح إسليم 
لـ«العربي الجديد«، أن إجمالي الخسائر التي 
تكبدها العاملون في شركات النقل الخاص 
تقدر بعشرة ماليني شيقل، بواقع خسارة 

يومية تصل إلى مليون شيقل، نتيجة 
اإلغالق اإلسرائيلي للمعبر على مدار األيام 
املاضية. )الدوالر=3.55 شيقل إسرائيلي(.

5112 إيداع عالمة تجارية 
في الكويت

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، 
تلقي إدارة العالمات التجارية وبراءة 

االختراع لديها 5112 طلب إيداع عالمة 
تجارية، عبر البوابة اإللكترونية خالل 
شهر إبريل/ نيسان املاضي. وحسب 

وكالة األنباء الكويتية )كونا(، قالت 
الوزارة في بيان صحافي أمس األحد، 

إنها أنجزت 916 معاملة طلب تسجيل 
عالمة تجارية و572 معاملة نشر عالمة 
تجارية و4192 معاملة لتسجيل عالمة 
تجارية وإصدار شهادات لها. وأضافت 

أنها أنجزت 478 معاملة تجديد العالمات 
التجارية، و472 طلبًا بتغيير عنوان واسم 

مالك العالمة، ونقل ملكيتها وشطب 
تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل، 

 عن قيد ثالثة وكالء للعالمات 
ً
فضال

التجارية. وأشارت إلى تلقيها 13 طلب 
معارضة على تسجيل عالمة تجارية، 

وتسجيل 21 تظلمًا، مبينة أنها حّصلت 
رسومًا على جميع املعامالت السابقة 

بواقع 2.1 مليون دينار كويتي )نحو أربعة 
ماليني دوالر أميركي(.

زيادة صادرات إيران من 
األقمشة

قالت املديرة العامة ملكتب صناعات 
األقمشة واملالبس التابع لوزارة الصناعة 

واملناجم والتجارة، أفسانه محرابي، أمس 
األحد، إّن البالد صّدرت العام املاضي 312 

ألف طن من منتجات األقمشة واملالبس 
بلغت قيمتها مليارا و93 مليون دوالر.  

وفي تصريح لوكالة األنباء اإليرانية )إرنا( 
أضافت أّن قيمة صادرات األقمشة سجلت 
نموا قدره 6 باملائة، كما أن حجم تصديره 
شهدا نموا بنسبة 26 باملائة مقارنة بالعام 
الذي سبقه )مارس/آذار 2017 حتي مارس/

آذار 2018(. وفي املقابل، استوردت إيران 
397 ألف طن من أقمشة ومالبس في العام 
املاضي بلغت قيمتها مليارا و120 مليون 

دوالر. األلياف تتصدر السلع املستوردة 
حيث بلغت قيمتها 541 مليون دوالر، فيما 
بلغ وزنها 223 ألف طن. وصّدرت إيران 10 

آالف طن من أوراق إنتاج املناديل الورقية 
والتعليب، ومنحت ما يزيد عن 100 وحدة 

محلية تراخيص إنتاج الورق والتعليب.

قطاع البناء بالصين يواصل 
النمو

توسع ناتج قطاع مواد البناء الصيني 
بشكل مطرد، خالل الربع األول من العام 
الجاري، وفق ما أظهرت بيانات رسمية. 

وشهدت جميع مواد البناء الرئيسية 
زيادة في ناتجها. وسجل ناتج اإلسمنت 

والزجاج املسطح زيادة سنوية بلغت 
9.4 باملائة و6 باملائة على الترتيب، وفقا 
ملا ذكرت لجنة الدولة لإلصالح والتنمية 

)حكومية(. وارتفع سعر اإلسمنت بواقع 
10.2 باملائة على أساس سنوي، في 

مارس/آذار، فيما انخفض سعر الزجاج 
املسطح بنسبة 5.9 باملائة. وتأتي هذه 

البيانات في وقت شهد فيه قطاع العقارات، 
وهو مستهلك رئيسي لإلسمنت والزجاج 

املسطح، نموا في االستثمارات خالل 
األشهر الثالثة األولى من العام.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

60
الوطنية  المؤسسة  تعتزم 
تنفيذ  طرابلس  في  للنفط 
صــفــقــات مــشــتــريــات من 
بقيمة  األميركية  الشركات 
لتوفير  دوالر،  مــلــيــار   60
ــزمــات وخـــدمـــات  ــل مــســت
تطوير  بهدف  للحقول، 
الخام  إنتاج  القطاع وزيادة 

خالل الفترة المقبلة.

تقارير عربية

المغربطاقة

قـــالـــت هــيــئــة املـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة 
إن بغداد  األحــد،  أمــس  العراقية، 
ــادة  ــ والـــكـــويـــت اتــفــقــتــا عـــلـــى إعـ
الــحــدودي  بناء منفذ »ســفــوان« 
التحتية،  البنى  وتوفير  بينهما، 

من خالل تمويل كويتي. 
للهيئة،  اإلعــالمــي  املكتب  وذكــر 
ــذكـــرة  ــع مـ ــيـ ــوقـ تـ بــــيــــان، أن  فــــي 
الــتــفــاهــم املــرتــقــب بــني الــطــرفــني، 
ســيــوضــح الــتــزامــات كــل جانب 
ــذ الــــبــــري الـــوحـــيـــد  ــفـ ــنـ  بـــعـــمـــل املـ
ــــن. ووصــــــــــل وفــــد  ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ بــــــني الـ
 عــراقــي يضم 15 مــســؤوال، أول 
مــن أمـــس، إلـــى الــكــويــت، يــرأســه 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد عــلــي 
اللجنة  أعــمــال  لــقــيــادة  الــحــكــيــم، 
الــــــوزاريــــــة الـــعـــراقـــيـــة الــكــويــتــيــة 

املشتركة. 
ــويـــت  ــكـ واســـتـــأنـــفـــت بــــغــــداد والـ
عــقــب   2003 فــــي  عـــالقـــاتـــهـــمـــا 
إســـقـــاط نـــظـــام صـــــدام حــســني، 
ــيــــة قــادتــهــا  ــ ــوات دول ــ عـــلـــى يــــد قــ

الواليات املتحدة.

منفذ 
كويتي مع 

العراق
عدن ـ فاروق الكمالي

ترك القرار األميركي بتصفير النفط االيراني، 
تداعيات على جماعة أنصار الله )الحوثيون( 
في اليمن املوالية إليــران، إذ تعتمد الجماعة 
عـــلـــى نـــفـــط طــــهــــران لـــتـــمـــويـــل حـــروبـــهـــا ضــد 
السعودية،  مــن  املدعومة  الشرعية  الحكومة 

وفقا لتقارير األمم املتحدة.
 خبراء اقتصاد يمنين قللوا من تأثيرات 

ّ
لكن

ــركـــي عــلــى جــمــاعــة الــحــوثــيــن،  ــيـ ــرار األمـ ــقــ الــ
وأشاروا إلى أنها قد تمر بأزمة مالية مؤقتة 
إيجاد  لكنها تستطيع  الخطوة،  نتيجة هذه 

بدائل للنفط اإليراني.
ويوم 22 إبريل/نيسان املاضي، قرر الرئيس 

ــــي دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، عـــــــدم تـــمـــديـــد  ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
اإلعفاءات عن العقوبات األميركية على شراء 
النفط اإليراني، التي استأنفتها واشنطن في 
السماح  مــع   ،2018 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
)الصن،  اإليراني  للخام  8 مستوردين  ألكبر 
ــيـــابـــان، كــوريــا  الـــيـــونـــان، الــهــنــد، إيــطــالــيــا، الـ

الشراء  بمواصلة  تركيا(  تــايــوان،  الجنوبية، 
مــن إيـــران خــالل ستة أشــهــر، قبل أن تلغيها 

مؤخرا.
وقالت واشنطن إن الهدف من قرارها، تكثيف 
الضغوط على إيران ووضع حد »للنشاطات 
طهران  بها  تقوم  التي  لالستقرار«  املزعزعة 
في الشرق األوســط، خصوصا في لبنان من 
خــــالل مــلــيــشــيــا حــــزب الـــلـــه، وفــــي الــيــمــن عبر 
الحوثين، وفي سورية عن طريق دعم نظام 

بشار األسد.
واعــتــبــر الــبــاحــث فـــي هــيــئــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة، 
الجديد«،  لـ«العربي  حديثه  في  ناشر،  لبيب 
أن تــأثــيــر قـــرار تصفير الــنــفــط اإليـــرانـــي على 
 :

ً
اقــتــصــاد الــحــوثــيــن ســيــكــون طــفــيــفــا، قــائــال

ومنها  بـــدائـــل،  إيـــجـــاد  الــحــوثــيــون  يستطيع 
طريق  عــن  الفنزويلي  النفط  على  الــحــصــول 

شركات خليجية.
وقــلــل نــاشــر مـــن تــأثــر الــجــمــاعــة بــالــعــقــوبــات 
أن  معتبرا  الفنزويلي،  النفط  على  األميركية 
استراتيجية،  وفنزويال  إيـــران  بــن  العالقات 
إلــى  تهريبه  تستطيع  تــجــاريــة  شــركــات  وأن 

الحوثين في اليمن بوثائق مزورة.
ويعتمد الحوثيون على النفط اإليراني الذي 
ســاعــدهــم على الــصــمــود خــالل أربـــع سنوات 
من الحرب، وأكد تقرير للجنة خبراء في األمم 
 
ّ
املتحدة، في يناير/كانون الثاني املاضي، أن
عــائــدات وقــود مشحون من موانئ في إيــران 
تساهم في تمويل حرب الحوثين في اليمن 

ضد الحكومة الشرعية.
لـــعـــام 2018، قــالــت  ــي تــقــريــرهــا الــنــهــائــي  وفــ
اللجنة إنها »حددت عددًا من الشركات، سواء 
الواجهة«  اليمن أو خــارجــه، تعمل في  داخــل 
ــائـــق مــزيــفــة إلخــفــاء  مـــن خــــالل اســـتـــخـــدام وثـ
 النفط 

ّ
التبرعات النفطية. وأضاف التقرير أن

ــرد مــــدرج« عــلــى الئــحــة األمــم  ــان »لــفــائــدة فـ كـ
املتحدة للعقوبات.

وقال التقرير املؤلف من 85 صفحة والذي تم 
إرساله إلى مجلس األمن: »العائد من بيع هذا 
الوقود استخدم في تمويل حرب الحوثين«، 
وتوصلت اللجنة إلــى أن »الــوقــود تم شحنه 
إيــران بموجب وثائق مزيفة«  من موانئ في 

لتجنب تفتيش األمم املتحدة للبضائع.
ــن تـــحـــديـــد عـــــدد صــغــيــر  وتـــمـــكـــن الــــخــــبــــراء مــ
ــه تعمل  ــارجـ مـــن الـــشـــركـــات داخــــل الــيــمــن وخـ
كـــشـــركـــات واجـــهـــة تــســتــخــدم وثـــائـــق مــزيــفــة 
ــاء الــتــبــرع بـــالـــوقـــود« إلــــى شــخــص لم  ــفـ »إلخـ
يــذكــر اســمــه فــي الــقــائــمــة الـــســـوداء لعقوبات 

األمم املتحدة. 
ــبـــراء، أن »الـــعـــائـــد مـــن بيع  ــاد فـــريـــق الـــخـ ــ وأفــ
املجهود  لتمويل  كــان يستخدم  الــوقــود  هــذا 
الـــحـــربـــي لـــلـــحـــوثـــيـــن«. وفـــــي تـــقـــريـــر ســابــق 
للجنة، قال الخبراء إنهم يحققون في تبرعات 
وقود إيرانية شهرية بقيمة 30 مليون دوالر.

ومن جانبه، قال الخبير االقتصادي والوكيل 
ــيـــة، حــســن  ــنـ ــمـ ــيـ ــة الـ ــيــ ــالــ ــابــــق لـــــــــــوزارة املــ الــــســ

يضخ  الــعــراق  الــجــديــد«:  لـ«العربي  العديني، 
نفطا للحوثين خالل سنوات الحرب، ويمكن 
االســتــعــانــة بـــه لـــزيـــادة الــكــمــيــات املخصصة 
لهم، فضال عن أن للحوثين مواردهم املالية 

الخاصة اآلن من داخل اليمن ذاته.
وأوضح العديني أنه »حتى قبل قرار تصفير 
الكبير من  الــجــزء  أن  أظــن  اإليــرانــي ال  النفط 
الدعم كان يأتي من خزانة طهران، وإنما من 
والسيطرة  الجبايات  مثل  الداخلية  املصادر 

على ثروات البالد«.
ويرى مراقبون أن سعي الحوثين للحصول 
عــلــى عــــائــــدات نــحــو 1.2 مــلــيــون بــرمــيــل من 
فــي محطة رأس عيسى  الــخــام املجمد  النفط 
على البحر األحمر، يأتي في إطار البحث عن 

بدائل للنفط اإليراني لتمويل أعمالهم.
وتعمل الجماعة على توفير مصادر تمويلية 
مــن خــالل الجبايات واإلتــــاوات الــتــي تفرض 
عــلــى الــتــجــار، بــاإلضــافــة إلـــى طــلــب تــبــرعــات 
مباشرة للمجهود الحربي، باعتباره »واجبًا 
وطنيًا«. وتسيطر جماعة الحوثين املسلحة 
عــلــى مــعــظــم املــحــافــظــات الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة، 
ــرب مـــراكـــز  ــ ــحـ ــ ــت الـــجـــمـــاعـــة خــــــالل الـ ــ ــسـ ــ وأسـ
اقتصاد جديدة، تظهر بوضوح في العاصمة 
صــنــعــاء، فــقــد وضــعــوا أيــديــهــم عــلــى الــبــنــوك 
وشركات االتصاالت واحتكروا تجارة النفط 
والغاز والــغــذاء وأنــشــأوا نقاط جمارك داخل 
إبريل/نيسان  فــي  لتقرير صــدر  وفــقــا  املـــدن، 
املاضي عن مركز أبعاد للدراسات والذي أفاد 
بأن الحوثين يعتمدون على عائدات الوقود 

من السوق السوداء بشكل رئيسي.
ــبـــاب  ــة الـ ــاعـ ــمـ ــتـــحـــت الـــجـ وقـــــــال الـــتـــقـــريـــر: »فـ
الســـتـــيـــراد املـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، مــــن بــيــنــهــا 
ــيـــادات الــحــوثــيــن الــذيــن  ــقـ شـــركـــات تــابــعــة لـ
النفطية  املشتقات  تمكنوا من تحويل ســوق 
ــل ســـريـــع لــــأمــــوال وتــمــويــل  ــى مـــصـــدر دخــ إلــ
اليمنية،  العاصمة  ويــواجــه ســكــان  الــحــرب«. 
ــيـــرة، أزمــــة وقــود  صــنــعــاء، خـــالل الــفــتــرة األخـ
يــؤدي  مــا  وهــو  دوري،  تتجّدد بشكل  مزمنة 
إلى ازدحــام في طوابير طويلة أمام محطات 
ــــن مــــعــــانــــاة الــيــمــنــيــن  ــفــــاقــــم مـ ــــع، ويــ ــــوزيـ ــتـ ــ الـ

املعيشية.

السودان... تحذير من انفالت األسواقالحوثيون يبحثون عن بدائل للنفط اإليراني

اليمن يواجه أزمات وقود متكررة )محمد حويس/فرانس برس(

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل 
                    هالة حمزة

تـــــــــزايـــــــــدت املـــــــــخـــــــــاوف فـــــــي األوســــــــــــاط 
ــة مـــــن انـــــفـــــالت األســـــــــواق  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
ــودان،  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــي الـ ــ ــع املــــعــــيــــشــــي فــ ــ ــ ــــوضـ ــ والـ
وســط تــحــذيــرات مــن أن األمـــور تمضي 
إلـــــى األســــــــوأ فــــي ظــــل تـــفـــاقـــم األزمـــــــات 
الــســيــاســيــة، الــتــي ألــقــت بــظــاللــهــا على 

األوضاع االقتصادية.
وطالب اقتصاديون املجلس العسكري 
بــــــضــــــرورة االلـــــتـــــفـــــات إلـــــــى األوضـــــــــاع 
ــتـــدهـــورة، والــــوصــــول إلــى  املــعــيــشــيــة املـ
مـــعـــالـــجـــات لــــهــــا. ويــــبــــدو أن طـــمـــأنـــات 
املــجــلــس الــعــســكــري لــم تفلح فــي إطــفــاء 
قلق الــشــارع، من أزمــات الوقود واملياه 
والكهرباء والخبز والسيولة، باإلضافة 

إلى تعطل عجلة اإلنتاج والتصنيع.
التوم  بابكر  االقــتــصــادي  الخبير  وقــال 
ــم وجـــود  ــه رغــ لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــ
املجلس  طــاقــم  اقــتــصــاديــة ضمن  لجنة 
العسكري االنتقالي، إال أنها تخلو من 
الــبــرامــج اإلصــالحــيــة أو حتى وصفات 
ــات املــعــيــشــيــة.  ــ واقــعــيــة لــلــحــّد مـــن األزمــ
ــع يــمــضــي  ــ ــــوضـ الـ ــوم أن  ــ ــتـ ــ الـ وأضـــــــــاف 
ــوأ، فــي ظــل اســتــمــرار  مــن ســيــئ إلـــى أســ

االنقسامات السياسية.
يمتلك  قــد  العسكري  املجلس  أن  وذكـــر 
خططًا ولكنها ال تطبق بصورة كافية، 

ومن ثم لن تكون النتائج مرضية.
 وقـــــال إن االهـــتـــمـــام بــاملــعــيــشــة مــجــرد 
استهالك سياسي، كما لم يشر املجلس 
الحالي مجرد إشارة إلى املوارد املتاحة 
وكيفية االســتــفــادة مــنــهــا، مــثــل الــذهــب 
ــرى وكــيــفــيــة  ــ ــ ــــادن األخـ ــعـ ــ والـــــزراعـــــة واملـ
زيادة الصادرات، مضيفًا أن كل ذلك تم 
اختزاله في الصراعات السياسية، التي 
ربــمــا تفضي إلــى مــزيــد مــن التعقيدات 

االقتصادية واملعيشية.
ومــن جانبه، يــقــول االقــتــصــادي محمد 
الناير لـ«العربي الجديد«، إنه رغم مرور 

انـــدالع االحتجاجات  أربــعــة أشهر منذ 
يــشــعــر  لــــم  ــن  ــ ــواطـ ــ املـ أن  إال  الـــشـــعـــبـــيـــة، 
ــرورة  ــــود تـــحـــســـن، مـــطـــالـــبـــًا بــــضــ ــــوجـ بـ
تقوم  مدنية  حكومة  لتشكيل  الــتــوافــق 
في  انفالت  إلى  الناير  بدورها. ويشير 
الــســوق وفــوضــى فــي األســعــار، وتــكــرار 

نفس األزمات السابقة. 
ــــن واليــــــات  ــة مـ ــ ــعـ ــ وتـــشـــهـــد أجـــــــــزاء واسـ
ــات فـــي مــيــاه  ــ ــام أزمـ ــ الـــســـودان هـــذه األيـ
الشرب والرّي والكهرباء وغيرها. وأدى 
ــاه بـــأحـــيـــاء الــعــاصــمــة  ــيـ تــفــاقــم أزمـــــة املـ
ــر هــيــئــة  ــديــ ــمــ ــة بــ ــ ــــاحـ ــــإطـ الـــــخـــــرطـــــوم لـ
املــيــاه الــنــهــيــزي الــرفــاعــي مــن منصبه، 
وتكليف مالك عمر خلفًا له. ووجه والي 
الخرطوم الفريق مرتضى وراق، بتوفير 
املياه والكهرباء بالوالية وانسيابهما، 
ــــي فـــصـــل الـــصـــيـــف وشـــهـــر  ــة فـ ــ ــــاصـ وخـ
رمضان الحالي. وطالب بالوقوف على 
املوقف الحالي لإشكاليات التي تواجه 
ها فورًا، كما وجه 

ّ
املياه والكهرباء، وحل

أزمة  الخاصة بحل  بتفعيل دورالغرفة 
املــيــاه والــكــهــربــاء، ألنــهــا أصــبــحــت اآلن 

تمثل همًا وهاجسًا للمواطن.
وبرر املدير املقال نهيزي الرفاعي شّح 
املياه في بعض مناطق الوالية بتذبذب 
اإلمداد الكهربائي، نافيًا وجود مشكلة 
في اإلمداد املائي املنساب من املحطات 
رت 

ّ
النيلية.  وحسب تقارير حكومية، أث

االنقطاعات املستمرة في الكهرباء على 
انسياب اإلمداد املائي، وقد اضطر ذلك 
الوضع عمال معالجة بالغات الكهرباء 
بــالــخــرطــوم لــإضــراب عــن الــعــمــل أمــس 
األحد، وإغالق شارع جامعة الخرطوم 
بــعــربــات مــعــالــجــة الــبــالغــات، مطالبن 
بالحماية من االعتداءات املتكررة التي 
يــتــعــرضــون لــهــا مـــن بــعــض املــواطــنــن 
الــــغــــاضــــبــــن مــــــن أعــــــطــــــال الــــكــــهــــربــــاء، 
وانـــعـــكـــاســـهـــا الـــســـلـــبـــي عـــلـــى انــســيــاب 

اإلمداد املائي.
وانسحبت أزمة مياه الشرب على مدينة 
كــوســتــي، كــبــرى مــحــلــيــات واليــــة النيل 

األبيض التي قاربت شهرها الثاني بال 
حلول رسمية تذكر للمشكلة، ما اضطر 
املـــواطـــنـــن لـــلـــخـــروج، أمــــس األحـــــد، في 
احتجاجات سلمية إلى مقر هيئة املياه 
بالوالية، تنديدًا باالنقطاعات املتكررة 
ــداد املــائــي وارتــفــاع سعر املياه  فــي اإلمـ

في املناطق النائية بالوالية.
ومـــن جــانــبــه، أكـــد الــخــبــيــر االقــتــصــادي 
التجاني الطيب أهمية القرار السياسي 
األزمــات  واالقتصادي معًا في معالجة 
الراهنة. وقــال التجاني: ال بد من إرادة 
ــدرة عـــلـــى تــطــبــيــق  ــ ــقـ ــ ــيـــة لـــهـــا مـ ــيـــاسـ سـ
إصــــالحــــات، مــوضــحــًا أن مـــن األخـــطـــاء 
الــتــي مـــا زال االقــتــصــاد يــعــانــي منها، 
هو عدم وجود إرادة ملعالجة تشوهات 
رســوم  هناك   

ً
فمثال الحالي؛  االقتصاد 

تفرض على اإلنتاج وما زالت الجبايات 
ــادي.  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ الــــعــــمــــل  دوالب  ــعـــطـــل  تـ
ــات  ــاسـ ــيـ سـ تـــمـــتـــلـــك  لـــــم  إذا  وأضــــــــــــاف: 
قــطــاعــيــة ومـــالـــيـــة، وهــــي أهــــم مـــن سعر 
الصرف الذي يعتبر انعكاسًا للمشكلة 
في مساره  الحل  فلن تضع  األساسية، 

الصحيح.
العسكري  املجلس  يقبل  ملــاذ  وتــســاءل: 
أن تــظــل أزمــــة الــســيــولــة مــســتــمــرة منذ 

توليه السلطة الفترة املاضية؟
ــانـــي أن »اإلصــــــــــالح لــيــس  ــتـــجـ وأكـــــــد الـ
صعبًا، إذ إن هناك تشخيصًا للمشكلة 
الحلول  ووضعت  كثيرة  جهات  قدمته 
لــهــا، ولــكــن كـــل ذلــــك لـــم يــحــدث رغــــم أن 
هذه األزمات هي التي قادت البالد نحو 

التغيير.
وقــــــال الــــقــــيــــادي بـــاملـــجـــلـــس الــعــســكــري 
االنــتــقــالــي الــحــاكــم فــي الـــســـودان الــلــواء 
إبراهيم جابر، أول من أمس، إن املجلس 
سلم إمـــدادات مــن الــوقــود إلــى محطات 
ــاد حــلــول  الــكــهــربــاء ويــعــمــل عــلــى إيـــجـ
ألزمة السيولة، في إطار جهود التصدي 
لـــأســـبـــاب الـــرئـــيـــســـيـــة لــالحــتــجــاجــات 
الحاشدة، التي أدت لإطاحة بالرئيس 

السابق عمر البشير الشهر املاضي.

معيشةأسواق

أزمة تمويل مرتقبة قد 
تدفع الجماعة إلى زيادة 

الضرائب واإلتاوات
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اقتصاد

واشنطن ـ شريف عثمان

ــة بــن  ــاريــ ــجــ ــتــ دخــــلــــت الـــــحـــــرب الــ
الواليات املتحدة والصن منعطفًا 
خـــطـــيـــرًا، بــعــد أن صـــّعـــد الــرئــيــس 
األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب مــن ضغوطه على 
بــكــن، بــفــرض رســــوم جــمــركــيــة عــلــى جميع 
منتجاتها، متوعدًا بشروط أصعب مما هي 
عليه اآلن، إن لم تقبل بكن بمطالب واشنطن 

لتصحيح الخلل التجاري بن الدولتن.
ويوم السبت املاضي، أمر ترامب ببدء زيادة 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــى جــمــيــع الـــــــواردات 
املتبقية من الصن، املقدرة بنحو 325 مليار 
دوالر، وذلـــك بــعــد 24 ســاعــة فــقــط مــن زيـــادة 
ــائــــة، على  املــ فـــي  إلــــى 25  الــــرســــوم مـــن %10 
مــلــيــار دوالر،  بــقــيــمــة 200  بــضــائــع صــيــنــيــة 
ــتــــي جــــــرت بــن  فـــيـــمـــا فـــشـــلـــت املـــبـــاحـــثـــات الــ
الفريقن الصيني واألميركي يومي الخميس 
ــي كـــســـر الـــجـــمـــود  ــ والـــجـــمـــعـــة املــــاضــــيــــن، فـ
التجارية خالل  املــفــاوضــات  الــذي خيم على 

األسابيع املاضية.
ويصّر ترامب على موافقة بكن على إجــراء 
إصالحات هيكلية القتصادها وتشريعاتها 
التجارية، وشراء املزيد من السلع األميركية، 
لــتــصــحــيــح الــخــلــل الـــتـــجـــاري بـــن الــدولــتــن، 

الذي يميل لصالح بكن.
ولم يكتف ترامب بفرض رسوم جمركية على 
جميع املنتجات الصينية، بل لّوح بمزيد من 
 في تغريدة على تويتر مساء 

ً
الشروط، قائال

الــســبــت بــتــوقــيــت واشــنــطــن، إن عــلــى الصن 
التحرك إلتمام اتفاق تجاري قبل انتخابات 
بــــالده الــرئــاســيــة فـــي 2020، مــلــمــحــًا إلــــى أن 
 قـــد تـــكـــون أصــعــب 

ً
شـــــروط بـــــالده مــســتــقــبــال

مــمــا هـــي عــلــيــه اآلن. وكــتــب تـــرامـــب: »أعــتــقــد 
املبرح  للضرب  بتعرضها  الصن شعرت  أن 
ــة أنـــهـــم قد  ــات األخــــيــــرة، لـــدرجـ ــاوضـ فـــي املـــفـ
في  املقبلة  الرئاسية  االنتخابات  ينتظرون 
بالدنا، ملعرفة ما إذا كان بإمكانهم الحصول 
على الحظ، والحصول على فوز ديمقراطي«، 
مضيفًا: »يعرفون أنني سأفوز.. سيكون من 

الحكمة لهم أن يتصرفوا اآلن«.
وال يكتفي ترامب بإجبار الصن على إجراء 
يــجــري تضمينها في  اقــتــصــاديــة  تــغــيــيــرات 
االتــفــاق مــع بكن، وإنــمــا يصّر على ضــرورة 
االعتراف بالحق األميركي في اتخاذ إجراءات 
عقابية أحادية الجانب في حالة عدم التزام 
الـــصـــن، وهـــو مـــا تــرفــضــه بــكــن. وبــيــنــمــا لم 
تـــرّد الــصــن بــعــد عــلــى التصعيد األمــيــركــي، 
متعهدة باتخاذ »التدابير املضادة الالزمة«، 
ــر، فـــإن  ــيـ ــدابـ ــتـ دون تـــوضـــيـــح مــــا هــــي تـــلـــك الـ
األسواق العاملية تتخوف من استعار الحرب 
الــتــجــاريــة بــن أكــبــر اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم. 
البلدان  تبادل   ،2018 يونيو/ حزيران  ومنذ 
فرض الرسوم على سلع بمليارات الدوالرات، 
ما ألقى بتأثيرات سلبية على أسواق العالم، 
ــل إمــــــــــــدادات املــــصــــانــــع، قــبــل  ــل ســــالســ ــطــ وعــ
التوصل إلى هدنة في ديسمبر/ كانون األول 

املاضي، رافقتها مفاوضات تجارية.
وتـــوقـــع جــيــك بـــاركـــر، نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
ــال الــصــيــنــي األمـــيـــركـــي، الـــــذي يــرعــى  ــمــ األعــ
ــن أكـــبـــر  ــ ــن مـــائـــتـــن مـ ــ ــا يــــقــــرب مـ ــ مـــصـــالـــح مـ
الــشــركــات األمــيــركــيــة املــتــعــامــلــة مـــع الــصــن، 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات صـــحـــافـــيـــة أمــــــــس، فــــرض 
الـــصـــن تـــعـــريـــفـــات مــمــاثــلــة عـــلـــى املــنــتــجــات 
ــر: »نــنــصــح أعــضــاء  ــاركــ األمـــيـــركـــيـــة. وقـــــال بــ
املــجــلــس بـــاالســـتـــعـــداد لــــزيــــادة الــتــعــريــفــات، 
والتضييق على من يعمل منهم في الصن، 
وأيضًا النصراف التجار الصينين عن شراء 

بضائعهم«.
الــتــي ردت فيها الصن  الــســابــقــة  املـــرة  وفـــي 
التعريفات األميركية، بفرض تعريفات  على 
تــراوحــت بن  مماثلة، طبقت بكن تعريفات 
مليار   60 قيمته  مــا  عــلــى  املـــائـــة،  فــي  5 و25 
وقتها  مثلت  األميركية،  املنتجات  من  دوالر 
الـــصـــن مــن  ــقـــرب مــــن خــمــســي واردات  يـ مــــا 
لكن في ديسمبر/ كانون  املتحدة.  الــواليــات 
بقيمة  الصن تعريفات  ألغت  املاضي،  األول 
25 في املائة كانت قد فرضتها على السيارات 
لكن  الصنع.  األميركية  الرياضية  واملركبات 
من املتوقع أن تلجأ الصن إلى اتخاذ خطوات، 

لندن ـ العربي الجديد

عن  مهمة  بــيــانــات  العاملية  األســــواق  تترقب 
الــعــديــد مـــن االقـــتـــصـــادات الــكــبــرى، ليتضح 
أكبر، وال سيما  العاملي بشكل  النمو  مصير 
في ظل التأثيرات املحتملة للحرب التجارية 
بــن الــواليــات املــتــحــدة والــصــن، الــتــي عــادت 
للواجهة من جديد بإعالن الرئيس األميركي 
املزيد من  دونالد ترامب، قبل يومن، فــرض 
الصينية  املنتجات  على  الجمركية  الــرســوم 
الــــواردة إلــى بـــالده. ووفـــق وكــالــة بلومبيرغ 

تدفع التجار الصينين إلى التوقف عن شراء 
بــعــض الــســلــع األمــيــركــيــة، كــمــا فــعــلــت خــالل 
في  الصينيون  امتنع  املاضي، حن  الصيف 
أغسطس/ آب املاضي، بتوجيه حكومي، عن 
شراء فول الصويا والنفط ومنتجات األلبان 
من الواليات املتحدة، وقت احتدام األزمة، إال 
أنهم عادوا قبل نهاية العام ليستأنفوا شراء 
في  وللمساعدة  نية،  كــبــادرة حسن  بعضها 

التوصل إلى اتفاق بن البلدين.
وقال جايمي كاستانيدا، نائب رئيس مجلس 
إن نسبة كبيرة  األمــيــركــي،  األلــبــان  منتجات 
التعريفات  مــن جـــراء  تــضــررت  مــن صناعته 
املائة  فــي  فــرضــت بنسبة 25  الــتــي  الصينية 
ــي انــخــفــاض  ــــي، »وتـــســـبـــبـــت فــ ــــاضـ ــام املـ ــعــ الــ
صــــادرات األلــبــان مــن الـــواليـــات املــتــحــدة إلــى 
 .»2018 عــام  باملائة خــالل   48 بنسبة  الصن 

وربما تلجأ الصن إلى فرض تعريفات على 
الــثــلــث، الــــذي لــم تــفــرض عــلــيــه تــعــريــفــات من 
مشترياتها من املنتجات األميركية، ويشمل 
ــرات  ــ ــائـ ــ ــاه املــــــواصــــــالت وطـ ــ ــبـ ــ بـــــاألســـــاس أشـ
تــرامــب على تضرر  يــراهــن  وبينما  البوينغ. 
الصن من فرض املزيد من الرسوم الجمركية 
الــســوق األمــيــركــيــة لن  فـــإن  عــلــى منتجاتها، 

تكون بمنأى عن هذه األضرار.
وتــشــيــر الــعــديــد مـــن الــتــقــاريــر املــتــخــصــصــة، 
تكلفة  األمــيــركــيــة تحملت  الــشــركــات  أن  إلـــى 
أغلب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب 
عــلــى املــنــتــجــات الــصــيــنــيــة حــتــى اآلن، وهــو 
مـــا دفـــع الــشــركــات إلـــى تــمــريــر هـــذه التكلفة 
إلـــى املستهلك األمــيــركــي فــي صـــورة أســعــار 
أعــلــى.  ويــأتــي عــلــى رأس املــنــتــجــات املــهــددة 
ــة  ــذيـ بــالــتــعــريــفــات الـــجـــديـــدة املـــالبـــس واألحـ

األمـــيـــركـــيـــة، أمــــس األحــــــد، فــــإن املــســتــثــمــريــن 
يتطلعون إلى سلسلة من البيانات من جميع 
أنــحــاء العالم خــالل األســبــوع الــجــاري إللقاء 

نظرة على التطورات األخيرة.
وفــي الــصــن ثــانــي أكــبــر اقتصاد فــي العالم، 
ستصدر أرقام االستثمار واإلنتاج ومبيعات 
الــتــجــزئــة والـــبـــطـــالـــة، يــــوم األربــــعــــاء املــقــبــل، 
لــيــتــحــدد مـــا إذا كـــان االســـتـــقـــرار األخـــيـــر في 
اقــتــصــادهــا ثــابــتــا. لــكــن بــلــومــبــيــرغ رجــحــت 
هبوط اإلنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة 
فــي إبــريــل/نــيــســان. ومــن املــقــرر أيــضــا ظهور 

تقرير التضخم في الهند، اليوم اإلثنن، وسط 
توقعات بارتفاع متواضع في األسعار. كما 
اإلجمالي ألملانيا  املحلي  الناتج  سيتم نشر 
والدول املجاورة لها في أوروبا الشرقية يوم 
تلقي  فقد  بلومبيرغ  ووفــق  املقبل.  األربــعــاء 
البيانات األملانية الضوء على ما إذا كان أكبر 

اقتصاد في أوروبا، قد بدأ في االنخفاض.
وقــــال كــــارل ريـــكـــادونـــا، كــبــيــر االقــتــصــاديــن 
األمــيــركــيــن فــي بــلــومــبــيــرغ: »مـــن املــرجــح أن 
تــعــكــس الــبــيــانــات املــرتــقــبــة وتـــيـــرة الــنــشــاط 
الــضــئــيــلــة فـــي الـــربـــع الـــحـــالـــي، حــيــث يــكــافــح 
املـــنـــتـــجـــون لــلــتــخــلــص مــــن تــــراكــــم املــــخــــزون 

متعدد الفصول«.
وتخشى األسواق العاملية انعكاسات الحرب 
الــتــجــاريــة بـــن الـــواليـــات املــتــحــدة والــصــن، 
لديها نشاطات  التي  العاملية  الشركات  على 
كبيرة في الدولتن والتي ينتظر أن تطاولها 
ــــن أكـــبـــر  ــبــــادلــــة بـ ــتــ ــة املــ ــيـ ــمـــركـ ــــوم الـــجـ ــــرســ الــ

اقتصادين في العالم.
تـــبـــادلـــت   ،2018 حـــــزيـــــران  ــيــــو/  يــــونــ ــذ  ــنــ ومــ
واشــنــطــن وبــكــن فـــرض الـــرســـوم عــلــى سلع 
بـــمـــلـــيـــارات الــــــــــدوالرات، مـــا ألـــقـــى بــتــأثــيــرات 
الــعــالــم، وعــطــل سالسل  سلبية على أســـواق 
إمـــــدادات املــصــانــع، قــبــل الــتــوصــل إلـــى هدنة 
رافقتها  املاضي،  األول  كانون  في ديسمبر/ 
ــــات تــــجــــاريــــة امـــــتـــــدت إلـــــــى يـــومـــي  ــــاوضـ ــفـ ــ مـ
التوصل  دون  املاضين  والجمعة  الخميس 
إلى اتفاق، بل وأمر الرئيس األميركي دونالد 
ــادة  ــوم الــســبــت املــــاضــــي، بـــبـــدء زيــ تــــرامــــب، يــ
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــى جــمــيــع الـــــــواردات 
املتبقية من الصن، املقدرة بنحو 325 مليار 
دوالر، وذلـــك بــعــد 24 ســاعــة فــقــط مــن زيـــادة 
ــائــــة، على  املــ فـــي  إلــــى 25  الــــرســــوم مـــن %10 

بضائع صينية بقيمة 200 مليار دوالر.

من أبناء الطبقة الوسطى في الخمسينيات، 
كـــانـــوا قــــادريــــن عــلــى جــنــي أمــــــوال أكـــثـــر من 
آبائهم، بينما يحقق ذلك اآلن نصفهم فقط، 
مضيفًا أن تحقيق مستوى أساسي من األمن 

االقتصادي يعّد أمرًا جوهريًا.
»العربي  عليها  اطلعت  دراســـة حديثة  وفــي 
التجارية  االستشارات  مكتب  قــدر  الجديد«، 
متوسط  بارتنرشيب«،  »تريد  واالقتصادية 

التكلفة التي تتحملها أسرة تتكون من أربعة 
أفراد، بسبب التعريفات اإلضافية األميركية 
عــلــى املــنــتــجــات الــصــيــنــيــة، بــمــا فيها مــا بــدأ 
تــطــبــيــقــه يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، بــنــحــو 767 

دوالرًا في العام.
أكسفورد  االستثمار  أبــحــاث  مــركــز  قــدر  كما 
ايــكــونــومــيــكــس، أن الـــرســـوم اإلضــافــيــة التي 
تم إقــرارهــا يــوم الجمعة املــاضــي، ستخفض 
اإلنـــتـــاج األمــيــركــي الــعــام الـــقـــادم بــمــا قيمته 
الناتج  املائة من  62 مليار دوالر، أو 0.3 في 
أنه »لو نفذ ترامب  املحلي اإلجمالي، مؤكدًا 
تــهــديــده، وأصــبــحــت كــل الـــــواردات الصينية 
الــنــاتــج  فسينخفض  لــلــتــعــريــفــات،  خــاضــعــة 
اإلجمالي العاملي بنسبة 0.5 في املائة أو ما 

قيمته 625 مليار دوالر، بحلول عام 2020.
ويـــبـــدي املــــزارعــــون األمـــيـــركـــيـــون الــكــثــيــر من 

الــقــلــق، حــيــال ردة فعل الــصــن بــفــرض املزيد 
رغم  منتجاتهم،  على  الجمركية  الــرســوم  من 
ــرامــــب بــتــعــويــض املـــــزارعـــــن. ويــــوم  تــعــهــد تــ
الــجــمــعــة املـــاضـــي، الــــذي شــهــد بـــدء التطبيق 
ــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى  ــ ــرسـ ــ ــادة الـ ــ ــزيـ ــ الـــفـــعـــلـــي لـ
ــــى 25 فــي  إلـ الــصــيــنــيــة مــــن %10  املـــنـــتـــجـــات 
املــائــة، أعــلــن تــرامــب نيته شـــراء مــا قيمته 15 
مــلــيــار دوالر مـــن املــــزارعــــن األمــيــركــيــن، أي 
الصن  تشتريها  كانت  كميات  أي  من  »أكثر 
مبيعاتهم  انخفاض  عن  لتعويضهم  منهم«، 
للصينين، الذين يعّدون أكبر عمالئهم. وقال 
ترامب إنه سيحصل على ثمن ما يريد شراءه 
ــة، الـــتـــي ســتــحــصــل  ــيــ ــافــ مــــن اإليــــــــــرادات اإلضــ
والتي  الجديدة،  الرسوم  بفعل  الدولة  عليها 
مـــن 100 مــلــيــار دوالر.  بــأكــثــر  قــيــمــتــهــا  قــــدر 
لــكــن بــيــل جــــــــوردون، نـــائـــب رئـــيـــس االتـــحـــاد 

في تصريحات  قــال  الصويا،  لفول  األميركي 
صحافية: »يقولون لنا هذه روشتة للسعادة! 
هــذا ال يجعلنا ســعــداء. نحن نريد استعادة 
ــا«. وأكـــــــد جــــــــــوردون أن »األســــعــــار  ــ ــنـ ــ ــواقـ ــ أسـ
انــخــفــضــت بــــصــــورة كـــبـــيـــرة، وأن املــــزارعــــن 
ال يــســتــطــيــعــون ســـــداد الـــفـــواتـــيـــر املــســتــحــقــة 
عليهم، وأنهم يفقدون جزءًا من مزارعهم كل 
يــوم، وأن مــعــدالت االنتحار بينهم فــي أعلى 
مــســتــويــاتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة«. ويـــعـــرف تــرامــب 
بالتأكيد أن املزارعن األميركين غير راضن 
عــن الــتــعــريــفــات اإلضــافــيــة، الــتــي سببت لهم 
خسائر كبيرة العام املاضي، األمر الذي دفعه 
دوالر.  مــلــيــار   12 بمبلغ  وقــتــهــا  لتعويضهم 
لكنه يــرى أن تعويض املــزارعــن في ظل هذه 
الظروف أقل كلفة من اتساع العجز التجاري 

مع الصن.

شروط ترامب 
األصعب

األسواق تترقب لتحديد مصير النمو العالمي

)Getty( الصين تتعهد بالرد على رسوم ترامب

)Getty( حركة بيع تطاول األسهم الصينية)Getty( الشركات العالمية تترقب تأثيرات الحرب التجارية

)Getty( الليرة تفقد 15 في المائة من قيمتها مقابل الدوالر منذ العام الجاري

الرسوم األخيرة 
ستخفض اإلنتاج األميركي 

بقيمة 62 مليار دوالر

الطبقة  يضع  مــا  والحقائب،  األطــفــال  ولعب 
الوسطى أمام مأزق رفع أسعار أعلى للسلع 

االستهالكية.
وتــتــعــرض الــطــبــقــة الــوســطــى بـــاألســـاس إلــى 
خــطــر الـــتـــآكـــل فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، وهــو 
ــروم بــــــاول، رئـــيـــس االحــتــيــاطــي  ــيـ ــا دعــــا جـ مـ
الـــفـــيـــدرالـــي )الـــبـــنـــك املــــركــــزي( إلــــى املــطــالــبــة 
مؤخرًا بوضع »سياسات سليمة«، ملساعدة 
املزيد من األميركين على البقاء ضمن هذه 

الطبقة.
وقــــــال بـــــــاول، فــــي كــلــمــة أمــــــام مـــؤتـــمـــر حـــول 
»أبحاث التنمية«، إن »معدل دخل أسر الطبقة 
سبعينيات  منذ  أبطأ  بشكل  نما  املتوسطة 
املرتفع،  الدخل  بــذوي  مقارنة  املاضي  القرن 
مــا أدى إلـــى عـــدم مــســاواة أكــبــر فــي مستوى 
الـــدخـــل«. وأشــــار إلـــى أن أكــثــر مــن 80 باملائة 

رسوم بال حدود تشعل 
الحرب التجارية مع الصين

ــر املـــالـــيـــة الـــتـــركـــي بـــــراءت  ــ ــ ــرب وزيـ ــ ــ أعـ
فــــــي أن يــتــغــلــب  ألـــــبـــــيـــــرق، عــــــن أمـــــلـــــه 
االقــتــصــاد الــتــركــي عــلــى أزمــــة العملة، 
التي نشبت العام املاضي 2018، وأدت 

إلى انكماش ملحوظ.
وقـــال ألــبــيــرق فــي حــديــث لــقــنــاة »ســي.
إن.إن ترك« أمس األحد: »آمل أن تتجاوز 
تأثير سلبي«.  بأقل  الفترة  تركيا هذه 
بنسبة  انكمش  التركي  االقتصاد  كــان 
3 فـــي املـــائـــة عــلــى أســـــاس ســـنـــوي في 
الربع األخير من 2018، بعدما تسببت 
أزمة العملة في خسارة الليرة نحو 30 
باملائة من قيمتها العام املاضي، فيما 
يتوقع خبراء اقتصاد انكماشًا لربعن 

آخرين على أساس سنوي.
وفــقــدت الــلــيــرة نــحــو 15 فــي املــائــة من 
قيمتها مقابل الدوالر منذ بداية العام 
الجاري. وتحرك البنك املركزي التركي 

لــتــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة مــن خــالل 
تمويل السوق بفائدة مرتفعة، واتخذ 
خـــطـــوات جـــديـــدة خـــاصـــة بــالــســيــولــة، 
بينما باعت البنوك الحكومية دوالرات 

لدعم العملة املحلية الليرة.
والتوظيف  التضخم  إن  ألبيرق  وقـــال 
ــذا الـــعـــام،  ــ فــــي تـــركـــيـــا ســيــتــحــســنــان هـ
بــيــنــمــا ســتــنــفــذ الــحــكــومــة إصـــالحـــات 
ضرورية بدون تردد، مضيفا:« تركيا، 
ــة مــــن حـــيـــث الــتــضــخــم  وبـــصـــفـــة خـــاصـ
أفضل،  مستوى  ستحقق  والتوظيف، 

ومركزا أكثر توازنا بنهاية 2019«.
الـــرئـــيـــس  ــع  ــ مــ ــه  ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ أن  ــع  ــ ــابــ ــ وتــ
األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب مــؤخــرًا كــان 
ــــى أن مــن  ــا، مـــشـــيـــرا إلـ ــيـ ــابـ ــاء وإيـــجـ ــنـ بـ
املــرجــح إلــى حــد كبير أن يـــزور ترامب 

تركيا في يوليو/تموز املقبل.
)رويترز(

نيويورك ـ العربي الجديد

يـــشـــرع املـــســـتـــثـــمـــرون فــــي أســـــــواق املــــال 
األســهــم، ال سيما  مــن  للهروب  العاملية، 
وثيق  بشكل  واملرتبطة  املخاطر  عالية 
بـــالـــعـــالقـــات الـــتـــجـــاريـــة بــــن الــــواليــــات 
ــلــــت  ــــن دخــ ــتـ ــ ــلـ ــ املـــــتـــــحـــــدة والــــــــصــــــــن، الـ
ــتـــجـــاريـــة بــيــنــهــمــا نــفــقــا  ــات الـ ــفــــاوضــ املــ
مــظــلــمــا بــعــد فـــرض الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــد تـــــرامـــــب املـــــزيـــــد مـــــن الــــرســــوم  ــ ــ ــال ــ دونــ
الــجــمــركــيــة عـــلـــى املـــنـــتـــجـــات الــصــيــنــيــة 

الواردة إلى بالده.
ــرت وكــــالــــة بــلــومــبــيــرغ األمــيــركــيــة  ــ ــ وذكـ
أن املستثمرين  األحــد،  أمــس  في تقرير، 
حول العالم يقفون على أهبة االستعداد 
ملواجهة موجة جديدة من االضطرابات 
ــال، مشيرة إلــى أن األزمــة  فــي أســـواق املـ

ستطاول الكثير من األسواق الناشئة.
ويتوقع املحللون أن يتوجه املستثمرون 

إلــــــــى األصــــــــــــول اآلمــــــنــــــة مــــثــــل ســــنــــدات 
الــخــزانــة األمــيــركــيــة والــذهــب والعمالت 
الياباني  األمــيــركــي والـــن  الــــدوالر  مثل 
ــفـــرنـــك الـــســـويـــســـري. وقـــــال رافــايــيــل  والـ
بــــيــــرتــــونــــي رئــــيــــس اســــتــــثــــمــــار الــــدخــــل 
الثابت في مؤسسة الخليج لالستثمار 
بالكويت: »يجب على املستثمرين الذين 
الناشئة  يــتــعــرضــون ألصــــول األســـــواق 
حماية محافظهم االستثمارية«. وأشار 
التي  البلدان  »التحول من  إلــى ضــرورة 
تعاني بالفعل من ضغوط تضخم كبيرة 
ــدة عـــلـــى ديــــــون الــعــمــالت  وتــعــتــمــد بـــشـ
ــة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الــفــيــلــيــبــن  ــيــ ــبــ ــنــ األجــ
وتركيا  والهند  وماليزيا  وإندونيسيا 
والبرازيل واألرجنتن، إلى البلدان التي 
تــكــون فــيــهــا أســعــار الــفــائــدة منخفضة 
بــالــفــعــل وهـــنـــاك مـــجـــال أكـــبـــر لتخفيف 
الــســيــاســة الــنــقــديــة لـــدعـــم الـــنـــمـــو، مثل 
واملكسيك«. وتايالند  الجنوبية  كوريا 

تركيا تأمل في انتهاء 
االنكماش

عاصفة جديدة تطيح 
أسواق المال

مال وسياسة

لم يكتف الرئيس األميركي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على 
جميع المنتجات الصينية، بل لّوح بشروط أصعب مما هي عليه اآلن، 
حال عدم موافقة الصين على اتفاق يلزمها بشراء المزيد من السلع 

األميركية للحّد من الخلل التجاري بين البلدين

أظهرت بيانات صينية أن شحنات الهواتف الذكية زادت بنسبة 6.5% على 
أساس سنوي، في إبريل/نيسان الماضي، إلى 34.79 مليون وحدة. وأشارت 
األكاديمية  عن  الــصــادرة  البيانات 
المعلومات،  لتكنولوجيا  الصينية 
التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا 
الهواتف  أن  ــى  إل المعلومات، 
جميع  من   %95.2 شكلت  الذكية 
المحمولة  الــهــواتــف  شــحــنــات 
الهواتف  وشكلت  الصين.  فــي 
التجارية  العالمات  المحمولة ذات 
إجــمــالــي  مــن   %92.9 الــصــيــنــيــة 

الشحنات.

ارتفاع شحنات الهواتف الصينية

رؤية

مصطفى عبد السالم

منذ نهاية يناير املاضي يواصل سعر الدوالر تراجعه مقابل الجنيه 
املصري، وال يزال التراجع مرشحا لالستمرار على املدى القصير، 
وحسب األرقام فإن سعر الدوالر سجل في يوم 2 يناير 2019 نحو 
17.78 جنيهًا للشراء، و17.88 جنيهًا للبيع، بينما سجل، أمس األحد، 
نحو 17.12 جنيهًا للشراء و17.20 جنيهًا للبيع في معظم البنوك.

وهذا التراجع يأتي مخالفا لتوقعات عشرات املؤسسات املالية الدولية 
واإلقليمية التي توقعت في 2018 وبداية 2019 زيادة في الدوالر بنسبة 
تدور حول 5%، لدرجة أن مؤسسات ومنها كابيتال إيكونومكس 
توقعت ارتفاع الدوالر إلى 20 جنيها بنهاية العام الجاري. في حني 
توقعت مؤسسة »فوكس إيكونوميز« للبحوث االقتصادية، حدوث 
تراجع فى سعر الجنيه لينهي عام 2019 حول مستويات تبلغ نحو 
18.30 جنيها للدوالر، على أن يصل الدوالر إلى 18.79 جنيها خالل 
2020. وتوقع استطالع أجرته املجموعة املالية »هيرميس«، أحد أكبر 
بنوك االستثمار اإلقليمية، تراجع قيمة الجنيه أمام الدوالر إلى نحو 
19 جنيها بنهاية 2019. لكن ما هي أسباب تراجع الدوالر التي جاءت 

عكس توقعات املؤسسات املالية؟
هناك أسباب منطقية للتراجع من أبرزها:

1- حالة الركود والكساد الشديدين التي أصابت األسواق املصرية مع 
تحجيم االستيراد وضعف القدرة الشرائية لدى املواطن وزيادة الدوالر 
الجمركي، وهو ما قلل من الطلب على الدوالر من قبل املستوردين 
والتجار، وهذا البند لعب دورا مهما في خفض سعر الدوالر، إذ أن 
تكلفة الواردات هي األعلى بني التزامات النقد األجنبي وتبلغ قيمتها 
نحو 5 مليارات دوالر شهريا، وبما يعادل 60 مليار دوالر سنويا 

وربما أكثر.
الدين  إلــى مصر لالستثمار في أدوات  2- عــودة األمــوال الساخنة 
الحكومية بما فيها السندات وأذون الخزانة، خاصة مع إنهاء العمل 
بآلية تحويل أمــوال املستثمرين األجانب، وهذا التطور أدى إلى أن 
تذهب حصيلة األموال الساخنة إلى البنوك مباشرة وليس إلى البنك 
املركزي كما كان متبعا. وحسب األرقــام فإن صافي استثمارات 
األجانب في أدوات الدين بلغ نحو 16.8 مليار دوالر حتى األسبوع 

الثالث من أبريل/ نيسان املاضي.
3- زيادة وتيرة االقتراض الخارجي سواء ألغراض سد عجز املوازنة 
العامة، أو لتمويل مشروعات في العاصمة اإلدارية وغيرها، فالحكومة 
أكثر من 8.7  اقترضت في شهر واحــد هو فبراير/ شباط 2019 
مليارات دوالر، موزعة ما بني سندات وقروض دولية وأذون خزانة 
دوالرية محلية، كما حصلت على قروض بقيمة ملياري يورو »ما 
يعادل 2.24 مليار دوالر« عبر طرح سندات في إبريل املاضي، وهناك 
خطة القتراض 5 مليارات دوالر من أســواق املــال اآلسيوية، وهذه 
القروض وفرت سيولة كبيرة في السوق، كما تتوقع الحكومة زيادة 
االقتراض املحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45% إلى 

725.156 مليار جنيه )42.32 مليار دوالر(.
4- زيادة تحويالت املصريني العاملني في الخارج، وحسب بيانات 
البنك املركزي فإن إجمالي تحويالت املغتربني ارتفعت خالل 2018 
 ،2017 فــي  دوالر  مليار   24.7 مقابل  دوالر،  مليار   25.5 لتسجل 
بزيادة 778.2 مليون دوالر وبمعدل 3.1%. ويرجع السبب الرئيسي 
في الزيادة إلى عودة آالف املصريني من دول الخليج بسبب سياسة 
التفنيشات واالستغناءات والرسوم العالية على الوافدين وأسرهم.

5- مواصلة احتياطي النقد األجنبي لدى البنك املركزي زيادته ليتجاوز 
الزيادة  أبريل املاضي، وساهم في  44.218 مليار دوالر في نهاية 
تحسن بعض مؤشرات االقتصاد مثل السياحة واستمرار الحكومة 
في االقتراض الخارجي، وتأجيل سداد بعض مستحقات الدائنني 

الخارجيني كما حدث مع ودائع السعودية واإلمارات والكويت.
كشفت  فمثال  األجنبي،  للنقد  املــدرة  القطاعات  بعض  تحسن   -6
بيانات رسمية، ارتفاع إجمالي صادرات مصر خالل العام املاضي 
بنسبة 11.6% ليسجل نحو 25 مليار دوالر مقابل 22.4 مليار دوالر 
خالل 2017، علما بأن الجزء األكبر من الزيادة جاء بسبب ارتفاع 
أسعار النفط في األســواق العاملية، وحسب األرقــام الرسمية بلغت 
صادرات مصر النفطية خالل الـ 11 شهرا األولى من العام املاضي 
2.493 مليار دوالر، بزيادة 13.8% عن ذات الفترة من العام السابق له.
كما تتحدث الحكومة عن زيادة في إيرادات قطاع السياحة، وحسب 
مسؤول حكومي حققت إيرادات قطاع السياحة قفزة كبيرة خالل 
بـ  بــزيــادة 50%، مقارنة  إلــى 11.4 مليار دوالر  عــام 2018 لتصل 
7.6 مليارات دوالر خالل 2017، لكن ال توجد أرقام رسمية تؤكد 
هذه البيانات، حيث أن وزارة السياحة تحجب أرقام اإليرادات بحجة 
أنها تخص األمن القومي. لكن في مقابل زيادة إيرادات الصادرات 
والسياحة، فإن هناك تراجعا حادا في أرقام االستثمارات األجنبية 
املباشرة التي تراجعت بنسبة 26% في النصف الثاني من 2018.

7- حملة مقاطعة السيارات التي حملت اسم »خليها تصدي«، والتي 
إلى  األوروبــيــة  السيارات  الجمارك على  زادت حدتها عقب خفض 
الوكالء  التي يحققها  الصفر، وإدراك املستهلك باألرباح الضخمة 
واملستوردون على حسابهم، وحسب األرقام فإن مبيعات السيارات 
لبيانات مجلس  الــثــانــي وفــقــًا  كــانــون  يــنــايــر/  فــي  انخفضت %42 
معلومات تسويق السيارات )أميك(. كما استمر التراجع في الشهور 

التالية ليصل مثال إلى 5.2% في فبراير املاضي.
8- سحب السيولة بالجنيه املصري من األســواق سواء عن طريق 
البنك املركزي في إطار خطته لخفض معدل التضخم، أو عبر توسع 
الحكومة في سياسة طرح األراضي والعقارات، وهو ما أحبط محاوالت 
البعض في املضاربة مجددا على الــدوالر، وتخزينه لتحقيق أرباح 

رأسمالية عند أول ارتفاع له مقابل الجنيه.
العملة بعد  لتحريك سعر  املركزي بشكل مباشر  البنك  9- تدخل 
استقرارها لنحو عام، وإعطاؤه تعليمات لبنوك القطاع العام بتلبية 
احتياجات املستوردين، وهو ما ينفيه املركزي عادة، بل ويشدد على 
أنه ال يتدخل في سعر الصرف حسب االتفاق املبرم مع صندوق 
النقد الدولي، والذي تم على أساسه تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
يواكب األسباب السابقة حالة الغموض التي يفرضها البنك املركزي 
على سوق الصرف، وعدم إدالء كبار مسؤوليه بتصريحات يمكن 
من خاللها معرفة اتجاهات األســواق في الفترة املقبلة وهي نقطة 
الكالم في هذا  املــركــزي، وطاملا ناديت بها حيث أن  للبنك  تحسب 

املوضوع الحساس يأتي بآثار عكسية.
لكن هل التراجع الحالي للدوالر يمكن أن يستمر في الفترة املقبلة؟

االحتمال وارد خاصة مع انقضاء فترة موسم رمضان الذي يزيد 
خالله الطلب على الدوالر ألغراض االستيراد وعمرة رمضان، لكن 
على املدى املتوسط والبعيد فإن التوقعات تبدو صعبة ألسباب كثيرة.

لماذا يتراجع سعر الدوالر 
في مصر؟

االثنين 13  مايو/ أيار 2019 م  8  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1715  السنة الخامسة
Monday 13 May 2019

االثنين 13  مايو/ أيار 2019 م  8  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1715  السنة الخامسة
Monday 13 May 2019


