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ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة أرامـــــكـــــو لــلــنــفــط  قــــــال الــــرئــ
إن هجمات  األربعاء،  الناصر، أمس  أمني  السعودية، 
مثل تلك التي وقعت في 14 سبتمبر/ أيلول، والتي 
أدت الرتفاع أسعار النفط بما يصل إلى 20 في املائة، 

قد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل دولي مشترك.
وتـــابـــع الــنــاصــر، فـــي تــصــريــحــات فـــي مــؤتــمــر النفط 
واملــــال بــلــنــدن: »غــيــاب الــعــزم الـــدولـــي التــخــاذ إجـــراء 
ملموس ربما يشجع مهاجمني وبالفعل يعرض أمن 

الطاقة في العالم لخطر أكبر«.
واســتــهــدفــت الــهــجــمــات مــنــشــأتــي بــقــيــق وخــريــص 
مما  السعودية،  النفط  من صناعة  القلب  في  وهما 

مــايــني برميل   5.7 ــــف  لــحــرائــق وأضـــــرار وأوقـ أدى 
يوميا من اإلنتاج، وهو أكثر من خمسة في املائة من 

إمدادات النفط العاملية.
وقال الناصر إنه لن يكون هناك أي تأثير على خطط 
إدراج عماق النفط اململوك للدولة في البورصة، بعد 
املاضي  الشهر  لها  تابعتني  منشأتني  على  هجمات 

ألقى على إيران باملسؤولية عنها.
وأعــلــنــت جــمــاعــة الــحــوثــي اليمنية مــســؤولــيــتــهــا عن 
الهجمات، لكن مسؤوال أميركيا قال إنها انطلقت من 
جنوب غربي إيــران. وألقت الرياض باملسؤولية على 
طهران. وتنفي إيران، التي تدعم الحوثيني في الحرب 

باليمن، أي تورط. وحافظت السعودية على اإلمدادات 
ــانـــت عــلــيــهــا قــبــل  ــتـــي كـ لــلــعــمــاء عـــنـــد املـــســـتـــويـــات الـ
النفطية  الهجمات من خال السحب من مخزوناتها 
الضخمة وعرض درجات مختلفة من الخام من حقول 
أخرى. وقال الناصر إن الهجمات لم يكن لها أي تأثير 
عــلــى إيـــــرادات أرامـــكـــو، ألن الــشــركــة واصــلــت الــتــوريــد 
ــقـــررا. وقــــال إن الــهــجــمــات أيــضــا  لــلــعــمــاء كــمــا كـــان مـ
ليس لها أي تأثير على الطرح العام األولــي للشركة، 
السعودية قدما في  بأي شكل من األشكال. وتمضي 
خطط لبيع مــا بــني واحــد فــي املــائــة واثــنــني فــي املائة 
مــن أرامــكــو مــن خــال إدراج محلي، والـــذي قــد يتبعه 

مزيد من بيع األسهم دوليا. وتعرضت شركة أرامكو 
النفطية السعودية لضربة جديدة، يتوقع مراقبون أن 
تــؤثــر على طــرح حصة مــن أسهمها فــي أســـواق املــال 
تصنيف  العاملية،  فيتش  وكــالــة  خفضت  إذ  العاملية، 
الـــشـــركـــة، درجــــة واحــــــدة، وذلــــك بــعــد أيــــام مـــن خفض 
تصنيف اململكة، التي أربكتها الهجمات األخيرة على 
منشآتها النفطية وحولتها من أكبر مصدر للنفط في 
العالم إلى مستورد لتلبية احتياجات السوق املحلية 
والوفاء بالتعاقدات مع املستوردين، ال سيما في آسيا 

التي تضم أكبر أسواقها.
)العربي الجديد، رويترز(

السعودية تتخوف من هجمات جديدة على أرامكو

االحتجاجات المعيشية تتواصل في لبنان
اللبناني بسبب تــأزم  الــشــارع  تــتــواصــل االحــتــجــاجــات فــي 
األوضاع االقتصادية واملعيشية. ونظم مجموعة من »حراك 
الضريبة  أمــام مبنى مديرية  وقفة  املتقاعدين«  العسكريني 

على القيمة املضافة، أمس، وأقفلته، منعا لدخول املوظفني.

املتقاعد  العميد  أكــد  لــإعــام«،  الوطنية  »الــوكــالــة  وحــســب 
ســـامـــي الــــرمــــاح أن اعـــتـــصـــام أمـــــس، يـــأتـــي احــتــجــاجــا على 
دفع  عــدم  »عبر  املتقاعدين  مع  املالية  وزارة  تعاطي  طريقة 
املستحقات التقاعدية واملساعدات املدرسية، مع التأكيد أن 

األموال مرصودة وليست منة من احد«. واندلعت في الشارع 
الفترة األخيرة، احتجاجًا  اللبناني مظاهرات عديدة خال 
الــبــاد، وتعّمق أزمــة  تــردي األوضـــاع االقتصادية فــي  على 

تذبذب وفرة الدوالر في السوق املحلية.

للتخطيط  العام  المدير  أولير،  أوكوانج  أركانجيلو 
بجنوب  النفط  وزارة  لدى  واألبحاث  والتدريب 
السودان، قال األربعاء إن إنتاج البالد من النفط بلغ 178 
ألف برميل يوميًا، وإنه يستهدف أن يبلغ اإلنتاج 200 ألف 

برميل يوميًا في غضون العامين المقبلين.

ستاندرد آند بورز، وكالة التصنيف االئتماني، توقعت 
العام  خالل  الخليجية  للبنوك  المالية  األوضاع  استقرار 
2020، ما لم تحدث أية صدمات غير متوقعة. وأضافت 
الوكالة في تقرير، األربعاء، أن البنوك الخليجية ستكون 
تدخل  وقوع  باحتمال  الجيوسياسية  للمخاطر  عرضة 
عسكري واسع النطاق في المنطقة. وأشار التقرير إلى 

أن البنوك ستكون عرضة أيضا لتصاعد مخاطر حدوث 
النمو  تراجع  نتيجة  النفط،  بأسعار  ملحوظ  انخفاض 
االقتصادي العالمي. وتابع: »نظرة الوكالة المستقبلية 
مستقرة لنحو 88 في المائة من البنوك الخليجية، بينما 

هناك نظرة سلبية لبنكين«.

بوزارة  الجوازات  عام  مدير  العتيق،  أحمد  محمد 
الداخلية، أعلن عن تقديم تسهيالت جديدة للوافدين 
الدخول  تأشيرة  على  الحصول  يخص  ما  في  البالد  إلى 
باإلجراءات  العمل  سيتم  إنه  وقال  العمل.  وإجراءات 
المقيمين  ألبناء  السماح  في  المتمثلة  قريبًا،  الجديدة 
لنقل  الحاجة  دون  الخاص،  القطاع  في  بالعمل 

على  كفاالتهم  وإبقاء  الشركات،  تلك  على  إقامتهم 
رب األسرة. وأشار إلى أنه سيتم استحداث تأشيرة جديدة 
تلبي  والوظائف،  المهن  بعض  في  المؤقت  للعمل 
لالستثمار  مناسبة  بيئة  وتخلق  العمل  سوق  متطلبات 
المحلي واألجنبي. وكشف العتيق عن استحداث تأشيرة 

عمل مؤقتة من شهر لغاية 6 أشهر.

بن فان بيوردن، الرئيس التنفيذي لشركة رويال داتش 
خططها  تغيير  تعتزم  ال  الشركة  أن  األربعاء  أكد  شل، 
لدينا على  نية  »ال  األوسط. وتابع:  الشرق  لالستثمار في 
الشرق  في  لالستثمار  وشهيتنا  موقفنا  لتغيير  اإلطالق 

األوسط. نحن أبعد ما نكون عن ذلك«.

أسماء في األخبار

عقارات دبي تواصل هبوطها
لندن ـ العربي الجديد

كــشــف تــقــريــر شــركــة »تــشــيــســتــرتــنــس« الــعــقــاريــة 
الــبــريــطــانــيــة أن االنــخــفــاض الـــذي شــهــدتــه ســوق 
ــي يـــرجـــع الســتــمــرار  ــارات الــســكــنــيــة فـــي دبــ ــقـ ــعـ الـ
تــخــمــة املــــعــــروض، حــيــث مـــن املـــقـــرر تــســلــيــم 50 ألــــف وحـــدة 
املائة عن  بــزيــادة قدرها 150 في  عــام 2019  سكنية جديدة 
التي تم تسليمها عام 2018 والتي  السكنية  الوحدات  عدد 
الـــذي صــدر بعنوان:  التقرير  ألــف وحـــدة. وتــوقــع  بلغت 20 
»واقــع القطاع العقاري في دبي خال الربع الثالث من عام 
2019« أن تشهد سوق العقارات السكنية في دبي مزيدًا من 
أن  املتوقع  من  الحالي، حيث  العام  نهاية  التصحيح حتى 

تشهد انخفاضًا باألسعار بنسبة 5 في املائة بشكٍل عام.
نهاية  فــي  »فــيــتــش«،  األميركية  التصنيف  وكــالــة  وتــوقــعــت 
سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي، أن يــهــدد الــتــراجــع املــتــواصــل في 
أسعار العقارات بدبي جودة أصول املصارف. وتقدم البنوك 

اإلمـــاراتـــيـــة قــروضــًا ضــخــمــة لــلــشــركــات الــعــقــاريــة ومــشــتــري 
أن  املرجح  من  إنــه  األميركية  الوكالة  وقالت  والفلل.  الشقق 
أكبر على  دبــي بدرجة  العقارية في  السوق  يضغط ضعف 

جودة أصول القطاع املصرفي في اإلمارات. 
وأظهر مسح للوكالة أن أسعار العقارات في دبي تراجعت 
مــنــذ منتصف 2014،  املــائــة  فــي  بــني 35-25  راوحــــت  بنسبة 
وأن مــحــلــلــني يــتــوقــعــون مـــزيـــدًا مـــن االنـــخـــفـــاض هــــذا الــعــام 
والعام املقبل، وسط تباطؤ االقتصاد وزيادة املعروض من 

الوحدات السكنية.
ولفت تقرير شركة »تشيسترتنس« إلى استمرار انخفاض 
متوسط إيجارات الشقق والفلل في دبي بنسبة 1 في املائة 
خــال الــربــع الثالث مــن الــعــام الــجــاري مقارنة بالربع الــذي 
ســبــقــه. وأوضــــح الــتــقــريــر أنـــه مــن املــتــوقــع أن يسهم تجميد 
اإليــجــار ملــدة ثــاث ســنــوات الــذي تنظر فيه دائـــرة األراضــي 
ــــاك فـــي دبـــي فـــي الـــوقـــت الــحــالــي فـــي انــتــعــاش ســوق  واألمــ
املبيعات  أســعــار  للتقرير استمرت  مــجــددًا. ووفــقــًا  اإليــجــار 

اإلجمالية للشقق والفلل في دبي في التراجع بنسبة 4 في 
املائة و3 في املائة على التوالي، خال الربع الثالث من العام 

الحالي مقارنة بالربع الذي سبقه.
على  تمت  التي  العقارية  املعامات  قيمة  أن  التقرير  وذكــر 
ــائـــة، بينما  الـــوحـــدات الــجــاهــزة  ارتــفــعــت بــنــســبــة 16 فـــي املـ
ارتــفــعــت الــتــي تــمــت عــلــى الـــوحـــدات املــتــاحــة عــلــى املخطط 
بنسبة 46 فــي املــائــة خــال الــربــع الثالث مــن الــعــام الــجــاري 

مقارنة بالربع الذي سبقه.
املنجزة  الــعــقــارات  الــتــي تمت على  املــعــامــات  قيمة  وبلغت 
خال التسعة أشهر األولى من العام الجاري 22 مليار درهم 
)6 مليارات دوالر(، في حني بلغت املعامات التي تمت على 
الــوحــدات املتاحة على املخطط 26 مليار درهــم )7 مليارات 
دوالر(. وقّدرت وكالة »ستاندرد آند بورز غلوبال« األميركية 
للتصنيف ديون حكومة دبي بنحو 65 مليار دوالر، أي ما 
يعادل 56 في املائة من إجمالي الناتج املحلي. بينما تقّدر 

ديون الشركات الحكومية بنحو 60 مليار دوالر.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يفشل ماليني املواطنني العرب 
ي الحد األدنى من الرعاية 

ّ
في تلق

الصحية، وال تعرف معظم 
دول املنطقة حقًا من حقوق 

اإلنسان اسمه الحق في الدواء، 
بل وتشهد بعض هذه الدول 

جرائم بشعة بحق املرضى، منها 
بيع أدوية منتهية الصالحية 

أو مغشوشة، وعدم استقبال 
املستشفيات الخاصة املرضى 
الفقراء، واحتجاز جثث املوتى 
في حال عدم قدرة ذويهم على 
سداد تكاليف العالج، واختفاء 
أدوية مهمة من األسواق منها 

أدوية السكري والقلب والسرطان، 
واحتكار شركات أدوية كبرى 
للسوق وتالعبها باملستهلك، 

والزيادات املتواصلة في األسعار 
من دون مراعاة دخل املواطن 

وقدرته الشرائية.
وعندما يتسرب املرض إلى 

جسد مريض أو إلى أحد أفراد 
أسرته يصاب بفزع شديد، فقد 
ال يجد سريرًا في املستشفيات 

الحكومية، وقبلها قد ال يجد 
الدواء املطلوب لعالجه بسعر 

مناسب، وفي حال توافر السرير 
والدواء، فإنه يكون متوافرا 

فقط لدى املستشفيات الخاصة 
واالستثمارية التي ترفع شعار 

الربح أوال قبل احترام آدمية 
اإلنسان وظروفه املادية، وبالتالي 

يصبح اللجوء إلى مثل هذه 
املستشفيات مكلفًا ماديًا ويفوق 

قدرة معظم املواطنني، بل إن 
بعض الحكومات تفضل إقامة 
قصور واستراحات حكومية 

وفنادق وشراء طائرات رئاسية 
على إقامة مستشفيات ودور 

للرعاية الصحية ومدارس 
وجامعات، بل وتقلص هذه 

الحكومات مخصصات الصحة 
والتعليم في املوازنة العامة للدولة 

بزعم عدم وجود موارد مالية.
في املقابل، فإن الدول الغربية 

تحترم مبدأ حق الدواء، وتوفر 
الرعاية الصحية لجميع مواطنيها 

واملقيمني على أراضيها، 
واملستشفيات الحكومية تستقبل 

املرضى من دون سؤالهم عن 
هويتهم، وما إذا كانوا مواطنني 

أم وافدين، بل إن محاكم هذه 
الدول تفرض عقوبات قاسية جدًا 

بحق أي شركة أدوية تنتج أدوية 
لها آثار جانبية مضرة بالصحة 

العامة، وال أقول أدوية منتهية 
الصالحية، كما يحدث عندنا.
خذ أحدث مثال على ذلك، قرار 

هيئة املحلفني في فيالدلفيا، أكبر 
مدن والية بنسلفانيا األميركية، 

التي فرضت، أمس، غرامة ضخمة 
قيمتها 8 مليارات دوالر على 

شركة جونسون آند جونسون، 
كتعويض عقابي لرجل يبلغ من 
العمر 26 عاًما، أكد للهيئة أنه لم 

يتم تحذيره من أن عقارا مضادا 
للذهان اشتراه من الشركة قد 

يؤدي إلى نمو الثدي. وهذه أكبر 
عقوبة بني أكثر من 13 ألف دعوى 
قضائية مقامة ضد جونسون آند 

جونسون تزعم أن عقار يسيبردال 
يسبب حالة تسمى بالثدي عند 

األوالد وتوسع أنسجة الثدي.
العالم يحترم الحق في الدواء، 

وحكوماتنا تحترم حق خروج 
املواطن من الحياة.

الحق في الدواء
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بغداد ـ محمد علي

ــّرت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة حزمة  أقــ
إصالحات وقرارات جديدة أمس، 
تــعــتــبــر الــثــانــيــة مـــن نــوعــهــا في 
غــضــون ثــالثــة أيـــام وتــهــدف للتخفيف من 
نــقــمــة الـــشـــارع وتــطــويــق الــتــظــاهــرات الــتــي 
عمت العاصمة بغداد ومدن جنوب ووسط 
ــتــــوبــــر/ تــشــريــن  أكــ ــبــــالد مـــنـــذ األول مــــن  الــ
ذلك وسط تحذيرات  ويأتي  الجاري.  األول 
اللجوء  إلى  الحكومة  مراقبني من اضطرار 
لالقتراض الخارجي لتنفيذ الوعود املبالغ 
الــتــي تعاني  املــالــيــة  فيها، مــا يفاقم األزمـــة 

منها البالد.
»العربي  وقــال مــســؤول عــراقــي فــي بــغــداد لـ
أعلنت  التي  الــجــديــدة  الحزمة  إن  الــجــديــد« 
ــقـــرارات األولـــى  أمـــس تفصيلية أكــثــر مــن الـ
التي كشفت عنها الحكومة االثنني املاضي.
وأكـــد املـــســـؤول، الـــذي رفـــض ذكـــر اســمــه، أن 
ــقــــرارات  »هـــنـــاك حـــزمـــة أخـــــرى ثــالــثــة مـــن الــ
فـــي الــطــريــق تــتــعــلــق بــســكــان الــعــشــوائــيــات 
ــة واملـــــتـــــضـــــرريـــــن مــن  ــ ــنـ ــ ــزمـ ــ واألمـــــــــــــــراض املـ
العسكرية  األخطاء  أو  اإلرهابية  العمليات 

ــســـّرحـــني مـــن وظـــائـــفـــهـــم«، مــوضــحــا أن  واملـ
القرارات بمجملها قابلة للتنفيذ فعليا بني 

شهر وثالثة أشهر.
ــو الـــلـــجـــنـــة املـــالـــيـــة  ــابــــل، قــــــال عـــضـ ــــي املــــقــ فـ
فــــي الـــبـــرملـــان الــــعــــراقــــي، حـــنـــني الــــقــــدو، فــي 
الحكومة  إن  أمــــس،  تــصــريــحــات صــحــافــيــة 
أبرمت اتفاقا مع البنوك واملصارف الخاصة 
لتوزيع قروض ميسرة على مواطنني بدون 
فوائد، وذلك بعد توزيع قطع األراضي على 
الشرائح املستحقة«، مؤكدا أن ذلك سيكون 

بعد توزيع األراضي لهم. 
وأضــاف: »4 تريليونات و200 مليار دينار 
عــراقــي )الـــدوالر = 1250 ديــنــارًا( خصصت 
لبناء 100 ألف وحدة سكنية، ستوزع على 
التجاوزات والعشوائيات،  الفقراء قبل رفع 
ــة  ــزمــ حـــــســـــب الــــــــقــــــــرار الـــــحـــــكـــــومـــــي فـــــــي حــ

اإلصالحات األولى«.
العراقية  الحكومة  عــن  لبيان صــدر  ووفــقــا 
ــرارات الــــجــــديــــدة تــضــمــنــت  ــ ــقــ ــ ــ أمــــــس، فـــــإن ال
ووزارات  عــدة مؤسسات  مــن  لجنة  تشكيل 
وهــــيــــئــــات حـــكـــومـــيـــة لـــلـــمـــبـــاشـــرة بـــتـــوزيـــع 
األراضي السكنية للمواطنني املستحقني أو 
الذين ال يملكون سكنا برسوم تكون رمزية 

ضمن مسقط رأس املواطن نفسه.
ــة بــنــد إلــــى مــشــروع  ــافـ كـــذلـــك تــضــمــنــت إضـ
قــانــون املــوازنــة الــعــام املقبل 2020 لتجميد 
ــتـــالم  ــتــــي تـــتـــيـــح اسـ ــة الــ ــقـ ــابـ ــوانــــني الـــسـ ــقــ الــ
الشخص أكثر من راتب أو تقاعد أو منحة 
ــا، إضـــافـــة إلــى  وتــخــيــيــره بـــاســـتـــالم أحــــدهــ

متكاملة  شمسية  طــاقــة  منظومات  تــوزيــع 
الـــقـــرارات تسهيل  الــفــقــيــرة. وشملت  لــأســر 
تــأســيــس الــشــركــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة 
وإعـــفـــاءهـــا مـــن الـــرســـوم املــفــروضــة عليها، 
ــويــــل املــــحــــافــــظــــني إطــــــــالق املــــشــــاريــــع  ــخــ وتــ
ألف  ديــنــار )380  التي تقل عــن 500 مليون 
املركزية  الحكومة  إلــى  الــعــودة  دون  دوالر( 
واإلنــشــاء  والصيانة  الترميم  أعــمــال  ضمن 
ــلـــى أن تـــســـتـــهـــدف تــشــغــيــل  والـــتـــنـــظـــيـــف عـ

العمالة املحلية.
واعـــتـــبـــر الـــخـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي الـــعـــراقـــي، 
جمال ناجي، أن الحزمة الثانية من قرارات 
الــحــكــومــة ال تختلف عــن األولــــى كــثــيــرا في 

كونها إلرضاء الشارع.
»العربي الجديد«: »نحذر  وأضاف ناجي، لـ
ـــوزراء نــفــســه بــوعــود  ــ ــ مـــن إغـــــراق مــجــلــس ال
وقرارات ستجعل البالد عاجزة أو مضطرة 
لـــالقـــتـــراض مـــقـــابـــل أن تـــحـــافـــظ الــحــكــومــة 
عــلــى وجـــودهـــا ومــنــع ســحــب الــثــقــة مــنــهــا، 
ــنـــاك قــــــــرارات حــقــيــقــيــة  ــكـــون هـ ويـــجـــب أن تـ
سيساهم  ألنــه  للدخول،  االستثمار  تشجع 
فـــي إيـــجـــاد حــلــول ســريــعــة ملــشــكــلــتــي الفقر 
تعزيز  ذلك سيكون مجرد  والبطالة، وغير 
الــدولــة الريعية واالقــتــصــاد األحــادي  حالة 

الذي يفاقم األزمة املالية للبالد.
واالتفاقات  النفط  إيـــرادات  تراجع  وتسبب 
ــران فـــي تكبيد  ــ الــجــمــركــيــة األخــــيــــرة مـــع إيــ
ــوازنـــة الــعــامــة الــجــاريــة خــســائــر فــادحــة،  املـ
وتــوقــع نـــواب ارتــفــاع العجز إلــى 30 مليار 
دوالر العام املقبل، مقابل 23.3 مليار دوالر 

خالل العام الحالي.
وأضاف ناجي أن بعض القرارات الحكومية 
ــتــــشــــريــــع تــــحــــويــــل جــنــس  املــــؤســــفــــة فـــــي الــ
ــي الــزراعــيــة إلـــى ســكــنــيــة، وكــــان من  ــ األراضـ
في  أراٍض سكنية  لتوزيع  الــذهــاب  األفضل 
مناطق غير زراعية، لكن الحكومة اختارت 
األســهــل كـــون األراضــــي الــزراعــيــة مخدومة 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

الــلــيــبــي عــمــر األحـــمـــر، يوميا  املـــواطـــن  يتفقد 
البحث  التواصل االجتماعي من أجل  مواقع 
البطاقة املصرفية املخصصة ملنحة  عن بيع 
أربــاب األســر ألعلى سعر، وذلــك لغرض بيع 
ــادة مــــن فــــارق  ــفــ ــتــ حــصــتــه مــــن املـــنـــحـــة واالســ

السعرين الرسمي واملوازي.
وتبلغ حصة كل فرد في منحة أربــاب األسر 
البالغ  الــرســمــي  بالسعر  دوالر   500 سنويا 
فـــي حـــني يبلغ  لــكــل دوالر،  ديـــنـــار  نــحــو 1.4 
السعر في السوق السوداء أكثر من 4 دنانير. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن دخله  يــقــول األحــمــر لـــ
ببيع  لذلك يقوم  بالسفر،  له  املالي ال يسمح 
تسديد  لــغــرض  بـــالـــدوالر  مشحونة  بطاقته 
ــذلــــك لــتــغــطــيــة  نـــفـــقـــات اإليــــجــــار املـــتـــراكـــم وكــ
مصاريف األسرة املكونة من سبعة أشخاص. 
ــــوق الــعــمــلــة بــمــنــطــقــة الـــظـــهـــرة وســـط  فــــي سـ
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، يـــقـــوم ســامــي 
مـــحـــمـــود، عــبــر مــحــل صــغــيــر، مــتــر فـــي مــتــر، 
بــالــعــمــل فـــي تـــجـــارة بــطــاقــات الــفــيــزا، مقابل 
إلــى 10% من كل  الحصول على نسبة تصل 

»الــعــربــي الــجــديــد«،  بــطــاقــة. يــقــول مــحــمــود لـــ
إنه يستلم يوميا بمعدل يتراوح بني 20 و25 
الزبائن برقمها السري،  بطاقة مصرفية من 
وترسل إلى األردن أو تركيا وغيرها وخالل 
أسبوع تصل األمــوال عبر طرق غير رسمية 

لنسلمها للزبون ثم نأخذ نسبتنا.
الرسمي  بــني  السعرين  فــروقــات  أن  وأضـــاف 
واملــــــوازي جــعــلــت املــواطــنــني يــتــجــهــون لــهــذا 
الـــنـــوع مـــن الـــتـــجـــارة، بـــغـــرض تــوفــيــر أمــــوال 

لتلبية احتياجاتهم الضرورية.
وقال املواطن مصطفى عبيد البالغ من العمر 
»العربي الجديد«، إنه يقوم بتعبئة  60 سنة لـ
بــطــاقــة الــفــيــزا مـــن املـــصـــرف ومــــن ثـــم بيعها 
بالسوق لغرض الحصول على سيولة نقدية 

وإنــه ال يتمكن من السفر وبالتالي يمنحها 
إلى أحد الباعة في السوق املوازي.

ــلـــل املـــصـــرفـــي عــــمــــران الــشــائــبــي  وقـــــــال املـــحـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: إن ســبــب انــتــشــار هــذه  لـــ
التجارة يعكس فشل الحكومة في إدارة امللف 

االقتصادي. 
كما يرى الخبير املصرفي نوري بريون، في 
أخطاء  هناك  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديثه 
الــذي فتح  في برنامج اإلصــالح االقتصادي 
الــبــاب عــلــى مــصــراعــيــه للنقد األجــنــبــي دون 
إلــى سمسار عملة  املواطن  ضوابط، فتحول 
لحل أزماته املعيشية، داعيا لضرورة توفير 
الــخــارج فقط من  فــي  للعالج  األجنبي  النقد 
أجل املحافظة على االحتياطيات النقدية من 

العمالت الصعبة.
ومـــن جــانــبــه، أثــنــى املــحــلــل االقــتــصــادي أبــو 
بــكــر الــهــادي عــلــى اإلصـــالحـــات االقــتــصــاديــة 
قائال  بها دوليا،  املعترف  لحكومة طرابلس 
»العربي الجديد« إن خطوات تعبئة البطاقة  لـ
املــصــرفــيــة بــالــســعــر الــرســمــي ومــنــحــة أربـــاب 
األسر، تستهدف تحقيق العدالة االجتماعية 

وحصول كل مواطن على العملة الصعبة.

الرباط ـ مصطفى قماس

إلى  املــغــرب  فــي  التقاعد  أزمــة معاشات  تعود 
الـــواجـــهـــة، بــســبــب املــســتــوى املــتــدنــي لــأجــور 

املصرح بها من قبل شركات القطاع الخاص.
وتـــفـــيـــد دراســـــــة أنــــجــــزت لـــصـــالـــح الـــصـــنـــدوق 
الوطني للضمان االجتماعي، مؤخرا، بوجود 
ــــن املــــعــــاشــــات مــــــادام  مـــوظـــفـــني مــــحــــرومــــني مـ
مــســتــوى مــســاهــمــاتــهــم لـــم يــصــل إلـــى السقف 
التي تؤهلهم  الــقــانــون للدخول  يــحــدده  الــذي 
لـــالســـتـــفـــادة مـــن املـــعـــاشـــات. ويـــأتـــي ذلــــك في 
الــوقــت الــذي يــراد إصــالح الصندوق الوطني 

للتقاعد من أجل الحفاظ على توازنه.
وتــؤكــد بــيــانــات الــصــنــدوق الــوطــنــي للضمان 
االجتماعية  الحماية  يؤّمن  الــذي  االجتماعي 
ــاع  ــ ــقـــطـــاع الــــخــــاص، أن ثـــالثـــة أربـ ملـــوظـــفـــي الـ
املــتــقــاعــديــن املــرتــبــطــني بــالــصــنــدوق والــبــالــغ 
في  معاشات تصل  يتلقون  ألفا،   544 عددهم 
الشهر،  فــي  إلــى حــوالــي 220 دوالرا  املتوسط 
مقابل متوسط معاشات في حدود 750 دوالرا 
ملـــتـــقـــاعـــدي الـــوظـــائـــف الـــحـــكـــومـــيـــة. وســجــلــت 
الـــــــدراســـــــة، حــــســــب مــــصــــدر مـــــن الــــصــــنــــدوق، 
»العربي الجديد«، أن اإلقصاء من املعاشات  لـ
يـــطـــاول 20 فـــي املـــائـــة مـــن األجـــــراء املــشــتــركــني 
االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  في 

ــذي لــــم تـــصـــل مـــــدة مــســاهــمــتــهــم فـــيـــه إلـــى  ــ ــ الـ
3200 يوم خالل مدة تشغيلهم، وهو السقف 
ــــذي يـــحـــدده الـــقـــانـــون الســتــحــقــاق املـــعـــاش.  الـ
وتــشــيــر الـــدراســـة الــتــي طلبها الــصــنــدوق من 
استشاري بهدف وضع سيناريوهات  مكتب 
به  املعمول  الحالي  النظام  أن  إلــى  اإلصـــالح، 
فيما يتصل بالتغطية االجتماعية في القطاع 
الــخــاص، غــيــر مــحــفــز، مــــادام ال يمنح حقوقا 
التقاعد  إلــى  الذين يحالون  لــأجــراء  إضافية 
عند بلوغهم سن الستني، كما أنه غير منصف 

بالنسبة لأجراء الذين يشتغلون مددا أطول.
وتــثــار مــســألــة ضــعــف مــعــاشــات الــتــقــاعــد في 
ســيــاق متسم بمطالبة رجـــال أعــمــال بــإدخــال 
ــل، مـــــا مـــــن شـــأنـــه  ــغــ ــشــ ــوق الــ ــ ــ املــــــرونــــــة فـــــي سـ
أن يــنــعــكــس ســلــبــا عـــلـــى مـــعـــاشـــات الــتــقــاعــد 
مستقبال. الخبير االقتصادي رضوان الطويل 
»العربي الجديد«، أن املرونة  يرى، في حديثه لـ
ــــى الـــعـــمـــل بـــعـــقـــود الــشــغــل  ــتـــي ســتــفــضــي إلـ الـ
ــي مستوى 

ّ
تــدن املــــدة، سينجم عنها  قــصــيــرة 

األجور، مشددا على أن املرونة نافذة اليوم في 
العديد من القطاعات كأمر واقع.

ويذّكر خبراء املركز املغربي للظرفية بالشغل 
الــذي يطاول حوالي مليون شخص  الناقص 
في املغرب، والذي يعني العمل لفترة محددة 
في اليوم قد تصل إلى ساعة فقط في بعض 
ــي هـــذا  األحـــــيـــــان، مــعــتــبــريــن أن الـــعـــامـــلـــني فــ
العضو  العاطلني. ويتصور  فــي عــداد  اإلطـــار 
الــوطــنــي  ــنـــدوق  الـــصـ إدارة  ملــجــلــس  الـــســـابـــق 
لــلــضــمــان االجـــتـــمـــاعـــي، مــحــمــد الـــهـــاكـــش، في 
»العربي الجديد«، أنه يفترض اتجاه  حديثه لـ
الصندوق نحو تحسني معاشات املتقاعدين، 
باستحضار قدراتهم الشرائية، وعدم االكتفاء 
بــالــجــوانــب املــحــاســبــيــة الــتــي تــراعــي الــتــوازن 
ــات  ــوازنـ ــتـ املــــالــــي لـــلـــصـــنـــدوق عـــلـــى حـــســـاب الـ

االجتماعية للمتقاعدين.

إغراق العراقيين 
بالقرارات
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الرئيس  النفط المحرك  يعتبر 
ويمثل  الــيــمــن،  القــتــصــاد 
مــوارد  من  المائة  في   70
المائة  في  و63  الموازنة، 
في  و30  الـــصـــادرات،  مــن 
المحلي،  الناتج  من  المائة 
وتمثل عائداته نسبة كبيرة 
األجنبي،  النقد  مــوارد  من 

حسب بيانات رسمية.
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المشتقات

محللون: أخطاء في 
برنامج اإلصالح االقتصادي 

وراء أزمة الدوالر

صنعاء ـ محمد عبد الملك

النفطية  املــشــتــقــات  أزمــــة  تستمر 
فـــي عـــدد مـــن املــــدن الــيــمــنــيــة وفــي 
ــاء،  ــعـ ــنـ مـــقـــدمـــتـــهـــا الــــعــــاصــــمــــة صـ
لــأســبــوع الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي، حــيــث ألقت 
بظاللها على املواطنني ومختلف القطاعات 
التي أصيبت بشلل شبه كامل بسبب نقص 

الوقود. 
فــي منتصف سبتمبر/أيلول  األزمـــة  وبـــدأت 
املاضي، وبمجرد أن بدأ املواطنون يشعرون 
ــيـــك مــطــلــع األســــبــــوع الـــفـــائـــت،  بـــانـــفـــراج وشـ
ــة مـــجـــّددًا بــعــد توفر  ســرعــان مــا عـــادت األزمــ
الــوقــود لثالثة أيـــام فــقــط، إذ ظــهــرت طوابير 
انتظار السيارات ملسافات طويلة مرة أخرى 

في محطات الوقود. 
ــاعــــة ظــــل املـــــواطـــــن مــــراد  وألكــــثــــر مــــن 32 ســ
املطحني منتظرًا دوره في طابور البحث عن 
لعله  الستني وســط صنعاء  بــشــارع  الــوقــود 
البنزين ولكن دون  يحصل على 40 لترًا من 

فائدة.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــقــول مـــراد فــي حديثه لـــ
أنا أعمل  األزمــة أصبحت تخنقنا وتعطلنا، 
نــاقــل بــضــائــع فــي إحـــدى الــشــركــات وهاتفي 
ــمـــالء يـــريـــدون  ــعـ ال يـــتـــوقـــف مـــنـــذ يــــومــــني، الـ
بضاعتهم ونحن هنا ال نــدري متى سيأتي 

دورنا ونحصل على البنزين. 
أحــمــد ردمــــان، مــالــك أحــد املــخــابــز، هــو اآلخــر 
أغلق محله منذ قرابة أسبوع، وفقد العاملون 
في املخبز مصدر رزقهم بعد أن طلب منهم 
التوقف عن العمل حتى تتوفر املشتقات مرة 

أخرى. 
عــبــد الــحــكــيــم الــشــمــيــري، طــالــب فـــي جامعة 
»العربي الجديد« إنه والكثير  صنعاء، قال لـ
من الطالب أصبحوا يجدون صعوبة بالغة 

فـــي تــوفــيــر أجــــرة املـــواصـــالت الــتــي ارتــفــعــت 
بــشــكــل جــنــونــي مــع اخــتــفــاء املــشــتــقــات حتى 
أصبح يحتاج الطالب قرابة 1000 ريال يمني  
ــال( لــلــوصــول من  ــ )الـــــــدوالر = نــحــو 250 ريــ
الجامعية  دروسهم  لحضور  بعيدة  مناطق 

والعودة إلى منازلهم.
انــعــدام املشتقات مــن تفاقم  وضــاعــفــت أزمـــة 

الوضع اإلنساني إلى حد كبير حيث ارتفعت 
الكثير  حياة  وباتت  الغذائية  السلع  أسعار 
مــن األســـر الــفــقــيــرة واملــريــضــة مــهــددة بشكل 
فعلي جراء عجزها عن توفير قيمة املنتجات 

األساسية وكذلك األدوية.
وحسب الباحث االقتصادي نبيل الشرعبي، 
بات هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع 
الـــغـــذائـــيـــة والـــتـــي نــتــج مــنــهــا غــــالء وجــبــات 

املطاعم أيضا.
وأضــــاف الــشــرعــبــي: هــــّدد عـــدد مــن أصــحــاب 
لم  إذا  بالتوقف  التجارية  الكهرباء  مــولــدات 
يصل الديزل لتشغيل املــولــدات، واألمــر ذاته 
بــالــنــســبــة لــقــطــاع األدويـــــة الــتــي تــحــتــاج إلــى 

تبريد، وكذلك الغذاء مثل اللحوم واأللبان.
وامــتــدت تــأثــيــرات أزمـــة املشتقات كــذلــك إلى 
الــقــطــاع الــــزراعــــي، حــيــث تـــوقـــف الــكــثــيــر من 
املحاصيل نتيجة عدم  إنــتــاج  عــن  املــزارعــني 
ــزل الــــــذي يــمــكــنــهــم مــــن تــشــغــيــل  ــ ــديـ ــ تـــوفـــر الـ
املضخات وأيضا جلب املياه ونقل بضائعهم 

إلى األسواق. 
ووفـــقـــا لــرئــيــس جــمــعــيــة حــمــايــة املــســتــهــلــك 

فضل منصور، فإن القطاع الزراعي مباشرة 
بأزمة املشتقات، حيث يعتمد أغلب مزارعي 
املياه  اليمن على  فــي  الــخــضــروات والــفــواكــة 
من  الكثير  توقف  واآلبـــار، وتسبب  الجوفية 
املضخات بتلف محاصيل زراعية، وبذلك فإن 
التأثير على املستهلكني واملزارعني سيستمر 

إلى أمد طويل وفقا للدورة الزراعية.

»الـــعـــربـــي  ويـــضـــيـــف مـــنـــصـــور فــــي حـــديـــثـــه لــــ
أن 50% من  إلــى  التقديرات تشير  الــجــديــد«: 
الصناعية  بمجملها،  االقــتــصــاديــة  الــحــركــة 
وبني  الداخلي  والنقل  والتجارية  والزراعية 
املدن توقفت، وطاول التأثير املباشر لأزمة 
العاملني في تلك القطاعات، مؤكدًا أن عاطلني 
ــــى طـــوابـــيـــر  جـــــــددا عــــن الـــعـــمـــل يـــضـــافـــون إلــ
ماليني الفقراء الذين يحتاجون للمساعدات 

اإلنسانية.
ولــــم تــتــوقــف األزمــــــة عــنــد املـــصـــانـــع وتــعــذر 
ــرة املـــواصـــالت،  ــ ــاع أجـ ــفــ نــقــل الــبــضــائــع وارتــ
الــصــحــي ســـواء في  الــجــانــب  ولكنها شملت 
املستشفيات أو مراكز الغسيل الكلوي، األمر 
للحوثيني  التابعة  الصحة  وزارة  دفــع  الــذي 
إلى اإلعالن  بأن هناك 500 مستشفى ووحدة 
صحية مهددة بالتوقف جراء انعدام الوقود، 

حسب منصور.
ولفت إلى أن أزمة املشتقات النفطية وخاصة 
انـــعـــدام الـــديـــزل تــســبــبــت فـــي ارتـــفـــاع أســعــار 
ــــحـــــالت الـــتـــجـــاريـــة  ــاء لــلــمــعــامــل واملـ ــهـــربـ ــكـ الـ
واط  الكيلو  واملستهلكني حيث وصــل سعر 

الواحد إلى 400 ريال يمني. وطبقا للمتحدث 
فإن إقحام الجانب االقتصادي ضمن أدوات 
الـــحـــرب أصــبــح أمــــرا مــؤســفــا يــتــكــرر بشكل 
مـــســـتـــمـــر، حـــيـــث إن مـــثـــل هـــــذه األزمـــــــــات لــم 
تــعــد تــؤثــر عــلــى طـــرف مــعــني ولــكــنــهــا بــاتــت 
املستهلكني،  وعــمــوم  القطاعات  كافة  تشمل 
ويــســتــغــرب مــنــصــور مـــن ســـكـــوت مــنــظــمــات 
ــن مـــثـــل هـــــذه املـــمـــارســـات  األمــــــم املـــتـــحـــدة عــ

واإلجراءات.
الــوقــود، توسعت السوق  أزمــة  وعلى خلفية 
لبيع  فرصة  التجار  اتخذها  حيث  الــســوداء 
سعر  وصــل  وقــد  كبيرة،  بأسعار  مخزونهم 
العشرين لــتــرا مــن البنزين إلــى أكــثــر مــن 20 
ألف ريال يمني، وتتفاوت األسعار من شارع 
إلــى آخـــر، فــي الــوقــت الـــذي يعمل الحوثيون 
على إدارة تلك السوق وتموينها والحصول 

على عوائدها املادية املرتفعة.
وكشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية 
والـــصـــنـــاعـــيـــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة جــمــاعــة 
ــبــــوس، عــن  ــكــ ــن الــ ــاء، حـــسـ ــعـ ــنـ الــــحــــوثــــي بـــصـ
املخاطر والخسائر التي تعرض لها القطاع 
نتيجة  والخدمي  الصناعي  بشقيه  الخاص 

منع دخول املشتقات إلى البالد. 
وحسب إحصائيات نشرتها الغرفة التجارية 
فإن أكثر من 350 مصنعا توقفت عن العمل 
بسبب األزمــة وفقد أكثر من 980 ألــف عامل 
مصادر أرزاقهم. كما وجهت الغرفة التجارية 
ــنـــاشـــدات عــاجــلــة لـــأمـــم املـــتـــحـــدة بــالــنــظــر  مـ
ملــثــل هـــذه الــقــضــايــا بــعــني الــحــيــاد وعـــدم جر 
االقتصاد اليمني وحياة الناس ألي تداعيات 
باإلسراع  ذاتــه  الوقت  في  مطالبة  سياسية، 
في فتح املوانئ واملطارات ورفع الحصار عن 

سفن املشتقات النفطية والسماح بدخولها.
كــمــا اتــهــمــت الــلــجــنــة االقـــتـــصـــاديـــة الــتــابــعــة 
بـــالـــوقـــوف خلف  الــتــحــالــف  لــلــحــوثــيــني دول 
األزمــــــــة وحــــصــــار الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي نــتــيــجــة 
اســتــمــرار إجــــراءات احــتــجــاز سفن املشتقات 
النفطية وعدم السماح لها بالدخول وتفريغ 

شحناتها في ميناء الحديدة غرب اليمن. 
وحول األسباب الحقيقية وراء أزمة املشتقات 
االقتصادي  الشأن  الباحث في  أكد  النفطية، 
»الــعــربــي  الــيــمــنــي، عــبــد الـــواحـــد الــعــوبــلــي، لـــ
الـــجـــديـــد« أن األزمـــــة تــعــود جــــذور أســبــابــهــا 
ملــجــمــوعــات مــســيــطــرة عــلــى مــكــتــب الــرئــيــس 
ــادي، على حد  اليمني عــبــده ربــه منصور هـ

تعبيره. 
وأضـــــاف الــعــوبــلــي أن الــتــحــالــف الــســعــودي 
تراخيص  على  الحصول  يشترط  اإلمــاراتــي 
مــوقــعــة مــن الــرئــاســة اليمنية لــلــســمــاح بــأي 
بــاخــرة يـــراد لها أن تــرســو فــي أي ميناء من 

ــوانـــئ الــــبــــالد، ولـــكـــن الـــنـــافـــذيـــن فـــي مكتب  مـ
الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة 
الرياض، يستغلون هذه الظروف باستخدام 
ــم فــي الــلــجــنــة االقــتــصــاديــة للتكسب  ــهـ أدواتـ
الشخصي مــن خــالل فــرض غــرامــات وابــتــزاز 
ــتـــوردي املــشــتــقــات والـــبـــضـــائـــع بــآلــيــات  مـــسـ

وإجراءات معقدة لتوريد اإليرادات. 
معلومات  على  اطــلــع  أنــه  العوبلي  وأوضـــح 
ــــي مـــكـــتـــب الـــرئـــاســـة  ــنــــافــــذيــــن فـ ــد أن الــ ــؤكــ تــ
يتذرعون مرة باملواصفات وأحيانا بقرارات 
حـــصـــر اســــتــــيــــراد املـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة عــبــر 
شــركــة مــصــافــي عـــدن. وأضــــاف: فــي الجانب 
اآلخر يزيد الحوثيون من حدة األزمة بهدف 

إشعال غضب الناس من الحكومة الشرعية. أزمة وقود 
تطّوق اليمن

كما  المواطنين،  معيشة  من  اليمنية  المدن  من  عدد  في  المتواصلة  الوقود  أزمة  فاقمت 
ألحقت اضرارا بالغة بمختلف القطاعات االقتصادية التي أصيب بعضها بشلل شبه كامل، ويأتي 

ذلك وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة الشرعية والحوثيين حول المتسبب في األزمة
الغرفة التجارية: انفراجة وشيكة في األسواق

انفراجة  التابعة للحوثيني  التجارية  الغرفة  توقعت مصادر يمنية في 
وشيكة في أزمة املشتقات النفطية، مشددة في الوقت ذاته على أهمية 
دور املؤسسات املحلية التجارية والصناعية والقطاع الخاص الوطني 
في مواجهة هذه األزمة واستمرارها في القيام بواجباتها ومسؤولياتها 
املصادر  املحافظات. وتحدثت  للمواطنني في عموم  الخدمات  وتقديم 
»العربي الجديد« عن قرب حل األزمة، وترقب وصول سفينة تحمل  لـ
مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة غرب اليمن خالل اليومني القادمني.  
واعتبرت أن ما تقوم به قوات التحالف، من احتجاز لسفن املشتقات 

إبــادة  الــدولــي، جــرائــم  الغذائية وإغـــالق مطار صنعاء  واملـــواد  النفطية 
جماعية للشعب وانتهاك صارخ لألعراف واملواثيق والقانون اإلنساني 
الـــدولـــي، كــمــا قــالــت إن هـــذه الــتــصــرفــات تــتــنــافــى مــع األخــــالق والــقــيــم 
تتهم  املقابل،  وفي  البحري.  النقل  الدولية بشأن  االتفاقيات  وتناقض 
الحكومة الشرعية الحوثيني باستغالل املوقف عبر زيادة حدة األزمة 
الــســوداء،  السوق  في  يبيعونها  التي  النفطية  املشتقات  أسعار  برفع 
ــد املــشــكــلــة. وحــســب مــراقــبــني، فـــإن اســتــمــرار الــحــرب 

ّ
ــر الـــذي يــعــق األمـ

واالنقسامات سبب رئيسي في تفاقم األزمات املعيشية للمواطنني.

بــاملــاء والــكــهــربــاء وشبكة طــرق على عكس 
غيرها.

وتضمنت الــقــرارات الــصــادرة أمــس تكليف 
الحكومة وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
بــاتــخــاذ اإلجــــــراءات الـــالزمـــة بــهــدف توفير 
السيارات املتنقلة الخاصة بصناعة األكالت 
الساخنة  واملشروبات  واملرطبات  الجاهزة 
على  كتعويض  التخصصية،  والــســيــارات 
مـــا يـــبـــدو لــلــذيــن تـــم تــجــريــف بــســطــيــاتــهــم 

عــلــى األرصـــفـــة قــبــل أقـــل شــهــريــن، كــمــا يتم 
لهذه  العاطل قروضا ميسرة  الشباب  منح 
أجور  من  املتعففة  األســر  وإعفاء  املشاريع، 
جــبــايــة الــكــهــربــاء، وتــشــغــيــل الــعــاطــلــني عن 
الــعــمــل بــأجــور يــومــيــة ضــمــن حاجتها إلــى 

ذلك.
كــذلــك أكـــدت الــحــكــومــة ضــــرورة دعـــم إنــشــاء 
املــشــاريــع الــخــاصــة الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة 
بالقطاع الــزراعــي، من خــالل منح وقــروض 

ــاءات أخــــرى لــلــمــتــضــرريــن  ــفــ لــلــفــالحــني وإعــ
جراء السيول واألمطار والحرائق.

ونصت القرارات على تدريب وزارة الصناعة 
العمل في  العاطلني عــن  الــشــبــاب  واملــعــادن 
تأسيس مشاريع تصنيع منتجات محلية 
ضمن الخبرة املتاحة في مصانع وشركات 
الــــــوزارة، وكــشــفــت عــن وظــائــف جــديــدة في 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي لــحــمــلــة الــشــهــادات  وزارة 

العليا.

تراجع مظاهرات 
العراق بعد القرارات 
المعيشية األخيرة 
)مرتضى سوداني/
األناضول(

عودة الزحام 
أمام محطات 
الوقود 
)محمد حواس/
فرانس برس(

الخميس 10 أكتوبر/ تشرين األول 2019 م  11  صفر 1441 هـ  ¶  العدد 1865  السنة السادسة
Thursday 10 October 2019

الخميس 10 أكتوبر/ تشرين األول 2019 م  11  صفر 1441 هـ  ¶  العدد 1865  السنة السادسة
Thursday 10 October 2019



1213
اقتصاد

رشا أبو زكي

كان من املفترض أن تعود الخميس 
والجمعة املحادثات التجارية بني 
ــات املـــتـــحـــدة والــــصــــني إلـــى  ــ ــــواليـ الـ
إلى  الجانبني  اتــجــاه  مــع  الصحيح،  مسارها 
ب إرســال املزيد من اإلشــارات املقلقة إلى 

ّ
تجن

األسواق املالية واالقتصاد العاملي الذي يبدو 
ًا بشكل متزايد. لكن هذا التوجه ال يجد ما 

ّ
هش

يدعمه، إذ تظهر العالقات بني أكبر اقتصادين 
في العالم في حالة من الفوضى والنزاع، قبل 
بدء الجولة األخيرة من املفاوضات الصينية. 
وتستنتج وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« األمــيــركــيــة أن 

الوضع يبدو أنه ال يتجه سوى إلى األسوأ.
وتجرى املحادثات التجارية في واشنطن قبل 
أيـــام مــن زيـــادة الــرســوم الجمركية على سلع 
إلى  لتصل  دوالر،  مليار   250 بقيمة  صينية 
30 فــي املــائــة ارتــفــاعــًا مــن 25 فــي املــائــة. وقــال 
الــزيــادة  إن  تــرامــب  الرئيس األميركي دونــالــد 
ستسري في 15 أكتوبر/ تشرين األول الحالي، 

إذا لم يتم إحراز أي تقّدم في املفاوضات.
ويحافظ ترامب على توسيع حربه ضد بكني، 
بعدما أعلنت إدارتــه اإلثنني إدراج 28 شركة، 
الصينيون،  التكنولوجيا  عمالقة  بينها  مــن 
 Hikvision في القائمة السوداء، مثل شركة
 ،senseTime وشــركــة  بــالــفــيــديــو  لــلــمــراقــبــة 
وهــي شــركــة مــن األكــثــر أهمية فــي الــعــالــم في 
مــجــال الــذكــاء االصــطــنــاعــي. واقـــع يــبــنّي، وفق 
الـــحـــروب االقــتــصــاديــة إلدارة  بــلــومــبــيــرغ، أن 

 طريقًا جديدة.
ّ

ترامب ضد الصني تشق
ــــورط  ــــو تـ ــذا اإلعـــــــــالن هـ ــهــ ــن لــ ــلـ ــعـ والــــســــبــــب املـ
الـــشـــركـــات فـــي حــمــلــة الـــصـــني عــلــى األقــلــيــات 
املــســلــمــة فـــي مــنــطــقــة شــيــنــجــيــانــغ. لــكــن هــذه 
الــخــطــوة وّجــهــت أيــضــًا ضــربــة ضــد قطاعات 
الــصــني على  هيمن 

ُ
ت إذ  الــذكــاء االصــطــنــاعــي، 

هذه السوق العاملية بشكل متزايد. 
ــــق تـــقـــريـــر نـــشـــره مــوقــع  وتـــمـــنـــع الـــقـــائـــمـــة، وفـ
الشركات  األربــعــاء،  البريطاني  »تيليغراف« 
ــات  ــن الـــواليـ ــن شـــــراء مـــكـــونـــات مـ الــصــيــنــيــة مـ
األميركية.  الحكومة  املتحدة من دون موافقة 
وهو املخطط ذاته الذي استخدمته واشنطن 
فــي مــحــاولــتــهــا تقييد نــشــاط شــركــة هـــواوي 
ق 

ّ
الصينية، ألسباب قالت واشنطن إنها تتعل

باألمن القومي.
كــذاك، أعلنت الواليات املتحدة فرض حظر 
يطاول تأشيرات السفر ملسؤولني صينيني 
باالنتهاكات  مرتبطون  إنهم  أميركا  تقول 
فـــي شــيــنــجــيــانــغ. فـــي حـــني تــعــتــزم الــصــني 
ــلــــى إصـــــــدار  بــــــدورهــــــا تــــشــــديــــد الــــقــــيــــود عــ
عالقة  لهم  أميركيني  ملواطنني  الــتــأشــيــرات 
على  ردًا  وذلــك  لبكني،  مناهضة  بجماعات 

اإلجراء األميركي.
ــــب خــــطــــواتــــه الــتــصــعــيــديــة  ــرامـ ــ واســـتـــكـــمـــل تـ
ــــن نـــفـــي الــبــيــت  ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــاء، إذ عـــلـــى الـ ــ ــــالثـ ــثـ ــ الـ
املــشــاورات حــول كيف يمكن  األبيض تستمر 
لـــلـــواليـــات املــتــحــدة تــقــيــيــد الــتــدفــقــات املــالــيــة 
»بلومبيرغ«  تقرير نشرته  الــصــني، وفــق  إلــى 
ــــي كــيــفــيــة  األربـــــــعـــــــاء. ويـــنـــحـــصـــر الـــتـــركـــيـــز فـ
الضغط على شركات البيانات، مثل msCi و

تأثير  لتقليل   ،BloomBerg BarClays
ــــواق  الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة فـــي مـــؤشـــرات األسـ
الناشئة. كذلك، فإن كيفية الحّد من استثمارات 
صناديق التقاعد التابعة للحكومة الفيدرالية 

في الصني قيد الدرس.
وفي حني أّكد ترامب أنه ال يريد سوى اتفاق 
شــامــل مـــع الـــصـــني، قــــال مـــســـؤول عــلــى درايــــة 
 
ّ
إن البلدين  بني  التجارة  بمحادثات  مباشرة 
بكني مــا زالــت مستعدة إلبـــرام اتــفــاق تجاري 
جــزئــي مــع الــواليــات املــتــحــدة، على الــرغــم من 
إدراج شركات تكنولوجيا صينية على قائمة 
سوداء في اآلونة األخيرة. كذلك، ذكرت صحيفة 
 عن مصادر لم 

ً
فايننشال تايمز األربعاء، نقال

تسمها، أن مسؤولني صينيني عرضوا زيادة 
الزراعية  املنتجات  من  السنوية  مشترياتهم 
األميركية بقيمة عشرة مليارات دوالر، وذلك 
من  مشترياتها  املــاضــي  الشهر  زادت  بعدما 
مــنــتــجــات زراعـــيـــة أمــيــركــيــة، مـــن بــيــنــهــا فــول 

الصويا ولحم الخنزير.
فــي حــني أن املــفــاوضــني الــصــيــنــيــني، وعلى 

لندن ـ العربي الجديد

الــتــابــعــة للحكومة  أعــلــنــت ســلــطــة الــتــصــفــيــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة املـــكـــلـــفـــة مـــتـــابـــعـــة مـــلـــف شــركــة 
الـــشـــبـــكـــة  أن  كـــــــــــوك«، األربــــــــعــــــــاء،  »تــــــومــــــاس 
ــل« ســتــشــتــري كل  ــرافــ الــبــريــطــانــيــة »هـــايـــز تــ
كــوك«،  التي تملكها »توماس  السفر  وكــاالت 
مـــا ســيــســمــح بــإنــقــاذ أكـــثـــر مـــن 400 وظــيــفــة. 
وستستحوذ »هايز ترافل«، الشبكة املستقلة 
البيع  نــقــاط  الــســفــر، على  لــوكــاالت  الصغيرة 
التابعة لـ »توماس كوك« في بريطانيا ويبلغ 

رأسهم نائب رئيس الوزراء ليو خيه، الذين 
يـــتـــوّجـــهـــون إلــــى واشـــنـــطـــن لــلــمــشــاركــة في 
التوصل  بــشــأن  متفائلني  غــيــر  املــحــادثــات 
التجارية،  الــحــرب  ُينهي  اتــفــاق واســـع  إلــى 

وفق بلومبيرغ. 
إن  القائلة  الفكرة  كانت  الصيف،  هــذا  وحتى 
لحق الــضــرر 

ُ
الــحــروب الــتــجــاريــة لــتــرامــب ست

بـــاالقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي واالقـــتـــصـــاد الــعــاملــي 
ــة. لـــكـــن الـــبـــيـــانـــات فــــي األشـــهـــر  مـــجـــرد نـــظـــريـ
األخـــيـــرة كــانــت واضـــحـــة، إذ تــبــنّي أن حـــروب 
عنها  الناجم  اليقني  وعــدم  الجمركية  تــرامــب 
ساهما بشكل كبير في تباطؤ االستثمار في 

األعمال التجارية والتصنيع.
رت كريستالينا جورجيفا، الرئيسة 

ّ
كذلك، حذ

الجديدة لصندوق النقد الدولي، يوم الثالثاء، 

مــن أن الــعــالــم الـــذي كــان منذ عــامــني فقط في 
»صــعــود مــتــواصــل« دخـــل اآلن فــي »تــبــاطــؤ« 
مـــرتـــبـــط بـــالـــتـــوتـــرات الـــتـــجـــاريـــة. وأكـــــــدت أن 
العاملي  للنمو  توقعاته  سيخفض  الصندوق 
السنوية  لعامي 2019 و2020 في اجتماعاته 
فــي واشــنــطــن األســـبـــوع املــقــبــل، إذ إن 90 في 
املائة من دول العالم تعاني من تباطؤ النمو.

الــضــرر فــي الـــواليـــات املــتــحــدة يــتــزايــد أيــضــًا. 
كــان التركيز فــي األشــهــر األخــيــرة على ركــود 

الصناعات التحويلية وكذلك الزراعة. 
وفـــي ورقــــة جــديــدة صــــدرت هـــذا األســبــوع، 
حّدد خبير االقتصاد في جامعة نيويورك 
مايكل ووغ عالقة االرتباط ما بني االنتقام 
وتباطؤ  األميركية،  الــرســوم  على  الصيني 
مبيعات الــســيــارات فــي الـــواليـــات املــتــحــدة. 

عددها 555 نقطة، اضطرت إلى إغالق أبوابها 
ــــالس شــركــة  بــــني لــيــلــة وضـــحـــاهـــا بــســبــب إفــ
السفر فجأة في 23 أيلول/سبتمبر. ولم ُيعلن 
عــن املــبــلــغ الــــذي دفــعــتــه »هــايــز تـــرافـــل« التي 
شخص   1700 فيها  يعمل  وكــالــة   180 تملك 

برقم أعمال سنوي يتجاوز املليار دوالر.
وقــــال بــيــان صــــادر عــن ســلــطــة الــتــصــفــيــة، إن 
ــن املــوظــفــني  ــــل« وظـــفـــت 421 مــ ــرافـ ــ ــز تـ ــايــ »هــ
ــــوك« ويـــمـــكـــن أن  ــاس كــ ــومــ الـــســـابـــقـــني فــــي »تــ
املستقبل. وصــرح ديفيد  فــي  آخــريــن  توظف 
الحكومية،  التصفية  سلطة  مدير  شابمان، 

أن هــــذا اإلعــــــالن »يــشــكــل مــرحــلــة مــهــمــة في 
عــمــلــيــة الــتــصــفــيــة، بــيــنــمــا نــســعــى للتخلص 
مــن مــوجــودات املجموعة«. وقــال جيم تاكر، 
الــتــدقــيــق فــي الحسابات  الــشــريــك فــي مكتب 
»كي بي ام جي« املشارك في تصفية »توماس 
ــــوك«، لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــــرس«، إن االتــفــاق  كـ
ــن املــوظــفــني  »يـــشـــكـــل فـــرصـــة لـــعـــدد كــبــيــر مــ
الــســابــقــني فـــي تـــومـــاس كــــوك لــلــعــثــور على 

وظيفة في البالد«.
وتثير عملية إعادة الشراء بعض األمل لجزء 
آالف موظف في »توماس  صغير من تسعة 
كـــوك« فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة فــقــدوا وظائفهم 
ــــالس املـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي كــــانــــت وكـــالـــة  ــ مــــع إفـ
لــلــســفــر والـــســـيـــاحـــة والـــنـــقـــل الــــجــــوي. وأدى 
إفـــالس هــذه الــشــركــة إلــى حــالــة مــن االرتــبــاك 
العاملية. وتضررت  أصابت أســواق السياحة 
»تــومــاس كــوك« من جــراء تراكم ديــون بلغت 
دوالر(،  مــلــيــار   2.1( إســتــرلــيــنــي  مــلــيــار   1.7
وترتبت على ذلك إعــادة 600 ألف سائح من 
نحو  بينهم  الــعــالــم،  حـــول  معها  املتعاملني 
140 ألــف ســائــح بــريــطــانــي، أنــهــت السلطات 
عــمــلــيــة إعــادتــهــم اإلثـــنـــني املـــاضـــي. مـــن جهة 
أخــرى، بــدأت السلطات دراســة العدد الكبير 
من الطلبات إلعادة األموال إلى البريطانيني 
الــذي حجزوا لعطالتهم مع »تــومــاس كوك« 

لكن خططهم لم تنفذ.
وكانت مجموعة »توماس كوك« تدير فنادق 
ومنتجعات وشركات طيران وتقدم خدمات 
أكــثــر مــن 19 مليون شخص سنويًا في  إلــى 
16 دولــة، ويبلغ عــدد موظفيها حــول العالم 
22 ألفا، منهم قرابة 9 آالف موظف ينشطون 
داخــــل املــمــلــكــة املــتــحــدة. وتــأســســت تــومــاس 
كـــانـــت مسجلة  وأســهــمــهــا   ،1841 ــام  عــ كــــوك 

للتداول في البورصة البريطانية.

اجــتــمــاعــًا فـــي مــنــتــجــع دافــــــوس الــســويــســري 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــيــــات الـــسـ تــــحــــضــــره أهــــــــم الــــشــــخــــصــ
واالقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــعـــالـــم، تــصــنــيــفــًا ألفــضــل 
ــقـــدرة اإلنــتــاجــيــة  االقـــتـــصـــادات فـــي مــجــالــي الـ
ــال الــتــقــريــر  ــ ــد الـــطـــويـــل. وقـ ــ والـــنـــمـــو عــلــى األمـ
»مـــع أن الـــواليـــات املــتــحــدة تــبــقــى قـــوة قـــادرة 
عــلــى االبـــتـــكـــار« وثـــانـــي اقــتــصــاد فـــي قــدرتــهــا 

الــتــنــافــســيــة، بـــــدأت تــظــهــر بــعــض املـــؤشـــرات 
املــقــلــقــة. وأوضـــحـــت ســعــديــة زاهـــــدي، املــديــرة 
الـــعـــاملـــي، رّدًا على  ــتـــصـــادي  املــنــتــدى االقـ فـــي 
ســـؤال عــن تــأثــيــر الــعــقــوبــات الــجــمــركــيــة التي 
الــتــأكــد من  املــهــم  تــرامــب »مـــن  إدارة  تفرضها 
انفتاح الدول على التجارة«. وأشارت إلى عدم 
وجـــود »معطيات مــحــددة« حــول تأثير ذلــك، 
لكنها قالت إن »الشعور« الذي يرافق الرغبة 
في االستثمار في الواليات املتحدة »تراجع«. 
وأضافت »سيؤثر األمر في نهاية املطاف على 
ــد الــطــويــل وعــلــى تفكير  االســتــثــمــار عــلــى األمـ
ــال األعــمــال  صــانــعــي الـــقـــرار وعــلــى نــظــرة رجــ
ــتـــحـــدة«،  ــيـــركـــيـــني إلـــــى الـــــواليـــــات املـ غـــيـــر األمـ
على  مهمًا  التأثير  سيكون  نعم  »إذن  مؤكدة 
األمد الطويل«. وأوضحت زاهدي أن الواليات 

املتحدة خــســرت املرتبة األولـــى ألن األمـــل في 
الــحــيــاة بــصــحــة جــيــدة أصــبــح أدنــــى مــمــا هو 

عليه في الصني. 
العام  وكانت منظمة الصحة العاملية قد رأت 
املاضي أن مولودًا في الصني يمكن أن يعيش 
حتى سن 68,7 سنة بصحة جيدة، مقابل 68,5 
سنة ملــولــود فــي الــواليــات املــتــحــدة. وحصلت 
ســنــغــافــورة عــلــى 84,8 نقطة مــن أصـــل مــائــة. 
لــكــن املــنــتــدى االقــتــصــادي الــعــاملــي أشــــار إلــى 
أن هذا البلد استفاد إلى حد كبير من انتقال 
الحروب  مرافئه بسبب  إلى  التجارية  املالحة 
الــجــمــركــيــة بــني الــقــوى االقــتــصــاديــة العاملية. 
نقطة   83,7 املــتــحــدة على  الــواليــات  وحصلت 

مقابل 85,6 نقطة في 2018. 
ــرى، انــعــكــســت الــحــرب الــتــجــاريــة  مــن جــهــة أخــ

التجارة  على االقتصاد الصيني. وقــال وزيــر 
سبتمبر/  نهاية  فــي  شـــان،  تشونغ  الصيني 
أيلول، إن الشركات الصينية تواجه مصاعب 
عــديــدة بسبب الــخــالفــات الــتــجــاريــة. وأضــاف 
ــر الـــصـــيـــنـــي، خـــــالل مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــ ــوزيـ ــ الـ
فــي بــكــني، أن »الــتــجــارة تــواجــه تــحــديــات غير 

مسبوقة.. تحديات خارجية وداخلية«.
ــادرات الــصــني واحــــدًا في  ــ كــذلــك، تــراجــعــت صـ
ــائـــة عــلــى غــيــر املـــتـــوقـــع فـــي أغـــســـطـــس/ آب  املـ
املاضي مقارنة بها قبل عام، حسب ما أظهرته 
ــمـــارك، مـــتـــأثـــرة بــتــصــاعــد حــرب  ــجـ بـــيـــانـــات الـ
إلى  الصيني  الــيــوان  انخفض  كذلك  التجارة. 
أدنى مستوى في 11 عامًا مقابل الــدوالر، في 
أغسطس/ آب، وسط تصاعد مخاوف تباطؤ 

العمالق االقتصادي.

مفاوضات 
وسط التصعيد

»هايز ترافل« تشتري وكاالت »توماس كوك«

الزراعة األميركية من األكثر تضررًا بالحرب التجارية )جوش إيديلسون/ فرانس برس(

)Getty( هبوط كبير في إنتاج منظمة أوبك)دراسة طلبات التعويض على المسافرين )فرانس برس

)Getty( مباحثات لعقد اتفاقات للتجارة الحرة بين البلدين

الوفد الصيني غير 
متفائل بإيجاد حلول 

نهائية تنهي الحرب

مع  للتجارة  األكثر عرضة  املقاطعات  وفــي 
الصني، وهي إلى حّد كبير املناطق الريفية 
ــوقـــف شــــــراء فـــول  حـــيـــث تـــحـــركـــت الـــصـــني لـ
الــصــويــا وغـــيـــره مـــن الــــصــــادرات الــزراعــيــة، 
ــثـــر مــن  ــيــــارات أكـ انــخــفــضــت مــبــيــعــات الــــســ
غـــيـــرهـــا. كـــذلـــك شــهــد عــــدد مـــن املــقــاطــعــات 
املـــعـــرضـــة لـــالنـــتـــقـــام الـــصـــيـــنـــي انــخــفــاضــًا 
االستهالك  نمو  في  نقاط مئوية   3.8 قــدره 

وانخفاضًا في نمو العمالة، وفق ووغ.
واألربعاء، كشف تقرير للمنتدى االقتصادي 
املتحدة  الواليات  أن  التنافسية  العاملي حول 
انتقلت إلى املرتبة الثانية بعد سنغافورة في 
التجارية  الحروب  بسبب  التنافسية  قدرتها 
التي يخوضها الرئيس دونالد ترامب. ومنذ 
ــذي يــعــقــد كـــل سنة  ــ الـ املـــنـــتـــدى  1979، يــنــشــر 

أميركا تؤجج الحرب التجارية 
ضد الصين

أعــلــن كــريــس غـــاونـــت، رئــيــس الــغــرفــة 
الـــتـــجـــاريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي تــركــيــا، 
أن املــمــلــكــة املــتــحــدة تــرغــب فــي زيـــادة 
ــا مـــــع تــــركــــيــــا، بــعــد  ــهــ ــارتــ ــم تــــجــ حــــجــ
ــام عــمــلــيــة الــــخــــروج مـــن االتـــحـــاد  ــمـ إتـ
األوروبــــي )بــريــكــســت(. وأكـــد غــاونــت، 
أن ســـلـــطـــات الـــبـــلـــديـــن تـــحـــرص عــلــى 
إيـــجـــاد حـــل لــلــقــضــايــا الــتــي قـــد تــطــرأ 
عــلــى الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة بــعــد خـــروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي. وقال 
أن تخسر  تريد  املتحدة ال  اململكة  إن 
بني  الحالية  الثنائية  الــتــجــارة  حجم 
البلدين، الذي يقّدر بحوالي 23 مليار 
عــالقــاتــهــا  تـــعـــزيـــز  تــــريــــد  بــــل  دوالر، 
ــم الــشــكــوك  ــع تـــركـــيـــا، رغــ الــتــجــاريــة مـ
 الـــوضـــع املــرتــبــط بــخــروج 

ّ
الــتــي تــلــف

بــريــطــانــيــا مـــن االتــــحــــاد. وأوضـــــح أن 

ــتـــعـــدان لــلــقــيــام  ــبـــني مـــسـ ــانـ ــال الـــجـ ــ »كــ
لكن  جــديــدة،  ومشاريع  باستثمارات 
تــمــر بعملية  الــبــريــطــانــيــة  الـــشـــركـــات 
ــدم الــيــقــني املــرتــبــط  صــعــبــة بــســبــب عــ

بعملية البريكست«. 
ودعــا غاونت إلــى شكل ما من أشكال 
اتــفــاقــيــات الــتــجــارة الــحــرة مــع تركيا، 
ذلــــــــك ســــيــــكــــون ضـــــروريـــــا  إن  قـــــائـــــال 
ا  الــتــي تعد جــزًء تــركــيــا،  للبلدين، ألن 
من اتفاقية االتحاد الجمركي لالتحاد 
األوروبي، ال يمكنها التفاوض بشكل 
ــاد  ــــد االتــــحــ ــــواعـ ــمـــوجـــب قـ مـــســـتـــقـــل، بـ
األوروبــــــــي الـــحـــالـــيـــة، عــلــى اتـــفـــاق مع 
اململكة املتحدة إذا غادرت بدون اتفاق. 
ــيـــونـــا والــــــــــوزارات  ــلـــومـــاسـ وقــــــــال: »دبـ

التركية يعملون إليجاد حل لهذا«.
)األناضول(

عاملية  تجارية  شركات  ثــالث  توقعت 
كــبــرى، وهــي »فــيــتــول« و»تــرافــيــغــورا« 
و»جــنــفــور« فــي مــؤتــمــر الــنــفــط واملـــال 
الـــســـنـــوي الـــــذي عــقــد فـــي لـــنـــدن أمــس 
ــار الــنــفــط في  ــعـ ــراجـــع أسـ األربــــعــــاء، تـ
دوالرًا   50 نـــحـــو  إلـــــى  املـــقـــبـــل،  ــام  ــعــ الــ
للبرميل، نظرًا لتباطؤ الطلب العاملي 

على الخام.
الــــطــــاقــــة  مــــعــــلــــومــــات  إدارة  وكــــــانــــــت 
األمــيــركــيــة أعــلــنــت، الــثــالثــاء، أن إنــتــاج 
منظمة البلدان املصدرة للنفط )أوبك( 
من الخام تراجع إلى نحو 28.2 مليون 
برميل يوميًا في الشهر املاضي، وهو 
ــى مــســتــوى مــنــذ نــوفــمــبــر/تــشــريــن  أدنــ

الثاني 2003.
ــن الــشــهــر املــــاضــــي، أعــلــنــت  ــي 14 مـ وفــ
السيطرة على حريقني وقعا  الــريــاض 

ــريـــــص«  ــ ــيــــق« و»خـ ــقــ ــــي مـــنـــشـــأتـــي »بــ فـ
»أرامـــــــــــكـــــــــــو«، جــــــــراء  الـــــتـــــابـــــعـــــتـــــني لــــــــــــ
تها 

ّ
استهدافهما بطائرات مسّيرة، تبن

جــمــاعــة »الـــحـــوثـــي«. الــهــجــمــات دفعت 
إلـــى تــوقــف كــمــيــة مـــن إمــــــدادات الــزيــت 
الخام بنحو 5.7 ماليني برميل يوميا، 
إنـــتـــاج  ــن  ــة مــ ــائــ املــ ــي  فــ ــي 50  ــوالــ أو حــ
»أرامكو«، قبل أن يتم استئناف اإلنتاج 

في 17 من الشهر ذاته.
وعلى أساس سنوي، هبط إنتاج أوبك 
الشهر املاضي، بمقدار 4 ماليني برميل 
يوميًا. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة 
أن يبلغ متوسط إنتاج أوبــك السنوي 
 ،2019 فــي  يوميًا  برميل  مليون   29.8
بانخفاض 2.1 مليون برميل عن 2018، 

و29.6 مليون برميل يوميا في 2020.
)رويترز(

خطط بريطانية لتعزيز 
التجارة مع تركيا

توقعات بهبوط النفط 
إلى 50 دوالرًا

مال وسياسة

تبدأ واشنطن وبكين جولة جديدة من المفاوضات التجارية الخميس، 
وذلك قبيل رفع إدارة دونالد ترامب نسبة الرسوم على السلع الصينية 
شركات  تطاول  قيودًا  األخيرة  فرضت  وبعدما  المقبل،  األسبوع 

ومسؤولين صينيين اإلثنين

وسط تبدد اآلمال في حدوث انفراجة 
ــارة األمــيــركــيــة  ــج ــت ــات ال ــادث ــح ــي م ف
 1.09785 إلى   %0.2 اليورو  زاد  الصينية، 
يتتبع  الذي  الــدوالر  مؤشر  ونزل  دوالر. 
العملة األميركية مقابل سلة من  أداء 
 .99.007 إلى   %0.1 رئيسية  عمالت  ست 
مقابل  السويدية  الكرونة  واستقرت 
تراجعت  ــذا،  ك  .9.9639 عند  الـــدوالر 
األسهم األوروبية ونزل المؤشر ستوكس 
أغلق  كذا   .%0.2 بنسبة  األوروبــي   600
المؤشر نيكي القياسي منخفضًا %0.61، 

وتراجع المؤشر توبكس %0.30.

انعكاسات على األسواق

رؤية

جواد العناني

ما حصل في األردن، حني أقدمت نقابة املعلمني املهنية على 
إضراب عن التعليم عند افتتاح املدارس بعد العطلة الصيفية، 
ــــي، بــكــل أطــيــافــه، عــلــى الــنــقــاش في  فــتــح شهية الــشــعــب األردنـ
قضية التعليم، ومستواه وشروط تطويره، وكذلك على قضية 
الشعب  بني  املالية  العالقة  ومجمل  األردن،  في  الدخل  توزيع 

والحكومة.
الــظــاهــر، فــي إبعاد  الــثــانــي، بصمته  الــلــه  وقــد نجح املــلــك عبد 
نفسه عن هذه القضية، مبقيًا نفسه على مسافة واحــدة من 
طرفي النزاع، أو باألحرى أطراف النزاع كلها، املباشرين وغير 
املباشرين. أما األطراف املباشرة فتتمثل في الحكومة ونقابة 
املــعــلــمــني، واألطـــــراف غــيــر املــبــاشــرة هــي الــحــكــومــة والــشــعــب، 

النقابة والشعب، والجميع حيال حالة البالد بأسرها.
وقد استمرت األزمة شهرًا قبل أن ينبلج فجر األحد املاضي 
عـــن اتـــفـــاٍق بـــني الـــطـــرفـــني. وفــــي تــقــديــري أن نــقــابــة املــعــلــمــني 
نجاح  فــاق  كبير،  بنجاح  اإلعــالمــيــة  املعركة  أدارت  األردنــيــني 
الحكومة، أو محاوالتها من أجل مجال كسب الرأي العام إلى 
الــوزراء،  النقابة تصريحًا من رئيس  انتزعت  جانبها. وكذلك 
عمر الــرزاز، يعترف فيه بأن إســاءات للمعلم قد وقعت، وأكد 
إلى  املعلمون  يعود  الــوطــن. وهكذا  كرامة  املعلم من  كرامة  أن 
لم  الــدراســة  ــــرأس، مــؤكــديــن أن تعطيل  ال صفوفهم مــرفــوعــي 

يذهب هباء، بل حقق أغراضه.
ولــكــن فــي املــقــابــل، ال يعني هـــذا أن الــحــكــومــة قــد استسلمت 
لــشــروط نــقــابــة املــعــلــمــني كــمــا بــــدأت، فــهــنــالــك نــقــاط سجلتها 
الـــحـــكـــومـــة، كـــانـــت قـــد تــمــّســكــت بــهــا طـــــوال فـــتـــرة الــتــفــاوض 
واإلضراب، فالزيادات على الرواتب األساسية للمعلمني كانت 
الزيادة  آخــر، هــذه  ــّرة سابقًا. وبمعنى 

َ
ــق

ُ
امل العالوة  على نسبة 

هي نسبة من الراتب األساسي كرقم مرجعي، وليست زيادة 
الراتب األساسي والعالوات. ولو أنها كذلك، فإنها كانت  على 
سترفع الراتب الكلي اإلجمالي للمعلم بنسب أعلى من النسب 
الحقيقية،  كلفتها  ضعف  كلفتها  ولــتــجــاوزت  عليها،  املتفق 
 من 

ً
بــدال قّدرها بحدود 70- 80 مليون دينار سنويًا، 

ُ
أ والتي 

115 مليون دينار كلفة املطالب األساسية للنقابة.
أبقت على نسب  أنها  الحكومة  أنجزته  الــذي  الثاني  واملكسب 
الزيادات على الرواتب مرتبطة باملؤهل املهني للمعلم، فمساعد 
الراتب األساسي، ترتفع  املعلم يحصل على عالوة 35% من 
النسبة بارتفاع مؤهالت املعلم، وقد أضيفت رتبة جديدة هي 
املعلم الــقــائــد، والـــذي نــال عـــالوة 75% مــن الــراتــب األســاســي. 
 
ً
مؤهال القائد،  أي  املعلمني،  باقي  على  املشرف  يكون  وهكذا 

يستطيع الحكم على أهلية املعلم.
اســتــمــرت شهرًا،  الــتــي  املعلمني  إضـــراب  انتهت مشكلة  وقــد 
ثــالثــة أســابــيــع منها إضــــراب كــامــل عــن الــتــدريــس. واملــطــلــوب 
الــدراســي، من أجل  العام  الــذي ضــاع من  الوقت  اآلن تعويض 
اســتــكــمــال املــنــاهــج املــوضــوعــة، وحــتــى يعطى طـــالب املـــدارس 
لم  الذين  الخاصة  املــدارس  للتساوي مع طــالب   

ً
العامة فرصة

ُيضربوا.
املهزوم الحقيقي في املعركة هو وزير املالية، والذي سيطالب 
العام،  نهاية  حتى  إضافية  ديــنــار  مليون   30 حــوالــي  بتدبير 
لتسديد فــاتــورة زيـــادة رواتـــب املعلمني، وكــذلــك زيـــادة رواتــب 
امللك  بها  أمــر  والتي   ،2010 عــام  قبل  العسكريني  املتقاعدين 

عبد الله الثاني قبل حوالي أسبوعني. 
العجز خالل  أن  الدين كناكرية،  املالية، عز  وقد اعترف وزيــر 
األشهر الثمانية األولى قد فاض عن 170 مليون دينار إضافية 
 في املوازنة، والبالغ للسنة كلها 670 

ً
عن العجز املتوقع أصال

مليون دينار. ومع أن الحكومة تتوقع أن تأتي إليها مبالغ من 
املساعدة األميركية لدعم املوازنة، ومن تحصيل ضريبة الدخل 
خـــذت بــاالعــتــبــار، عندما 

ُ
فــي الشهر األخــيــر، إال أن هــذه قــد أ

حسب أن العجز األصلي سيصل إلى 670 مليون دينار.
واملشكلة ليست فقط في تدبير املال، بل وفي الحصول على 
من  الحكومة  ن 

ّ
تتمك لكي  شهر،  كل  املطلوب  النقدي  التدفق 

سداد التزاماتها، وخصوصًا الرواتب. وإذا استمر نمو العجز 
الفعلي على منواله، فمن املتوقع أن يصل إلى قرابة 900 مليون 
الناتج  إلـــى  الــديــن  هـــدف تخفيض نسبة  أن  يعني  مــا  ديــنــار، 
املتفق  النسبة  ق، بل سيرتفع فوق 

ّ
لن يتحق املحلي اإلجمالي 

عليها مع صندوق النقد الدولي، وربما يصل إلى %97. 
وهذا يعني أن صندوق النقد الدولي سيعود إلى األردن مطالبًا 
بإجراءات تقشفية جديدة، تمس قدرة األردن على االستدانة، 
وعلى تحريك عجلة النمو، خصوصًا وأن معدل النمو السنوي 
املــتــوقــع لــن يــزيــد هــذا الــعــام عــن 1.7%، أو أقــل بنصف نقطة 
أعدت  أساسه  الحكومة، وعلى  توقعته  الــذي  النمو  مئوية عن 

املوازنة العامة، والتي قّدرت النمو بنسبة %2.2.
وحسب تصريحات وزير املالية، عادت الحكومة لتدعم رغيف 
وتدعم  سنويًا،  ديــنــار  مليون   250 إلــى  يصل  بمقدار  الخبز 
املــيــاه بــمــقــدار 300 مليون ديــنــار ســنــويــًا. وأكـــدت أن دخلها 
من الضرائب على السجائر قد انخفض بشكل كبير بسبب 
املبيعات على  الجمارك وضريبة  التهريب، وكذلك دخلها من 
السيارات  وحتى  الكهربائية،  والــســيــارات  الهايبرد  ســيــارات 

العادية. 
إذن، هذه تعني أن الحكومة ستكون مضطرة، إن بقي الوضع 
عــلــى حــالــه، إلـــى رفـــع أســعــار الــخــبــز واملـــيـــاه، وهــاتــان املــادتــان 
ــادة يــســبــب ارتـــفـــاع أســعــارهــمــا أصــواتــًا  االســتــراتــيــجــيــتــان عــ

واحتجاجًا في األردن.
ويقف األردن اآلن أمام حالة مالية صعبة، بسبب غياب نموذج 
وخــطــة واضــحــني للتعامل مــع األزمــــة االقــتــصــاديــة الــتــي يمّر 
يبدو ممكنًا  ال  مــوارد خارجية إضافية  على  واالعتماد  بها، 

تحصيلها في املدى القصير. 
ــة، ويعزونها إلى  ويــتــســاءل األردنــيــون عــن أســبــاب هــذه األزمـ
العجز اإلداري للحكومة،  الفساد، أو إلى الخصخصة، أو إلى 
اإلداري  التسيب  الخاطئة. ولكن األخطر هو  األولويات  إلى  أو 
والـــقـــانـــونـــي، واعـــتـــبـــار »الـــحـــكـــومـــة« بــمــؤســســاتــهــا مــشــروعــًا 
، يبحث عن طرق لحل مشكالته على حساب الشعب، 

ً
فاشال

أدائها  ليجبرها على تحسني  أن يتضامن  الشعب يجب  وأن 
وضبط موازناتها.

إضراب المعلمين 
في األردن
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