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اتفاق جديد بين األردن وصندوق النقد
عمان ـ زيد الدبيسية

قال نائب رئيس الوزراء األردني رجائي املعشر، 
صندوق  مــع  اتــفــاق  توقيع  طلبت  الحكومة  إن 
النقد الدولي، لتنفيذ »برنامج اقتصادي جديد 
الجديد«  »الــعــربــي  نقلته  مــا  مــا يؤكد  التنمية«،  ألغـــراض 
األسبوع املاضي، عن مسؤول حكومي حول »اتجاه األردن 
إلـــى تــمــديــد الــبــرنــامــج االقـــتـــصـــادي، مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد، 
للسنوات املقبلة، لكن بشروط جديدة للصندوق«. وأضاف 
املعشر خالل اجتماعه باللجنة املالية في مجلس النواب، 
أمس األحد، أن »البرنامج القديم قد يمدد لفترة ستة أشهر 
رئيس  نائب  لكن  الــجــديــد«.  البرنامج  على  املوافقة  لحني 
الــــوزراء تــابــع أن »الــبــرنــامــج االقــتــصــادي الــجــديــد لتنمية 
األردن، وليس ألجــل فــرض ضــرائــب ورســـوم جــديــدة على 

املواطنني«، دون اإلفصاح عن تفاصيل البرنامج املرتقب.
من ناحية أخرى، أشار املعشر إلى أن الحكومة طلبت من 
في شهر  املواطنني  على  املترتبة  األقساط  تأجيل  البنوك 
رمـــضـــان، الــــذي يــحــل فــي األســـبـــوع األول مــن مــايــو/ أيــار 

املــقــبــل، الفــتــا إلـــى أن تــأجــيــل األقــســاط سيتم دون ترتيب 
فــوائــد إضــافــيــة عــلــى املــواطــنــني. وكـــان صــنــدوق الــنــقــد قد 
وافــق، في 24 أغسطس/ آب 2016، على قرض بقيمة 723 
لــدعــم برنامج  ُيــصــرف على ثــالث ســنــوات،  مليون دوالر، 

اإلصالح االقتصادي واملالي في اململكة.
وألزم الصندوق الحكومة باتخاذ قرارات اقتصادية عدة، 
 ،2018 املاضي  العام  مطلع  الخبز  عن  الدعم  إلغاء  أهمها 
ورفع ضريبة املبيعات، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود، 
بــاإلضــافــة إلــى تعديل قــانــون ضريبة الــدخــل، بما يسمح 

بتوسيع قاعدة الخاضعني للضريبة.
وبينما قال املعشر إن البرنامج االقتصادي الجديد املزمع 
االتفاق بشأنه مع صندوق النقد »ليس ألجل فرض أعباء 
جديدة على املواطنني«، فإن املسؤول األردني الذي كشف 
»العربي الجديد« عن توجه األردن إلبرام  في وقت سابق لـ
االتفاق، أكد أن الصندوق يطالب بزيادة أسعار املياه بما 
يصل إلى حد بيعها للمواطنني بالتكلفة، إذ إن قيمة الدعم 

الحكومي السنوي للمياه تبلغ حوالي 420 مليون دوالر.
كــان صــنــدوق النقد قــد قـــال، فــي بــيــان نــشــره على موقعه 

اإللكتروني، في فبراير/ شباط املاضي، إن األردن ما زال 
بحاجة إلى تدعيم مالي لتعزيز اإلصالحات االقتصادية 
الــتــي يــقــوم بــهــا، لكنه لــم يــذكــر الــتــفــصــيــالت املــطــلــوب من 
الحكومة الــقــيــام بها خــالل هــذا الــعــام. ويــعــانــي كثير من 
األردنيني ضغوطا معيشية متزايدة، في ظل تزايد الغالء 
وتراجع القدرة الشرائية، ما زاد من اللجوء إلى االقتراض 

لتلبية االحتياجات املعيشية.
وكانت الحكومة قد ألغت في يناير/ كانون الثاني 2018 
دعم الطحني وحررت أسعار الخبز، مقابل صرف بدل دعم 
نقدي للفئات الفقيرة ومتدنية الدخل، كما وسعت شريحة 
الــدخــل مــن األفـــراد واألســـر بتقليص  الخاضعني لضريبة 

حد اإلعفاءات بحلول العام الجاري.
وشهد األردن، في مايو/ أيار من العام املاضي، احتجاجات 
البالد رفضا للسياسات االقتصادية،  أرجــاء  عمت جميع 
انــتــهــت بــإقــالــة الــحــكــومــة الــســابــقــة بــرئــاســة هــانــي امللقي. 
يــزال يشهد حراكا واحتجاجات من أجل  الــشــارع ما  لكن 
تــحــســني الـــظـــروف املــعــيــشــيــة والــتــشــغــيــل، وســـط تصاعد 

املطالب بإقالة حكومة عمر الرزاز.

الكويت ـ أحمد الزعبي

شهدت الكويت صفقات عقارية تاريخية هي األعلى 
منذ 15 عاما ماضية، إذ بلغ إجماليها نحو 2.4 مليار 
دوالر خالل الربع األول من العام الجاري، وبلغت قيمة 
الصفقات التي تّمت خالل شهر مــارس/ آذار املاضي 
فقط نحو مليار دوالر، وذلك من خالل بيع 650 عقارًا، 

توزعت على جميع القطاعات العقارية بالبالد.
ويكشف تقرير صادر عن اتحاد العقاريني الكويتي، 
الكبيرة  القفزة  أن  عليه،  الــجــديــد«  »الــعــربــي  حصلت 
الــتــي شهدتها الــصــفــقــات الــعــقــاريــة أدت الـــى ارتــفــاع 

ــام، إذ شــهــد شهر  ــعــ قــيــمــة الــصــفــقــات مــنــذ بـــدايـــة الــ
بقيمة 450 مليون  الــثــانــي صــفــقــات  كــانــون  يــنــايــر/ 
مليون   950 بقيمة  صفقات  شباط  وفــبــرايــر/  دوالر، 
الكويت  الخاّص في  العقار  أن  التقرير،  دوالر.ويــبــني 
خالل  الصفقات،  مــن  األكــبــر  النصيب  على  استحوذ 
 500 عقار، فيما 

ً
املــاضــي، مسجال آذار  مــارس/  شهر 

إلى  العقار االستثماري 130 صفقة، باإلضافة  شهد 
20 صفقة توزعت على القطاعني التجاري والحرفي.

قطاع  الــتــي شهدها  الــطــفــرة  أن  إلــى  التقرير  ويشير 
مــن 2019، جــــاءت نتيجة  الــربــع األول  الــعــقــار خـــالل 
االنتعاش الذي يغلب على جميع قطاعات االقتصاد 

الــكــويــتــي، إذ شــهــدت بـــورصـــة الــكــويــت تــدفــقــات من 
مــســتــثــمــريــن أجـــانـــب خـــالل نــفــس الــفــتــرة، بــاإلضــافــة 
الرتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط واســتــقــرارهــا الــنــســبــي خــالل 
ــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــاري. وفـــي هــذا  الــثــالثــة أشــهــر األولـ
الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــخــبــيــر واملــقــيــم الـــعـــقـــاري ســلــيــمــان 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــعــقــار الكويتي  الــدلــيــجــان 
يــشــهــد انــتــعــاشــا خـــالل 2019، لــعــدة أســـبـــاب أهــّمــهــا 
الــفــجــوة الكبيرة الــتــي مــا زالـــت مــوجــودة بــني عوائد 
األمــوال في البنوك، وعوائد العقار التي تتراوح بني 
ــــوال  األمـ دفــــع أصـــحـــاب رؤوس  ــــذي  الـ ــر  ــ األمـ 6 و%8، 
الصغيرة إلى زيــادة االستثمار في البيوت السكنية 

املؤجرة والعمارات االستثمارية. ويضيف الدليجان 
أن مـــن بـــني أســـبـــاب االنـــتـــعـــاش املـــتـــوقـــع، هـــو الــطــلــب 
ــدات الــتــجــزئــة املــتــمــثــلــة بــاملــطــاعــم  ــ املـــرتـــفـــع عــلــى وحــ
واملقاهي وغيرها من األنشطة الحرفية التي يحتاج 
إليها املجتمع، وال سيما أن الطلب على تلك الوحدات 
لم يساعد القطاع على االنتعاش فحسب، وإنما رفع 

من قيمة إيجار هذه الوحدات في مختلف املناطق.
ومن جانبه، يقول املستثمر العقاري وصاحب شركة 
»الــعــربــي  إنــتــرنــاشــيــونــال الــعــقــاريــة بـــدر الــشــلــفــان لـــ
أمامه  زال  ما  الكويتي  العقاري  السوق  إن  الجديد«، 

الكثير من املحفزات.

صفقات تاريخية للعقارات الكويتية بـ2.4 مليار دوالر بالربع األول

تعديل 
بوينغ بعد 

خسائر 
باهظة

الــطــيــران  إدارة  أعــلــنــت 
ــة األمـــيـــركـــيـــة  ــيــ ــفــــدرالــ الــ
ــجــري، اعتبارًا 

ُ
ــهــا ســت

ّ
أن

إبــريــل/نــيــســان  مـــن 29 
الـــــــــجـــــــــاري، بــــمــــشــــاركــــة 
ــــــلــــــني عــــــــــن تــــســــع 

ّ
مــــــمــــــث

سلطات طيران أجنبية، 
ــعـــديـــالت  تـــقـــيـــيـــمـــا لـــلـــتـ
الـــتـــي أدخــلــتــهــا بــويــنــغ 
على طائرتها من طراز 
وأوضحت   .737 ماكس 
أن  الـــــــطـــــــيـــــــران،  إدارة 
الــتــســع تمثل  الـــجـــهـــات 
ــل،  ــرازيــ ــبــ ــا، الــ ــيــ ــرالــ ــتــ أســ
كـــنـــدا، الـــصـــني، االتــحــاد 
األوروبــــــــــــــــي )الـــــوكـــــالـــــة 
األوروبـــــــــــيـــــــــــة لــــســــالمــــة 
ــان،  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الــــــطــــــيــــــران(، الـ
اإلمــــــارات، إنــدونــيــســيــا، 
وســنــغــافــورة. وتــعــرض 
طراز بوينغ 737 ماكس، 
لحادثني كارثيني خالل 
أقل من عام في إثيوبيا 
وتزايدت  وإندونيسيا. 
ــغ مــنــذ  ــنــ ــويــ ــر بــ ــائــ خــــســ
سقوط طائرة الخطوط 
اإلثــيــوبــيــة فـــي مـــارس/

وهـــبـــط  ــي.  ــ ــاضــ ــ املــ آذار 
ســعــر ســهــم بــويــنــغ 10 
في املائة في التعامالت 
التي جرت بعد الحادث 
مـــبـــاشـــرة، فــيــمــا قــــدرت 
إن«  إن  »ســــــــــي  ــاة  ــ ــ ــنـ ــ ــ قـ
ــائــــر  األمــــــيــــــركــــــيــــــة خــــســ
الـــشـــركـــة مــــن الــــحــــادث، 

بنحو 20 مليار دوالر.

ارتفاع بورصة قطر
ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر، في نهاية تعامالت، 
أمس األحد، بنسبة 0.07 في المائة، ليصل إلى مستوى 
البنوك  قطاع  صعود  من  بدعم  نقطة،   10355.4
والخدمات المالية، والصناعة، التأمين، والنقل. وذكرت 
القطرية  األنباء  ، وفق وكالة  للبورصة  اليومية  النشرة 
»قنا«، أن القيمة السوقية لألسهم المقيدة بلغت نحو 

579.14 مليار ريال )159.1 مليار دوالر(. 

مراقبة مخابز األردن
في  المستهلك  لحماية  الوطنية  الجمعية  طالبت 
يومي  خاصة  المخابز،  على  الرقابة  بتشديد  األردن، 

يزداد  التي  الرسمية،  العطل  وأيام  والسبت  الجمعة 
الطلب خاللها. وقالت الجمعية في بيان، أوردته وكالة 
األنباء األردنية »بترا« أمس األحد، إنها تلقت العديد من 
الشكاوى تتعلق بتدني نظافة المخابز التي تقوم ببيع 
الخبز العربي والمناقيش بشتى أنواعها، حيث ال تتوافر 
للحفاظ على  النظافة  أدنى درجات  المخابز  في هذه 

صحة وسالمة المواطنين.

تركيا وأميركا نحو زيادة التجارة
وزارتها  إن  بكجان،  روهصار  التركية،  التجارة  وزيرة  قالت 
مع  التقنية«  لألعمال  مشتركة  »مجموعة  تؤسس 
نظيرتها األميركية، بهدف رفع حجم التبادل التجاري بين 

البلدين إلى 75 مليار دوالر. وقبل أيام، زارت بكجان الواليات 
حجم  زيادة  سبل  بشأن  مباحثات  أجرت  حيث  المتحدة، 
التبادل التجاري بين البلدين، والبالغ 20.7 مليار دوالر. وقالت 
الوزيرة التركية، في مقابلة مع وكالة األناضول، نشرتها 
، أمس األحد، إنها عقدت لقاءات »مثمرة للغاية«، مع 
كل من وزير التجارة األميركي، ويلبر روس، وجارد كوشنر، 
مستشار الرئيس األميركي، دونالد ترامب، مشيرة إلى أنها 
بأن  وأفادت  وأميركيين.  أتراك  أعمال  برجال  أيضا  التقت 
الطيران  قطاعات  البلدين،  بين  التبادل  منتجات  أهم  من 
والصناعات الدفاعية، والحديد والصلب، والمجوهرات، 
الغيار،  وقطع  واآلالت  والسجاد،  الجاهزة،  والمالبس 

وزيت الزيتون، والسيراميك، والرخام، واإلسمنت.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

في الوقت الذي كان البرملان 
املصري لم يستقر فيه بعد على 

شكل التعديالت الدستورية 
الجديدة، كانت اللجنة العليا 

لالنتخابات تحّدد موعد االستفتاء 
على التعديالت، وتطبع االستمارات 

الخاصة بها، وترسل كشوف 
الناخبني للجان املختلفة، سواء في 

الداخل أو إلى السفارات في الخارج، 
وتحدد البدالت التي سيحصل 

عليها القضاة واإلداريون 
املشرفون على التعديالت، وربما 

سبق الخطوات إرسال خطاب إلى 
وزارة املالية يتم فيه استعجالها 

لصرف تكلفة االستفتاء من 
املوازنة العامة للدولة.

وفي الوقت الذي كان فيه خالف 
شديد يدور داخل أروقة لجان 

البرملان حول املدة املقترحة لبقاء 
الرئيس في السلطة في التعديالت 
املقترحة، وما إذا كانت 4 سنوات 
أو 6 سنوات مع مد الفترة الحالية 
ملدة عامني، كانت الشرطة تتحّرك 

بسرعة في الشارع لتأمر أصحاب 
املحال التجارية بتعليق الفتات 

تأييد تعديالت الدستور الجديدة، 
وتخّير هؤالء ما بني تعليق الفتات 

التأييد أو دفع غرامة تراوح بني 5 
آالف )288 دوالرًا( و10 آالف جنيه، 

بحجة مخالفة محالهم لشروط 
الحي بشأن منح التراخيص.

 من 
ً
كثيرون الحظوا استعجاال

قبل السلطة الحاكمة والبرملان 
في تمرير التعديالت املخالفة 

لكل أعراف دستورية في العالم، 
وكثيرون تساءلوا عن سر هذا 

االستعجال، خاصة وأن الوقت غير 
مناسب من وجهة نظر كثيرين، 
إذ إن املنطقة تمر بموجة جديدة 

من موجات الربيع العربي، وهناك 
تغيرات سياسية ملحوظة في عدد 

من الدول، ومنها ليبيا.
بالطبع هناك تفسيرات سياسية 
لالستعجال امللفت، فالنظام ربما 

يريد أن يطرق الحديد وهو ساخن، 
ويريد تمرير التعديالت قبل تعقد 

األمور في املنطقة، خاصة مع 
التطورات السريعة في الجزائر 

والسودان، وإصرار الحراك السلمي 
في البلدين على تنفيذ مطالبه 
بالكامل وفي مقدمتها إزاحة 

رموز النظام الحاكم ومحاكمة 
الفاسدين منهم، لكن هناك أسبابًا 

اقتصادية وراء هذا االستعجال، 
فالفترة املقبلة ستكون صعبة على 
املصريني، خاصة الطبقات الفقيرة 

واملتوسطة، إذ ستشهد األسواق 
زيادات كبيرة في أسعار البنزين 
والسوالر والغاز والكهرباء واملياه 

والسجائر والضرائب والرسوم 
الحكومية، ومع هذه الزيادات فإن 
موجة مقبلة من ارتفاعات أسعار 

األغذية والسلع الرئيسية والنقل 
وغيرها ستشهدها األسواق، 
وبالطبع فإن تمرير تعديالت 

دستورية مثيرة للجدل في هذه 
األجواء قد يصبح صعبًا، خاصة 
وأن قفزات األسعار ستخلق نوعًا 
من السخط الشعبي على السلطة 

الحاكمة، وحالة عدم رضاء عن 
القرارات الحكومية، وحالة السخط 

تلك قد ترتد على التعديالت 
املقترحة ونسبة املشاركة في 

االستفتاء عليها.

عن توقيت 
تعديل الدستور 

في مصر
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اقتصاد

طرابلس ـ أحمد الخميسي

دفعت الظروف املعيشية الصعبة، 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن هـــجـــوم مــلــيــشــيــات 
ــد خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر  ــاعـ ــقـ ــتـ الـــــلـــــواء املـ
من  الكثير  طرابلس،  الليبية  العاصمة  على 
الـــعـــوائـــل خــــارج الــعــاصــمــة إلرســـــال األمــــوال 
ــؤن إلـــى أقــاربــهــم املــتــضــرريــن، مــا أنعش  واملــ
أسواق الصرافة ونقل البضائع واألثاث خالل 

األيام األخيرة في عدة مناطق بالعاصمة.
ــيــــرة تـــحـــويـــالت مــالــيــة  وشـــهـــدت األيــــــام األخــ
مــتــزايــدة مـــن مــخــتــلــف املــنــاطــق الــلــيــبــيــة إلــى 
ــعـــوائـــل فـــي الــعــاصــمــة ملـــواجـــهـــة الـــظـــروف  الـ
املــعــيــشــيــة الــحــالــيــة الســيــمــا مـــع قـــرب حــلــول 
شهر رمضان، وفق عاملني في قطاع الصرافة 

ومواطنني تحدثت إليهم »العربي الجديد«.
ــد الـــوضـــع املــعــيــشــي لــلــيــبــيــني، بينما 

ّ
ويــتــعــق

تسود املــخــاوف مــن إطــالــة أمــد املــعــارك، منذ 
التي تصّدها  بدء هجمات مليشيات حفتر، 
بها  املعترف  الوطني  الــوفــاق  قــوات حكومة 

دوليا.
ــارع املـــعـــري بــوســط طــرابــلــس، يقف  وفـــي شــ
ــــول  ــــن املــــواطــــنــــني بـــانـــتـــظـــار وصـ الــــعــــديــــد مـ
تحويالت مالية من أقاربهم وأصدقائهم في 
املناطق اآلمنة. ويقول طه بوليفة )40 عاما( 
الذي  إنــه ينتظر 1500 دينار حولها شقيقه 
الدائر  القتال  يقطن إحدى املدن البعيدة عن 

حاليا.
ويشير بوليفة إلى أن هذا املبلغ يساهم في 
تــســديــد قــيــمــة إيــجــار املــســكــن وشــــراء بعض 
الــســلــع الــغــدائــيــة لشهر رمــضــان، الـــذي يحل 
فـــي األســـبـــوع األول مـــن مـــايـــو/أيـــار املــقــبــل، 
التكاليف  يقلل من  التحويل  أن هذا  مضيفا 
ــال الــتــعــامــل  ــ ــان ســيــتــحــمــلــهــا فــــي حـ ــ الـــتـــي كـ
أو الصك املصدق، حيث  بالبطاقة املصرفية 

تـــزيـــد أســـعـــار الــســلــع عــبــر هــــذه الـــطـــرق في 
السداد. وبجانب أزمات السلع، تفاقم املعارك 
اندالعها،  في  حفتر  مليشيات  تسببت  التي 
وسط  والــعــامــة،  الخاصة  املمتلكات  خسائر 

تزايد أعداد النازحني من طرابلس.
وكــان وزيــر شــؤون النازحني واملهجرين في 
حكومة الوفاق الوطني يوسف جاللة، قد قال 
املاضي،  الخميس  يــوم  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
إن »عدد النازحني وصل إلى 20 ألف مواطن، 
الــوضــع  تــزايــد مستمر، بينما  فــي  ــداد  ــ واألعـ
إلــى تقديم بعض  اإلنــســانــي ســيــئ«، مشيرا 

االحتياجات للنازحني من أغطية ومؤن.
وتسبب النزوح في ارتفاع أسعار اإليجارات 
في املناطق اآلمنة، وال سيما وسط طرابلس، 
بأكثر من النصف، األمر الذي أرجعه وسطاء 
عــقــاريــون إلــى زيـــادة الطلب على السكن في 

هذه املناطق في ظل الظروف الحالية.
ويــــقــــول خــــالــــد الـــطـــرابـــلـــســـي صــــاحــــب مــحــل 
: »في  صــرافــة فــي شــارع الرشيد بالعاصمة 
ظــل االشــتــبــاكــات املــســتــمــرة وتـــزايـــد األعــبــاء 
املعيشية، هناك أموال بعشرات آالف الدنانير 

تحول يوميا«. 
ويشير سالم ناجي، صاحب شركة خدمات 
ــارع املـــعـــري بــطــرابــلــس، إلـــى أن  عــامــة فـــي شــ
اآلمنة  املناطق  من  املالية  التحويالت  تزايد 
إلــــى الـــعـــوائـــل فـــي طـــرابـــلـــس، زاد مـــن نــشــاط 

شـــركـــات الــصــرافــة الــتــي ارتــفــعــت إيــراداتــهــا 
الــعــمــوالت. وال تقتصر املــســاعــدات على  مــن 
التحويالت املــالــيــة، وفــق مــا أكــده محرم أبو 
الــقــاســم، الــــذي يــعــمــل فـــي مــكــاتــب لــلــخــدمــات 
»هــنــاك سلعا ومالبس  أن  الــعــامــة، موضحا 
وأثــاثــا يتم إرســالــه إلــى املتضررين، كل شئ 
يتم تحويله من منطقة إلى أخــرى، ومكاتب 
هناك  كبيرا،  رواجــا  تشهد  العامة  الخدمات 
ــيـــوش مــــن الـــعـــامـــلـــني يـــقـــومـــون بــتــوصــيــل  جـ

األمانات إلى املنازل«.
ــارك فــــي نـــقـــص الـــعـــديـــد مــن  ــ ــعـ ــ وتـــســـبـــبـــت املـ
املــنــتــجــات جــــراء إغــــالق الــكــثــيــر مـــن املــتــاجــر 
أبـــوابـــهـــا، لــتــرتــفــع أســـعـــار الــســلــع األســاســيــة 
بــنــحــو 30 فـــي املـــائـــة، وفــــق مـــواطـــنـــني، فيما 

تشهد املصارف شحا في السيولة النقدية.
وبجانب شح السلع وارتفاع األسعار، يشكو 
ال  الصحية،  الخدمات  املواطنون من ضعف 
ــة فــي املــســتــشــفــيــات، في  ــ ســيــمــا نــقــص األدويـ
الصيدليات  مــن  الكثير  أغلقت  الـــذي  الــوقــت 

أبوابها.
ويقول عطية الفيتوري، الخبير االقتصادي، 
إن »الـــظـــروف الــحــالــيــة زادت مــن مــمــارســات 
بــعــض املــــورديــــن، الســيــمــا الـــذيـــن يــحــتــكــرون 
ــا  ــارهـ ــعـ ــيـــث يــــرفــــعــــون أسـ بـــعـــض الــــســــلــــع، حـ
استغالال لحاجة الناس«، مضيفا أن »بعض 
لكل  الــســوق عبر حصة  املــورديــن يقتسمون 

منهم بدال من املنافسة الشريفة«.
»الــعــربــي  ويــشــيــر الــفــيــتــوري فـــي تــصــريــح لـــ
الــجــديــد« إلـــى أن هـــذه املــمــارســات تــأتــي مع 
اقتراب شهر رمضان، لتحقيق مكاسب أكبر، 

بينما تقل عمليات الرقابة على األسواق.
أسعار  قفزت  الغذائية،  السلع  على  وعـــالوة 
الــوقــود خـــالل األيــــام املــاضــيــة. ووصـــل سعر 
لتر البنزين، إلى 6 دنانير، مقابل 0.15 دينار 
قبل اندالع االشتباكات، وهو السعر املدعوم 

من الدولة.
لتكرير  مــصــاٍف  خمس  على  ليبيا  وتعتمد 
الــنــفــط، ويــغــطــي إنــتــاجــهــا 30 فـــي املـــائـــة من 
تعتمد  بينما  املــحــلــيــة،  الــســوق  احــتــيــاجــات 
املائة تقريبا  على االستيراد لتغطية 70 في 
ــع إنـــتـــاج  ــ ــراجــ ــ ــــالد. وتــ ــبــ ــ ــ ــيــــاجــــات ال ــتــ ــن احــ ــ مـ
ــدار الــفــتــرة املــاضــيــة لتعمل  املــصــافــي عــلــى مـ
بنصف طاقتها تقريبا، وفق مصادر نفطية.

وأضــــحــــت الـــخـــدمـــات الــرئــيــســيــة فــــي مــرمــى 
ــع حــكــومــة  ــ هـــجـــمـــات حـــفـــتـــر، األمــــــر الــــــذي دفـ
الوفاق الوطني فائز السراج إلى اإلعالن قبل 
أيــام  أن بعض املــدن الليبية تشهد، بجانب 
الــهــجــمــات املــســلــحــة »عـــدوانـــا عــلــى الــجــانــب 

االقتصادي واملالي«.

الرباط ـ مصطفى قماس

يترقب عمال املغرب، اجتماعا حاسما، األسبوع الجاري، بني 
ممثلي الحكومة واالتحاد العام للمقاوالت الذي يمثل رجال 
األعـــمـــال واالتـــحـــادات الــعــمــالــيــة، وذلـــك لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 

نهائي بشأن زيادة األجور.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وقـــال مــصــدر مطلع عــلــى املــفــاوضــات، لـــ
ــي وزارة الــداخــلــيــة مــالحــظــات 

ّ
إن االجــتــمــاع يــأتــي بــعــد تــلــق

االتــحــادات العمالية واالتــحــاد العام ملــقــاوالت املــغــرب، حول 
زيادة األجور، مشيرا إلى أنه من املتوقع التوصل إلى اتفاق 

قبل عيد العمال الذي يحل مطلع مايو/أيار املقبل.
الوافي  الداخلية عبد  وكانت الحكومة قد قدمت، عبر وزيــر 
 40 الحكوميني بني  املوظفني  أجــور  لــزيــادة  لفتيت، مقترحا 
املـــوظـــفـــني، وهــي  ــات  ــ الـــشـــهـــر، بــحــســب درجــ فـــي  و50 دوالرًا 
الزيادة التي ينتظر صرفها على شكل دفعات بني مايو/أيار 
الحكومة  اقترحت  كما   .2021 الثاني  ويناير/كانون  املقبل 
على االتحادات العمالية زيادة 10 باملائة للحد األدنى ألجور 
العمال في القطاع الخاص، في مجاالت الصناعة والخدمات 

والزراعة، على أن تصرف الزيادة على دفعتني.
بالزيادة  العمالية قبلت  االتــحــادات  أن  إلــى  املــصــدر  وأشـــار 
التي اقترحتها الحكومة ألجور املوظفني والعمال في القطاع 
الخاص، غير أنها تحفظت حول بعض النقاط التي جاءت 
املقترح من قبل الحكومة، منها توحيد  في مسودة االتفاق 

الحد األدنى لألجور في الصناعة والخدمات والزراعة.
لكن محمد الــهــاكــش، الــقــيــادي فــي االتــحــاد املــغــربــي للشغل 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن هــنــاك نقطة  ــال لـــ )اتـــحـــاد الــعــمــال(، قـ
خالفية أخرى مثارة، لها عالقة برغبة االتحاد العام ملقاوالت 
املغرب، في مراجعة قانون العمل، بما يسمح لرجال األعمال 

بالحصول على امتيازات للتشغيل على حساب العمال.
وقــال الهاكش: »مطلب االتــحــاد الــعــام ملــقــاوالت املــغــرب يــراد 
من ورائه إضفاء نوع من املرونة في سوق العمل، بما يتيح 

لــلــشــركــات الــتــشــغــيــل أو الــتــســريــح مـــن دون قــيــود قــانــونــيــة 
كبيرة، وهذا األمر غير محبذ من قبل النقابات التي تعتبر 
العمل،  قانون  كل مقتضيات  باحترام  تلتزم  ال  الشركات  أن 

فاملرونة ستفضي إلى تعميق الهشاشة في سوق العمل«.
كــمــا يــعــد مـــشـــروع قـــانـــون تــنــظــيــم اإلضــــــراب املـــطـــروح أمـــام 
للمقاوالت  العام  االتحاد  بني  الخالفية  النقاط  من  البرملان، 
واالتــحــادات العمالية. وقــال مصدر فــي اتــحــاد املــقــاوالت إن 
قــبــول االتــحــاد بــزيــادة الــحــد األدنـــى لــألجــور بنسبة 10 في 
املائة، يستدعي أن يقابله تحقيق بعض من مطالب االتحاد، 
خاصة ما يتعلق بمراجعة قانون تنظيم اإلضراب، بما يحد 

من اإلضرابات العمالية.
السلم  تحقيق  على  العثماني  الــديــن  وتــراهــن حكومة سعد 
ــور املــوظــفــني  ــادة أجــ ــ االجــتــمــاعــي ملـــدة ثــالثــة أعـــــوام، عــبــر زيـ
والحد األدنى لألجور في القطاع الخاص. وسبق للحكومة 
أن اقـــتـــرحـــت الــــزيــــادة فـــي أجـــــور فــئــة مــعــيــنــة مـــن املــوظــفــني 
الحكوميني، إال أنها عــادت لتعلن عن شمول الزيادة جميع 
العامة  املوازنة  ذلك على  تأثير  إلى  إشارتها  املوظفني، رغم 

للدولة.
وتـــأتـــي زيــــــادة أجـــــور املـــوظـــفـــني الــحــكــومــيــني، رغــــم تــشــديــد 
صندوق النقد الدولي، على ضرورة التحكم في كتلة األجور، 
وتقليصها لتمثل 10.5 في املائة من الناتج املحلي اإلجمالي.

وفــــي مــقــابــل وصـــايـــا صـــنـــدوق الــنــقــد بــكــبــح كــتــلــة األجــــور 
تـــزال عند  الــحــد مــن التوظيف، فــإن مــعــدالت البطالة ال  عبر 
العمل  لتشجيع  يكافح  الـــذي  البلد  فــي  مرتفعة  مستويات 

الخاص، بينما تباطؤ النمو االقتصادي يحد من مساعيه.
مليون   1.168 املاضي  العام  بنهاية  العاطلني  عــدد  بلغ  فقد 
بــني 15  الشباب  لــدى  باملائة  البطالة 26  فــرد، حيث سجلت 
 25 بالنسبة لألشخاص بني  باملائة   15.1 و24 عاما، مقابل 
و34 عاما. لكن املندوبية السامية للتخطيط )الهيئة الرسمية 
البطالة تراجعت بنسبة  أن  إلى  املكلفة باإلحصاء(، أشــارت 

0.4 باملائة إلى 9.8 باملائة، مقارنة بـ10.2 باملائة في 2017.

أزمات الحرب تدفع الليبيين 
القتسام المؤن واألموال

) Getty( بعض الموردين يقتسمون السوق عبر حصة لكل منهم)جانب من احتجاج عمالي للمطالبة بتقليص الفوارق )األناضول

عمال المغرب يترقبون حسم زيادة األجور

نشطت عمليات تحويل 
األموال وإرسال السلع 
واألثاث من المناطق 

اآلمنة في مختلف أنحاء 
ليبيا إلى العوائل المتضررة 

في طرابلس، جراء 
هجمات مليشيات اللواء 

المتقاعد خليفة حفتر

نمو الشحن البري في الصين
شهد الشحن البري في الصني نموًا مطردًا 

خالل الربع األول من العام الجاري، وفق 
بيان صادر عن وزارة النقل، أوردته وكالة 

شينخوا، أمس األحد. وقالت الوزارة إن 
حجم الشحن البري زاد بنسبة 5.9 في 

املائة على أساس سنوي، ليصل إلى 8.19 
مليارات طن خالل الثالثة أشهر األولى من 
هذا العام. وارتفع حجم الشحن على الطرق 
السريعة بنسبة 10.2 في املائة على أساس 

سنوي خالل هذه الفترة، بحسب الوزارة. 
وزادت  نسبة االستثمار في األصول 

الثابتة في النقل البري بنسبة 3.3 في املائة 
ليصل إلى 372.2 مليار يوان )55.5 مليار 

دوالر( في الفترة ما بني يناير/كانون الثاني 
ومارس/آذار، وفقا للوزارة.

اهتمام إيراني بالمدن 
الصناعية

قال محمد علي عزيز محمدي، مساعد 
رئيس شؤون التخطيط لدى منظمة 

الصناعات الصغرى واملدن الصناعية في 
إيران، إن املناطق واملدن الصناعية صدرت 

خالل العام اإليراني املاضي، )بدأ في 21 
مارس/آذار 2018( بضائع بقيمة 3.7 

مليارات دوالر إلى خارج البالد.
وأضاف محمدي خالل اجتماعه مع 
مسؤولني في شركة املدن الصناعية 
اإليرانية، وفق وكالة أنباء الجمهورية 

اإلسالمية »إرنا« أنه تم خالل العام املاضي، 
إنشاء 2357 وحدة صناعية جديدة في 

املدن واملناطق الصناعية، حيث وفرت هذه 
الوحدات فرص عمل لنحو 39 ألف مواطن.

وتابع أنه مع تدشني هذه الوحدات، تم 
تحقيق 98 في املائة من أهداف املنظمة، 

والتي تتمثل في تعزيز اإلنتاج على صعيد 
البالد، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء وتطوير 

البني التحتية وإعمار املناطق الصناعية 
خالل العام املاضي بلغت 16 ألف مليار 
ريال إيراني )الدوالر يساوي 42.1 ألف 

ريال بسعر الصرف الرسمي(.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%30
خمس  على  ليبيا  تعتمد 
النفط،  لتكرير  مــصــاٍف 
في   30 إنتاجها  يغطي 
احتياجات  ــن  م الــمــائــة 
بينما  المحلية،  السوق 
االستيراد  على  تعتمد 
المائة  في   70 لتغطية 

من االحتياجات.

تقارير عربية

تشغيلمال وسياسة

أظــهــرت بــيــانــات رســمــيــة، ارتــفــاع 
البحرين  فــي  السنوي  التضخم 
خــالل مـــــارس/آذار املــاضــي، إلى 
املــــائــــة، مـــقـــارنـــة بــنــحــو  1.2 فــــي 
فبراير/شباط  في  املائة  في   0.9

املاضي.
وأوضـــحـــت الــبــيــانــات الـــصـــادرة 
والحكومة  املــعــلــومــات  هيئة  عــن 
اإللــكــتــرونــيــة الــبــحــريــنــيــة، أمــس 
األحــد، وفق وكالة األناضول، أن 
القياسي ألسعار  الــرقــم  مــؤشــر 
إلى  ارتفع  )التضخم(،  املستهلك 
املاضي،  بالشهر   133.7 النقطة 
من 132.1 نقطة في مــارس/آذار 

.2018
ــاع  ــــات ارتـــــفـــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وأرجـــــــعـــــــت الـ
الـــتـــضـــخـــم إلــــــى زيـــــــــادة أســـعـــار 
ســبــع مــجــمــوعــات عــلــى أســـاس 
ــات  ــروبــ ــا املــــشــ ــ ــرزهــ ــ ــوي، أبــ ــ ــنـ ــ سـ
املــائــة،  فــي   8.6 بنسبة  الكحولية 
ثــم االتـــصـــاالت بـــ 5.3 فــي املــائــة، 
واملسكن واملــيــاه والــغــاز بـــ 4 في 

املائة، ثم النقل 2.7 في املائة.

ارتفاع 
التضخم 

في البحرين
خان يونس ـ ماهر عبد الرحمن

يعيش مزارعو قطاع غزة ظروفا صعبة، في 
ظل تراكم الديون عليهم، بفعل الخسائر التي 
القطاع،  على  اإلسرائيلية  الــحــروب  فتها 

ّ
خل

ــطــبــق منذ أكــثــر مــن اثــنــي عشر 
ُ
والــحــصــار امل

عاما. ويعد القطاع الزراعي األكثر استيعابا 
القطاع، واألكثر تضررًا،  العاملة في  لأليدي 
حـــيـــث كــــانــــت األراضـــــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة عـــرضـــة 
اإلسرائيلية،  والتجريف  القصف  لعمليات 

عدا عمليات وقف التصدير للخارج. 
ويــعــمــل أبــــو خـــالـــد إصــلــيــح )53 عـــامـــا(، في 
مجال الزراعة منذ نحو ثالثة عقود ونصف، 
)الــدونــم يعادل ألف  ويمتلك نحو 20 دونما 

ــنـــارة شــرقــي مدينة  مــتــر مـــربـــع(، فـــي حـــي املـ
ــان يـــونـــس جـــنـــوبـــي الـــقـــطـــاع، وبــداخــلــهــا  ــ خـ
ثالث دفيئات من أصل عشر تقلصت بسبب 
ــائــــر الـــفـــادحـــة  ــبـــة والــــخــــســ ــــروف الـــصـــعـ ــظــ ــ الــ
ــون املـــتـــراكـــمـــة، والــبــقــيــة تــعــتــمــد على  ــديــ والــ

الزراعات املكشوفة.

»العربي الجديد«،  وُيقدر إصليح، في حديث لـ
خسائره بنحو 60 ألف شيكل )نحو 17 ألف 
دوالر(، منها 52 ألفا خالل عدوان 2014 على 
، على 

ً
القطاع، ويعمل لديه حوالي 15 عامال

مـــدار الــعــام، وهـــؤالء بــاتــوا مــهــدديــن بفقدان 
مــصــدر رزقـــهـــم الــوحــيــد، نــتــيــجــة لـــألوضـــاع، 

وعدم تقدم الوضع املادي لديه كمزارع.
ــزارع الــفــلــســطــيــنــي كــثــيــرًا فـــي بيع  ــ وُيــفــكــر املــ
حصة من أرضه، في محاولة لتخفيف أعباء 
الـــديـــون املــتــراكــمــة عــلــيــه، وإال ســيــكــون أمـــام 
إلــى أن هــذا الحال ال  تهديد الحبس، مشيرًا 
يقتصر عليه بل على معظم مزارعي القطاع، 

الذين باتو من الطبقة الكادحة.
وشــهــد الــعــام املــاضــي ارتــفــاعــا غــيــر مسبوق 

ــن الـــعـــمـــل فــــي قــطــاع  فــــي عـــــدد املــتــعــطــلــني عــ
ــزة، حــســب بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، حــيــث بلغت  ــ غـ
املائة من عــام 2018، وتجاوز  نحو 54.9 في 
ألــف شخص،  العمل 280  العاطلني عــن  عــدد 
الذي  الوقت  األعلى عامليا، في  النسبة  وهــي 
تتجاوز فيه بني فئة الشباب والخريجني في 
الفئة العمرية من 20 إلى 29 سنة الحاصلني 
بكالوريوس  أو  متوسط  دبــلــوم  مؤهل  على 

في قطاع غزة لتتجاوز 73 في املائة.
الشاب فــادي ماضي )30 عــامــا(، الــذي يعمل 
مع والده الستيني في قطعة أرض مساحتها 
مــلــك والــنــصــف اآلخــر  ــا(، نصفها  ــمـ )12 دونـ
ُمستأجر، وتقع في املنطقة الحدودية لبلدة 
الفخاري شرقي خان يونس، فهو اآلخر ُيفكر 
مليا فــي البحث عــن عمل بديل عــن الــزراعــة، 
ألن تلك املهنة جعلته غير قادر على تغطية 
حتى نفقات العمل، بل استدان ليسد العجز. 
إن عملية  الجديد«،  »العربي  لـ يقول ماضي، 
التصدير عندما ُيسمح لها، تتم وفق معايير 
إلى  مشيرا  اإلسرائيلية،  السلطات  تضعها 
أنه رغم امتالكه شركة تصدير لم يتمكن من 

التصدير وترميم خسائره.
وال يخفي الشاب الفلسطيني حجم الخسائر 
التي بلغت نحو 500 ألف دينار أردني )نحو 
الــحــروب  بــســبــب  نــصــفــهــا  دوالر(،  ألـــف   700
والــــعــــدوان اإلســـرائـــيـــلـــي املـــتـــكـــرر، والــنــصــف 
اآلخـــــر بــســبــب الـــحـــصـــار وعــــوامــــل الــطــبــيــعــة 
ــاع الــتــكــلــفــة وانـــخـــفـــاض ثـــمـــن الــبــيــع  ــ ــفـ ــ وارتـ

وعرقلة عملية التصدير لفترات طويلة.
 على 

ً
ويــعــمــل لــــدى مـــاضـــي نــحــو 80 عـــامـــال

مدار العام، غير أنه لم يعد قــادرًا على سداد 
أجورهم بالكامل، ويفكر في تقليص العدد، 
الـــظـــروف عــلــى حــالــهــا مــن دون أي  إن بقيت 
الـــزراعـــة  غــيــاب دور وزارة  مــنــتــقــًدا  تــحــســن، 
املزارعني والوقوف معهم،  في توجيه ودعــم 
ــفــــادي الــخــســائــر الــتــي  ومـــحـــاولـــة تــقــلــيــل وتــ

يتعرضون لها. 
الــزراعــة  لكن مدير دائـــرة الخضار فــي وزارة 
»العربي  لـ أبــو سعدة، يؤكد  في غــزة، حسام 
الــجــديــد«، أن الـــوزارة تعمل وفــق صالحيات 
مــحــددة، وتــتــواصــل مــع املــؤســســات الــدولــيــة 

لتعويض املزارعني، من بينها توفير دفيئات 
بديلة عن التي تم تجريفها ومشاريع طاقة 
من  تخفف  الشمسية  الــطــاقــة  كــون  شمسية، 

أزمة الطاقة املتفاقمة في القطاع. 
وبشأن عملية التصدير، يبني أبو سعدة أن 
عملية التصدير توقفت منذ عام 2007 حتى 
2013، وكان يسمح لفترات محددة وبكميات 
مــعــيــنــة، مــشــيــرا إلـــى أن الــتــصــديــر لــه موسم 
ســـنـــوي، مـــن شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
حتى إبــريــل/نــيــســان، ويــعــود ذلــك إلــى طلب 
السوق الخارجي، سواء في الضفة أو خارج 

فلسطني. 
ــه بــجــانــب مــمــارســات االحـــتـــالل،  ويـــوضـــح أنـ
ــنـــاك أســــبــــاب تـــحـــد مــــن الـــتـــصـــديـــر تــتــعــلــق  هـ
خاصة  العاملي،  الخضار  ســوق  فــي  بالطلب 
ــيــــة كـــالـــكـــويـــت  ــــوق األوروبـــــــيـــــــة والــــعــــربــ ــسـ ــ الـ
الــغــربــيــة،  ــفـــة  والـــضـ واألردن،  ــة  ــعـــوديـ والـــسـ
الــزراعــة تسعى جاهدة  منوها إلــى أن وزارة 
لــدعــم املــــزارع بــشــكــٍل غــيــر مــبــاشــر، مــن خــالل 

نتج محليا.
ُ
وقف استيراد أصناف ت

وحــــول تــحــديــد األســــعــــار، يــقــول أبــــو ســعــدة 
إنـــه يصعب تــحــديــد األســـعـــار، ألنـــه سيجبر 
ــل تـــكـــالـــيـــف الـــخـــســـائـــر  ــّمـ ــحـ ــلـــى تـ الـــــــــــوزارة عـ
الــتــي قـــد يــتــعــرض لــهــا املــــــزارع، مــوضــحــا أن 
معبر  عبر  التصدير  قــنــوات  فتحت  الــــوزارة 
فــيــه السلطات  الــــذي تتحكم  أبـــو ســالــم  كـــرم 
اإلسرائيلية، لكنها تراعي الكميات التي يتم 
ــــوازن بـــني تــحــقــيــق الــفــائــدة  تــصــديــرهــا كـــي تـ
في  املنتجات  على سعر  والــحــفــاظ  لــلــمــزارع 
الناس  السوق املحلية بما يتالءم مع وضع 

املعيشي واملادي.
الـــوزارة هي عــدم تحكم  والعقبة األكبر أمــام 
أبــو  كـــرم  املــعــابــر، خــاصــة  فــي  الفلسطينيني 
ــــذي يـــوضـــح أنــنــا  ــالـــم، وفــــق أبــــو ســـعـــدة الـ سـ
»جــاهــزون الســتــمــرار فتح بــاب التصدير إن 
ســمــح املـــجـــال بــــذلــــك«.  ويــلــفــت إلــــى أن أكــثــر 
ــة األخـــيـــرة، هو  األصــنــاف تــصــديــرًا فــي اآلونــ
ــم«، حــيــث بــلــغــت كمية  ــاطـ ــمـ ــطـ مــحــصــول »الـ
ألــف طــن، مضيفا  اإلنــتــاج السنوي نحو 80 
أن إجمالي مساحات محاصيل الخضار في 

القطاع يبلغ حوالي 80 ألف دونم.

قلق من توسيع التجارة مع أوروباالديون ُتجبر مزارعي غزة على بيع أراضيهم

قيود االحتالل على التصدير تزيد خسائر المزارعين )خالد شعبان، العربي الجديد(

تونس ـ إيمان الحامدي

ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــى الـ ــلــ ــق عــ ــلــ ــقــ ــر الــ ــطـ ــيـ يـــسـ
ــة فــي  ــيـ ــدمـ ــة والـــخـ ــيــ ــزراعــ األنـــشـــطـــة الــ
تـــونـــس، مـــن إبــــــرام اتـــفـــاق جـــديـــد مع 
االتحاد نهاية إبريل نيسان/الجاري، 
ــتــــجــــاري  ــادل الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يــــوســــع قــــائــــمــــة الـ
ــذه األنـــشـــطـــة، فــيــمــا  ــ ــر لــيــشــمــل هـ الـــحـ
أظهرت دراسة حكومية أن القطاعات 
االقــتــصــاديــة بــحــاجــة إلـــى إصــالحــات 
ملـــواجـــهـــة  دوالر  ــار  ــيـ ــلـ مـ  1.5 بــقــيــمــة 
ــة. وتــجــدد الــجــدل  ــيــ املــنــافــســة األوروبــ
فــي األوســــاط االقــتــصــاديــة التونسية 
ــفــــاق، وال ســيــمــا أن  حــــول جــــدوى االتــ
الــــعــــديــــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات الــتــونــســيــة 
تــعــانــي مـــن صــعــوبــات عــلــى مستوى 
ــر. وأشـــــــار عــضــو  ــديـ ــتـــصـ اإلنــــتــــاج والـ
في  رجايبية  املزراعني محمد  منظمة 
عدم  إلى  الجديد«  »العربي  لـ تصريح 
قدرة االقتصاد التونسي، على تحمل 
التجارة  تحرير  التــفــاق  تــداعــيــات  أي 
الــشــامــل، الفــتــا إلـــى تــراجــع تنافسية 
ــان  ــبــ ــاع األغـــــذيـــــة وال ســـيـــمـــا األلــ ــطــ قــ

واللحوم والحبوب.
وقال رجايبية إن دراسة أولية أعدتها 
أثــبــتــت حــاجــة تونس  الـــزراعـــة،  وزارة 
لــلــقــيــام  دوالر،  مــلــيــار   1.5 نــحــو  ــى  إلــ
بـــاإلصـــالحـــات االقـــتـــصـــاديـــة الـــالزمـــة 
بالتحرير،  املعنية  القطاعات  وتأهيل 
الفـــتـــا إلــــى أن االتــــحــــاد األوروبــــــــي لم 
ــذه  ــن هــ ــ ــــس مــ ــونـ ــ ــكـــني تـ ــمـ ــتـ ــد بـ ــهـ ــعـ ــتـ يـ
التمويالت. ودعا إلى ضرورة تأجيل 
املــفــاوضــات بــشــأن االتـــفـــاق، إلـــى حني 
اســتــكــمــال مـــراحـــل تــأهــيــل الــقــطــاعــات 
ــبـــرا أن  ــتـ املـــشـــمـــولـــة بـــالـــتـــحـــريـــر، مـــعـ
الـــتـــأهـــيـــل ورفــــــع الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة 
يحتاج  والــخــدمــات  الـــزراعـــة  لقطاعي 
إلى 10 سنوات وفق تقديره. وينقسم 
املحللون بني التشاؤم والتفاؤل، حيث 
يرى املنتقدون أن تونس لم تتمكن من 
مع  املختل  الــتــجــاري  ميزانها  تعديل 

أوروبا، بعد أن خسرت موازنة الدولة 
خــالل الــســنــوات السبع األخــيــرة نحو 
30 باملائة من اإليــرادات ودفعتها إلى 

املزيد من االقتراض الخارجي.
ــب تـــحـــريـــر  ــقــ ــرتــ ــاق املــ ــ ــفــ ويــــشــــمــــل االتــــ
قــطــاعــي الــــزراعــــة والـــخـــدمـــات الــلــذيــن 
كانا خــارج إطــار التبادل الحر، وهذا 
األوروبــيــة  للشركات  الــوضــع سيتيح 
ــيــــني فــي  ــلــ ــتــــجــــني املــــحــ ــنــ ــة املــ ــافــــســ ــنــ مــ
ــغـــذاء  مــــجــــاالت اســتــراتــيــجــيــة مـــثـــل الـ
وغيرها.  والطاقة  والبنوك  والصحة 
وقال محمد منصف الشريف، الخبير 
االقــتــصــادي، إن الجولة الــجــديــدة من 
املــــفــــاوضــــات مــــع االتــــحــــاد األوروبـــــــي 
تــنــطــلــق فــــي مـــنـــاخ غـــيـــر ســلــيــم عــلــى 
الــصــعــيــد املــحــلــي واألوروبـــــــي أيــضــا. 
ــــف فـــــــي تـــصـــريـــح  ــريــ ــ ــشــ ــ واوضــــــــــــــح الــ
االتــــحــــاد  أن  ــــد«  ــديـ ــ ــــجـ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
األوروبي يعيش صعوبات اقتصادية 
انعكست سلبيا على نسب نمو أغلب 
دولــه، فضال عن االنقسام الــذي خلفه 
ــاد ومــا  خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتــــحــ
يــنــجــم عــنــه مـــن تـــداعـــيـــات عــلــى بقية 

الدول األعضاء.
وأضاف أن تونس مطالبة بفك ارتباط 
ــــع مــنــطــقــة  تــــدريــــجــــي القــــتــــصــــادهــــا مـ
الـــيـــورو، مــعــتــبــرا أن آفــاقــا اقــتــصــاديــة 
أرحـــــب ســتــفــتــح لــتــونــس فـــي الــســوق 
ــا الخبير  األفــريــقــيــة واآلســيــويــة. ودعـ
االقـــــتـــــصـــــادي، إلــــــى تـــجـــنـــب الــــوقــــوع 
ــاء  ــ تــحــت الـــضـــغـــوط األوروبــــيــــة وإرجـ
ــفــــاق الــتــحــريــر  ــأن اتــ ــفــــاوضــــات بـــشـ املــ
ــامــــل، إلـــــى حــــني الـــحـــصـــول عــلــى  الــــشــ
الــتــمــويــالت الـــالزمـــة لــتــأهــيــل الــزراعــة 

والخدمات.
ــــالم الــــــــــــواد، عــضــو  ــســ ــ ــد الــ ــبــ وكـــــــــان عــ
ــن، قــد  ــمـــصـــدريـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــنـ الــــغــــرفــــة الـــوطـ
»الــعــربــي الــجــديــد« فــي فبراير/ قــال لـــ

شباط املاضي، إن عمليات التضييق 
ــا الــــــــدول األوروبـــــيـــــة  ــهـ ــارسـ ــمـ ــتــــي تـ الــ
سيما  وال  التونسية،  املنتجات  على 

زيـــت الــزيــتــون دفــعــت املــصــدريــن إلــى 
ــواق جـــديـــدة. وتــنــدرج  الــبــحــث عــن أســ
ــة  ــفــــالحــ ــاع الــ ــ ــطــ ــ ــات فـــــــي قــ ــاوضـــــ املـــــــفـــــ
تــحــديــدًا فــي ســيــاق تــوصــيــات قديمة 
للمؤسسات املالية الدولية، إذ أشارت 
إلــى  فــي 2006  الـــدولـــي  للبنك  دراســــة 
ضــــرورة »الــتــخــلــي عــن الـــزراعـــات غير 
املاشية«.  وتربية  القمح  مثل  الرابحة 
وكــشــف رئــيــس املــفــوضــيــة األوروبـــيـــة 
جان كلود يونكر خالل لقاء مع رئيس 
الشاهد  يــوســف  التونسية  الحكومة 
 2018 إبريل/نيسان  في  بروكسل  في 
عن أن الطرفني لديهما رغبة في إبرام 
االتفاق في 2019.  وكانت املفاوضات 
بني الجانبني قد أطلقت بشكل رسمي 
 ،2015 األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــــي  فـ
رغـــم تــحــفــظ بــعــض خــبــراء االقــتــصــاد 
ــــن يـــتـــخـــوفـــون مــن  ــذيـ ــ الـــتـــونـــســـيـــني الـ
تحرير السوق التونسية قسرًا. وشدد 
الــشــاهــد فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة على 
ــفــــاق،  ــذا االتــ ــ ــى هـ ــ ــتـــوصـــل إلـ أهـــمـــيـــة الـ
الفتا إلى »تونس واالتحاد األوروبي 
سيضعان في نهاية مايو/أيار املقبل 
ــادئ يـــجـــب أن يـــقـــوم عــلــيــهــا هـــذا  ــبــ مــ

االتفاق«.
ويـــأتـــي مـــشـــروع االتــفــاقــيــة، كــامــتــداد 
ــة  ــراكـ التـــفـــاقـــيـــة الــــتــــبــــادل الـــحـــر والـــشـ
الـــتـــي أبـــرمـــتـــهـــا تـــونـــس مــــع االتـــحـــاد 
األوروبــــي فــي عــام 1995، حيث كانت 
أول بلد جنوب البحر املتوسط يوقع 
مــثــل تــلــك االتــفــاقــيــة. وتــشــيــر بــيــانــات 
صـــــادرة حــديــثــا عـــن املــعــهــد الــوطــنــي 
لــإحــصــاء الــحــكــومــي، إلـــى أن العجز 
التجاري التونسي، خالل الربع األول 
الــجــاري، نحو 3.9 مليارات  العام  من 
دينار، مقابل 3.6 مليارات خالل نفس 
الفترة من العام املاضي 2018، مشيرا 
ــواردات بنسبة 14.3 في  إلــى زيـــادة الــ
الزراعية  املــواد  املائة، السيما واردات 
والغذائية األساسية بنسبة 24.1 في 

املائة.

تونسأسواق

عدد العاطلين 
تجاوز 280 ألف شخص 

العام الماضي
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رسم على صادرات 
الجلود المصرية 

أصدرت وزارة التجارة والصناعة املصرية، 
قرارًا باستمرار رسم الصادر املفروض 

على الجلود ملدة عام، بدءًا من 2 مايو/أيار 
املقبل. وأشار القرار، وفق بيان للوزارة، 

أمس األحد، إلى أن قيمة الرسم لكل جلدة 
يتم تصديرها تبلغ 250 جنيهًا )14.5 
دوالرًا(على الجلد البقري والجاموسي، 

و150 جنيهًا على الجلد اللباني، و15 جنيهًا 
على جلد الضأن، و7.5 جنيهات على جلد 

املاعز، و150 جنيهًا على الجلد الجملي. 
وذكرت رئيس قطاع االتفاقيات والتجارة 

الخارجية، أماني الوصال، أن هذا القرار 
يأتي في إطار حرص الوزارة على إحداث 
التوازن بني الكميات املعروضة من الجلد 
والطلب املحلي عليه من الصناعة الوطنية 

بهدف زيادة القيمة املضافة للمنتجات تامة 
الصنع من األحذية واملصنوعات الجلدية. 

وأشارت إلى أنه منذ صدور هذا القرار في 
عام 2017 حدث استقرار كبير في أسعار 

الجلود وانخفضت أسعارها بما انعكس 
إيجابًا على سعر املنتج النهائي.

العمانية للغاز تسدد 
ديونًا قبل موعدها

قالت الشركة العمانية للغاز الطبيعي املسال 
في تغريدة، أمس األحد، إنها سوت جميع 
تسهيالتها مع الدائنني، والتي تبلغ قيمتها 

اإلجمالية ملياري دوالر، قبل موعدها.
وأضافت الشركة أن الخطوة تأتي في إطار 
جهودها املستمرة لخفض التكاليف املالية 

وتعزيز التصنيف االئتماني للسلطنة.

العراق يتهم شركة نفطية 
صينية بالتهرب الضريبي

قال كاظم الشمري، عضو لجنة النزاهة 
في البرملان العراقي، إن شركة »الواحة« 

الصينية، التي تتولى تطوير حقل األحدب 
النفطي، في محافظة واسط )جنوب(، 

متهمة بتهرب ضريبي بقيمة 180 مليون 
دوالر. وأوضح الشمري، في بيان، أمس 

األحد، إن »لجنة النزاهة ستباشر بالتحقيق 
في ملفات فساد وتهرب ضريبي تخص 

الشركة الصينية«، مضيفا أن »الشركة 
تمتنع بالتعاون مع بعض املتنفذين في 

وزارة النفط والهيئة العامة للضرائب، من 
دفع املستحقات املالية التي بذمتها«. وحقل 

األحدب النفطي، يقدر االحتياطي النفطي 
فيه، بأكثر من مليار برميل، وينتج حاليا 

أكثر من 130 ألف برميل نفط يوميًا.



1213
اقتصاد
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الــتــغــيــيــرات املــتــتــالــيــة فــي املشهد 
إطاحة  بعد  السوداني  السياسي 
الرئيس السابق عمر البشير تحت 
اآلمــال  بعثت  املتواصلة،  املحتجني  ضغوط 
مجّددًا في إمكانية استنهاض اقتصاد البلد 
الذي صنف ذات يوم بأنه »سلة غذاء العالم«.
وكـــبـــلـــت ســـيـــاســـات حــكــومــيــة فــــي الــــســــودان 
ــــوال الــعــقــود الــثــالثــة املــاضــيــة الــقــطــاعــات  طـ
االقتصادية، ما أدى إلى خــروج بعضها من 
دائـــرة اإلنــتــاج، وتــضــاؤل مساهمة قطاعات 
القومي، في ظل محاوالت  الدخل  أخــرى في 
شكلية إلصــالح الوضع دون جــدوى بسبب 

افتقارها للجدية واإلرادة السياسية.
الجديد«  »العربي  لـ اقتصاد  خبراء  وحسب 
ــفــــرصــــة ســـانـــحـــة أمـــــــام االقـــتـــصـــاد  ــدو الــ ــبــ تــ
الـــســـودانـــي لــلــتــعــافــي والـــنـــمـــو، ويـــدعـــم تلك 
الفرضية وجود مقومات هائلة في عدد من 
القطاعات، تحتاج لسياسات رشيدة وإدارة 

سليمة، إذ إن املطلوب من الحكومة الجديدة 
نــفــض الــغــبــار عــن ثــالثــة قــطــاعــات )الـــزراعـــة، 
ــثـــروة الــحــيــوانــيــة، واســتــخــراج الــذهــب(،  والـ
يواجه  الــذي  البالد  اقتصاد  تحسني  بهدف 
مشاكل خانقة انعكست سلبا على األوضاع 
ــر بـــيـــانـــات  ــهـ ــنـــني. وتـــظـ ــمـــواطـ ــلـ الـــحـــيـــاتـــيـــة لـ

صندوق النقد الدولي في تقرير »آفاق النمّو 
الــعــاملــي« أن نــمــّو الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
القتصاد السودان انكمش -2.1% عام 2018، 

وهو مرشح ليتفاقم إلى -2.3% سنة 2019.
ــانــــت األزمــــــــات املــعــيــشــيــة وغــــــالء الــســلــع  وكــ
الضرورية أحد األسباب الرئيسية في اندالع 
أدت  التي  الساخطة  الشعبية  االحتجاجات 
إلى إطاحة البشير والعديد من رموز نظامه.

قدرات زراعية هائلة
ــا لـــتـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة، يـــتـــوفـــر الــقــطــاع  ــقــ ووفــ
الزراعي في السودان على مئتي مليون فدان 
صالحة للزراعة، 80 باملائة منها أرض بكر 
املستغل  حجم  يتجاوز  ال  فيما  تستغل،  لــم 

منها فعليا نحو 20 باملائة.
ــقـــول مــخــتــصــون إن املـــقـــومـــات الـــزراعـــيـــة  ويـ
ــة لـــســـد حــاجــة  ــيـ ــافـ ــالــــســــودان »كـ املـــتـــوفـــرة بــ
ــة مـــــن املـــحـــاصـــيـــل  ــيــ ــاملــ أســــــــــواق عــــربــــيــــة وعــ
بشكل  استغاللها  شــريــطــة  والـــخـــضـــراوات« 
جيد. وأشــار املختصون إلــى أن أول موازنة 
وطــنــيــة عــقــب االســتــقــالل فــي 1957 اعتمدت 
كليا على »محصول القطن« كمورد أساسي 
وأوفــت إيــرادات صادراته بكل بنود املوازنة 
بل حققت فائضا ماليا تم تحويله للموازنة 
التالية. وفي هذا السياق، يقول وزير الزراعة 
األســبــق بــواليــة نــهــر الــنــيــل )شـــمـــال(، بشير 
والتغييرات  الحالية  الــظــروف  إن  بــســاطــي، 
ــعـــاش الــقــطــاع  الــســيــاســيــة ســتــســاهــم فـــي إنـ
الزراعي في حالة نجاحها في إحــداث حالة 
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الجزائر ـ حمزة كحال

قررت العدالة الجزائرية اإلسراع في معالجة 
ــغــــط املـــؤســـســـة  ــات الــــفــــســــاد تــــحــــت ضــ ــفــ ــلــ مــ
الــــعــــســــكــــريــــة، عــــبــــر مــــالحــــقــــة رجــــــــال أعــــمــــال 
الرئيس  نــظــام  عــلــى  ومــســؤولــني محسوبني 
والتحقيق  بوتفليقة،  الــعــزيــز  عــبــد  الــســابــق 

معهم في تهم تبديد ونهب األموال العامة.
وتـــم مــســاء أول مـــن أمــــس، اســتــدعــاء رئــيــس 
الــحــكــومــة الــســابــق أحــمــد أويـــحـــيـــى، ووزيــــر 
املالية الحالي محمد لوكال، للتحقيق معهما 
مـــن الـــنـــائـــب الـــعـــام ملــحــكــمــة ســـيـــدي امــحــمــد 
تبديد  بخصوص  الــجــزائــريــة  العاصمة  فــي 

األموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية.
ــــرة األولـــــى فـــي الـــجـــزائـــر الــتــي  وتـــعـــد هــــذه املـ
ــًرا  ــ ــزائـــري وزيـ يــســتــدعــي فــيــهــا الـــقـــضـــاء الـــجـ
لــلــمــالــيــة وهــــو فـــي مــنــصــبــه، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
لــم يمر على تنحيته  رئيس حكومة ســابــق، 

سوى نحو شهر ونصف الشهر فقط.
وحسب مــصــادر مسؤولة فــإن »مــثــول أحمد 
بصفتهما  سيكون  لوكال،  ومحمد  أويحيى 
النفوذ  استعمال  منح  قضية  فــي  شــاهــديــن 
ملــنــح قـــــروض بـــطـــرق غــيــر قــانــونــيــة لــرجــال 
أعــمــال جــزائــريــني، وذلــــك بــعــد الــتــحــقــيــق مع 
ــر املـــنـــع من  ــأوامــ ــال املــعــنــيــني بــ ــمــ رجـــــال األعــ
السفر سابقا، حيث اعترفوا بحصولهم على 
ــــروض ضــخــمــة مـــن دون تــقــديــم ضــمــانــات  قـ
نفسه،  املصدر  وأضــاف  العمومية«.  للبنوك 
»الــعــربــي الجديد«  الـــذي رفــض ذكــر اســمــه، لـــ
أويــحــيــى  تــتــحــول صــفــة  أن  أنـــه »ال يستبعد 

واشنطن ـ شريف عثمان

األميركية  اإلدارة  فيه  الــذي تعمل  الــوقــت  فــي 
على جمع األدلة التي تؤكد أهمية اتفاقية نافتا 
الجديدة، أو ما يطلق عليه »يو اس ام سي ايه«، 
وتأثيراتها اإليجابية على زيادة االستثمارات 
والوظائف املتاحة في قطاع السيارات، أظهر 
تــقــريــر مستقل حــديــث أن االتــفــاقــيــة ســتــؤدي 
إلــى ارتــفــاع أســعــار الــســيــارات على املستهلك 
األميركي، وانخفاض مبيعاتها، باإلضافة إلى 
زيادة تكلفة اإلنتاج في العديد من القطاعات 

األخرى.
التجارة  مفوضية  عن  التقرير  يشير  وبينما 
ــــإدارة األمــيــركــيــة إلــــى أن  الـــدولـــيـــة الــتــابــعــة لــ
االتـــفـــاقـــيـــة الـــجـــديـــدة ســتــكــون لــهــا مــســاهــمــة 
إيجابية في دفع النمو االقتصادي األميركي، 
فإنه يؤكد أن تلك املساهمة ستكون متواضعة 
للغاية، ولن تتجاوز 0.35%، تمثل ما قيمته 
68 مليار دوالر ضمن الناتج املحلي اإلجمالي 

للواليات املتحدة، خالل السنوات الست التالية 
لبدء تنفيذ االتــفــاق. وقــال رون وايـــدن، عضو 
مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي »هذا 
التقرير يؤكد ما كان واضحا منذ تم اإلعالن 
عن تفاصيل االتفاقية الجديدة التي ال تمثل 
أكثر من تعديل بسيط على االتفاقية القديمة، 
ما يعني أنها ال تمنح العمال األميركيني إال 
الــصــادر  التقرير  مـــحـــدودة«. ويضعف  مــزايــا 
يوم الخميس املاضي، الذي طلب الكونغرس 
من املفوضية إعداده باعتبارها جهة محايدة 
تحظى بثقة الحزبني، حجة اإلدارة األميركية 

الــتــي كــانــت تــأمــل فــي الــحــصــول عــلــى موافقة 
املشرعني على االتفاقية الجديدة خالل الشهور 
املقبلة، قبل البدء الفعلي في تطبيقها. وبعد 
شــهــور مـــن الــــدراســــات، جـــاء الــتــقــريــر مخيبا 
آلمال ادارة ترامب، بعد توقعه »ارتفاع أسعار 
املتحدة، ومحدودية  الــواليــات  فــي  الــســيــارات 
البدائل أمام املستهلكني، وانخفاض مبيعات 
السيارات بحوالي 140 ألف سيارة، باإلضافة 
إلــى انــخــفــاض الــوظــائــف املــتــاحــة فــي صناعة 
إلى  التقرير  أشـــار  كــذلــك  الــســيــارات«.  تجميع 
السلبية الرتــفــاع تكلفة صناعة  اآلثــار  بعض 
السيارات، »حيث سيتم سحب املوارد املتاحة 
من قطاعات أخرى في االقتصاد، وهو ما يرفع 

التكلفة في تلك القطاعات«. 
وفي الوقت الذي حاول فيه الرئيس األميركي 
دونالد ترامب بيع االتفاقية لشعبه على أنها 
ستؤدي إلى تقليل العجز في امليزان التجاري 
املتزايد خالل السنوات املاضية مع املكسيك، 
باإلضافة إلى مزايا أخرى، أشار التقرير إلى 
مــجــمــوعــة الــقــواعــد املــتــشــددة الــتــي تفرضها 
ــارات، والــتــي  ــيــ االتـــفـــاقـــيـــة عــلــى صــنــاعــة الــــســ
ستؤدي إلى »انخفاض في الوظائف املرتبطة 
بتجميع السيارات الرتفاع تكلفتها« كما يقول 
التقرير، الذي جاء فيه أيضا أنه »رغم إضافة 
السيارات،  قطاع صناعة  فــي  ألــف وظيفة   28
إال أن االلتزامات الجديدة ستكون لها تأثيرات 
سلبية على التصنيع بوجه عام في الواليات 

املتحدة«. 
وأثبت التقرير أن مخاوف مصنعي السيارات 
واملــحــلــلــني االقــتــصــاديــني الــتــي تـــم تجاهلها 
خالل فترة املفاوضات بني الدول الثالث كانت 
عن حق، بعد أن دفعت إدارة ترامب بالشروط 
على  االتفاقية  تنص  باملنشأ، حيث  الخاصة 
ضرورة إنتاج 75% على األقل من السيارات في 
أميركا الشمالية، وأن يتم تصنيع 40% منها 
على األقل في مصانع ال يقل متوسط األجور 
فيها عن 16 دوالرًا للساعة، كي تطبق عليها 

اإلعفاءات الجمركية الواردة باالتفاقية. 

ولوكال من »شهود« إلى »متهمني« مع سير 
حقهم  فــي  ثبتت  حـــال  فــي  معهما  التحقيق 
تهم منح مزايا غير قانونية، غير أن اإلشكال 
القانوني يبقى مع وزير املالية الذي ُيخضع 
كمتهم  استجوابه  عملية  الجزائري  القانون 
إلــى إجـــراءات خاصة تشرف عليها املحكمة 
الــعــلــيــا بــصــفــتــه مـــســـؤول حــكــومــي يــمــارس 
مــهــامــه«.  كما علمت »الــعــربــي الــجــديــد« من 
املــخــابــرات  أن جــهــاز  أمنية مطلعة،  مــصــادر 
الـــجـــزائـــري بــــدأ الــتــحــقــيــق مـــع أويــحــيــى قبل 
يـــزال على رأس  بضعة أشــهــر عندما كــان ال 
التحقيقات  هــذه  أن  غير  بوتفليقة،  حكومة 
لــم تستمر بــســبــب قـــرب أويــحــيــى مــن جناح 

الرئيس السابق.
تدور  الشكوك  فــإن  لــوكــال،  وبالنسبة ملحمد 
ــوال الــتــي طــبــعــت فــي إطــار  ــ ــه األمـ ــ حـــول إدارتـ
الــتــمــويــل غــيــر الــتــقــلــيــدي، وربـــمـــا تــحــويــالت 
العملة الصعبة التي يقوم بها رجال األعمال 
املقربون من عائلة بوتفليقة، مثل كونيناف، 
حــيــث يــتــم الــتــحــقــيــق مـــع هــــؤالء حـــول مــزايــا 

وعقود حصلوا عليها خالل عهد بوتفليقة.
وكان أويحيى قد ترأس خمس حكومات في 
العدل،  وزارة  إلــى  باإلضافة  بوتفليقة،  عهد 
وارتــبــط اســمــه واســـم أبــنــائــه فــي الــعــديــد من 
استحواذ  منها  الجزائر،  في  الفساد  قضايا 
ــة،  ــزيــ ــــات عـــمـــومـــيـــة بــــأســــعــــار رمــ ــركـ ــ عـــلـــى شـ
ــي الـــجـــزائـــر  ــارات فــ ــ ــقـ ــ ــتــــالك عـ بــــاإلضــــافــــة المــ
وخــارجــهــا. كما ارتــبــط اســم أويــحــيــى برجل 
الــديــن تاحكوت مــالــك مصنع  األعــمــال محي 
ــيــــونــــداي« ومــحــتــكــر  تــجــمــيــع الـــســـيـــارات »هــ

ــات الـــــخـــــدمـــــات الــــجــــامــــعــــيــــة كـــالـــنـــقـــل  ــقــ ــفــ صــ
ــامــــات  الـــجـــامـــعـــي ومـــطـــاعـــم الـــجـــامـــعـــات وإقــ
الطلبة، إال أن قرب أحمد أويحيى من محيط 
املحاسبة.  خـــارج  جعله  بوتفليقة  الــرئــيــس 
ــال مــنــصــب مــحــافــظ  مــــن جـــانـــبـــه شـــغـــل لــــوكــ
إلـــى 2019،  مــن 2017  الــجــزائــر لسنتني  بــنــك 
»القرض  العمومي  للبنك  عــام  مدير  وقبلها 
الشعبي الــوطــنــي«، وهــي الــفــتــرة الــتــي حقق 
فيها »الــدرك الوطني« )وحــدة تابعة لــوزارة 
الــدفــاع(، وتبني منح قــروض ضخمة لرجال 
أعــمــال جــزائــريــني، فــي مقدمتهم علي حــداد، 

وعائلة كونيناف.
وعــلــى الــصــعــيــد نــفــســه، وّجــــه الــنــائــب الــعــام 
ــرة لــلــبــرملــان  ــذكــ ــمـــد، مــ ملــحــكــمــة ســـيـــدي أمـــحـ
الـــجـــزائـــري لــرفــع الــحــصــانــة الــبــرملــانــيــة على 
ــــزب جــبــهــة  ــام حـ ــ ــــني عـ ــبـــاس أمـ ــد عـ ــ ــال ولـ ــمـ جـ
والنائب  الحاكم(،  )الحزب  الوطني  التحرير 
في  معهما  للتحقيق  وذلــــك  بـــركـــات،  ســعــيــد 
قــضــايــا فــســاد فـــي قــطــاع الــتــضــامــن، الــلــذان 

أشرفا عليه سابقا. 
وكــانــت الــســلــطــات الــقــضــائــيــة الــجــزائــريــة قد 
أصـــــــدرت رســـمـــيـــا أوامـــــــر بـــاملـــنـــع مــــن الــســفــر 
ــال، كــمــا أمــــرت وحـــدة  ــمـ فـــي حـــق 12 رجــــل أعـ
ــنـــي مـــقـــرهـــا الــعــاصــمــة  ــدرك الـــوطـ ــلــ تـــابـــعـــة لــ
جــوازات  سحب  عملية  بمباشرة  الجزائرية، 
وعائالتهم،  األعــمــال  برجال  الخاصة  السفر 
ــائــــق،  ــة إلـــــى جـــمـــع املـــلـــفـــات والــــوثــ ــافــ بــــاإلضــ
لــفــتــح تــحــقــيــقــات بــتــهــم نـــهـــب املــــــال الـــعـــام، 
الجزائر  فــي  ممتلكاتهم  فــي  التدقيق  تشمل 
وخـــارجـــهـــا.  وضــمــت الــقــائــمــة رجـــل األعــمــال 
ورئــيــس الــكــارتــل املــالــي ســابــقــا، عــلــي حـــداد، 
املوقوف بعد محاولته الهروب نحو تونس 
ــزور، بــاإلضــافــة إلـــى اإلخـــوة  ــ بـــجـــواز ســفــر مـ
كونيناف نوح، رضا وكريم. وضّمت القائمة 
كذلك محمد بعيري، اليد اليمنى لعلي حداد 
ومالك عالمة »إيفكو« الجزائر، وهي العالمة 
الــســيــارات  تصنيع  فــي  املختصة  اإليــطــالــيــة 

التجارية والشاحنات، وشخصيات أخرى.

»نافتا الجديدة« تضر  أميركاالجزائر تسّرع فتح ملفات فساد رموز بوتفليقة

ــة الــقــيــود عن  ــإزالـ ــقـــرار، مــطــالــبــا بـ ــتـ مـــن االسـ
املزارعني ما سيجعلهم قادرين على  صغار 
ســـد حـــاجـــة الـــســـوق املــحــلــي مـــن مــحــاصــيــل 
ــــادة التصدير  الــحــبــوب والـــخـــضـــراوات، وزيـ
»العربي  إلى خارج البالد. وأضاف بساطي لـ
الجديد« أن القطاع الزراعي يجب أن يتصدر 
أن  التي يجب  الجديدة  الحكومة  اهتمامات 
للقطاع  املنظمة  السياسات  النظر في  تعيد 

والــواليــة  كــردفــان  شمال  بواليتي  الراجحي 
ــدان الــقــمــح »61«  ــ الــشــمــالــيــة، حــيــث يــنــتــج فـ
جواال، يقابله 3 جواالت إنتاج املزارع املحلي 
التقليدية ويفتقر  الزراعة  الذي يعتمد على 

للتقنية الحديثة.

الثروة الحيوانية
ــة يــتــوفــر  ــيـ ــوانـ ــيـ ــحـ ــال الـــــثـــــروة الـ وفــــــي مــــجــ

وتــزيــل الــقــيــود عــن صــغــار املنتجني وتــوفــر 
التقاوي والتقنية الحديثة في عمليات الري 
ــزراعــــي والـــحـــصـــاد، فــضــال عن  واإلرشـــــــاد الــ
يهتم  الــذي  القيمة  سالسل  برنامج  تطبيق 
ــة مـــن الــحــقــل وحــتــى  ــزراعـ بــجــمــيــع مـــراحـــل الـ
الــتــســويــق. وبــســبــب ثــــراء املــــــوارد الــزراعــيــة 
ينشط عدد من الدول العربية في االستثمار 
الــــــزراعــــــي بـــــالـــــســـــودان، وأبــــــرزهــــــا مـــشـــروع 

للسودان نحو 107 ماليني رأس من املاشية 
في إحصاءات تقديرية، منها ما ال يقل عن 
30 مليون رأس من الضأن، و20 مليون رأس 
من األبقار، مع مساحات شاسعة من املراعي 
ــاه، حــســب بــيــانــات  ــيـ الــطــبــيــعــيــة ومــــــوارد املـ
رســمــيــة. ورغـــم هــذه املــقــومــات ظلت الــثــروة 
الحيوانية في السودان قطاعا هامشيا في 
تسيطر  حيث  املتعاقبة،  الحكومات  خطط 

الــتــقــلــيــديــة عــلــى نــمــط تــربــيــة املـــواشـــي ولــم 
تــتــجــه الــحــكــومــات الــســابــقــة إلنــشــاء مـــزارع 
مسلخ  وباستثناء  املاشية،  لتربية  حديثة 
ــة الــتــي  ــثـ ــنـــعـــدم املــــســــالــــخ الـــحـــديـ وحــــيــــد، تـ
تساعد في تصدير اللحوم وفق املواصفات 
واالشتراطات الصحية العاملية، كما تفتقر 
يمكن  الــتــي  التحويلية  للصناعات  الــبــالد 
االســتــفــادة مــن مشتقات األلــبــان والــجــلــود 
القيمة  مــادة خاما، ما يفقدها  التي تصدر 

املضافة.
ــثــــروة  وتــــعــــزو مــــديــــرة اإلرشــــــــــاد بــــــــــوزارة الــ
لـ  الحيوانية، نجوى آدم يوسف، في حديث 
»العربي الجديد« تدهور القطاع إلى اإلهمال 
الـــحـــكـــومـــي وعــــــدم تـــوفـــيـــر املـــــــــوارد الـــالزمـــة 
للتطوير، موضحة أن الطرق التقليدية التي 
الــدولــة سنويا  القطاع تفقد  يــزال عليها  مــا 
موارد ال تقل عن 6 مليارات دوالر تتمثل في 
واللحوم  الجلود  لصادرات  مرتقبة  عائدات 

واملواشي الحية.
ــروة  ــثــ ــرة اإلرشــــــــــاد بــــــــــوزارة الــ ــ ــديـ ــ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
الحيوانية إن تغيير هذا الواقع رهني بتغيير 
الــســيــاســات الـــتـــي تــكــبــل املــنــتــجــني وتــوفــيــر 
ــي األريــــــاف  الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة خـــاصـــة فــ
تكنولوجيا  اعــتــمــادات الســتــجــالب  ورصــــد 

حديثة تساعد في زيادة اإلنتاج.

موارد معدنية
ــة  ــيــ بـــــثـــــروات زراعــ الــــــســــــودان  يـــتـــمـــتـــع  وال 
وحــيــوانــيــة هــائــلــة فــقــط بــل يــمــتــلــك ثـــروات 
ــدة، إذ يــنــتــج 130 طــنــا مــن  ــ ــ تــعــديــنــيــة واعـ
الــــذهــــب ســـنـــويـــا بــحــســب أرقـــــــام حــكــومــيــة 
اإلنتاج  إن  يقولون  لكن مختصني  سابقة، 
يـــهـــرب 70  ــا،  ــنـ يـــتـــجـــاوز 250 طـ الــحــقــيــقــي 
ــا يــفــقــد الــخــزيــنــة الــعــامــة  بـــاملـــائـــة مــنــهــا، مـ
مليارات دوالر سنويا، وهــو مبلغ   7 نحو 
ــيــــزان الـــتـــجـــاري،  كـــــاٍف لــســد الــعــجــز فـــي املــ
حــســب مــراقــبــني. ويــتــنــامــى تــهــريــب الــذهــب 
فـــي الــــســــودان ســنــويــا بــســبــب الــســيــاســات 
الحكومية التي يتبناها البنك املركزي، إذ 
التقليديون  واملعدنيون  املنتجون  يفضل 
تنشط  رسمية  غير  لجهات  إنتاجهم  بيع 
ــــع االعــــتــــبــــار أن  ــــي تـــهـــريـــبـــه، مـ بـــــدورهـــــا فـ
الـــســـودان ال ينحصر  الــتــعــديــن فـــي  قــطــاع 
فــي الــذهــب فــقــط، إذ تــوجــد مــعــادن أخــرى 
بــكــمــيــات هــائــلــة لــم يــطــاولــهــا االســتــكــشــاف 
بــعــد، وأخــــرى تــوقــف اســتــكــشــافــهــا بسبب 
ــة الــنــيــل األزرق )جــنــوب(  الـــحـــرب فـــي واليــ
مثل الــحــديــد والــكــروم والــنــحــاس والــرمــال 

البيضاء واألحجار الكريمة.

والموارد  اإلنتاج  ــوزارة  ل العام  المدير  سعيد،  اهلل  حبيب  سعيد  قال 
االقتصادية في والية جنوب كردفان، إن الوالي المكلف، اللواء الركن 
رشاد عبد الحميد إسماعيل، طالب 
مناطق  فــي  العاملة  الشركات 
من  المائة  في   2 بدفع  التعدين 

اإلنتاج للمسؤولية االجتماعية.
ــاف ســعــيــد، وفـــق وكــالــة  ــ وأض
أن  األحد،  أمس  السودانية،  األنباء 
اجتماع  خــالل  ــاءت  ج المطالبة 
ضم ممثلي وزارة اإلنتاج والموارد 
االقتصادية ووزارة المالية والقوى 

العاملة، وشركات التعدين.

تبرعات شركات التعدين

مال وسياسة

صعد القضاء الجزائري 
مالحقاته لرجال أعمال 
ومسؤولين من النظام 

السابق بتهم فساد
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رؤية

شريف عثمان

حاول صندوق النقد والبنك الدوليان خالل اجتماعات الربيع في 
واشنطن األسبوع املاضي تحقيق التوازن بني قلقهما من تباطؤ 
اقتصادي عاملي، يكاد يكون وشيكًا، وعدم الرغبة في إصدار 
تحذيرات واضحة، تكون لها آثار سلبية على األسواق، فجاءت 
الرسائل من قاعات االجتماعات بال آفاق واضحة، فيما يخص 

االستقرار االقتصادي العاملي. 
وبينما سيطرت حالة من التشاؤم على اجتماعات أول يومني، 
كما ظهر في تخفيض صندوق النقد لتوقعات النمو في العديد 
من مراكز االقتصاد العاملي، أنهى وزراء املالية ومحافظو البنوك 
التوقعات  تزايد  بعد   ،

ً
تــفــاؤال أكثر  بنبرٍة  اجتماعاتهم  املركزية 

بالتوصل إلى تسوية »قريبة« للمنازعات التجارية بني الواليات 
املــتــحــدة والــصــني، وتــالشــي مــخــاوف حـــدوث فــوضــى »قــريــبــة« 

بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. 
لــكــن كــانــت هــنــاك رســـالـــة واحـــــدة واضـــحـــة خــرجــت مـــن غــرف 
االجتماعات، ولم تنجح محاوالت السيطرة عليها، وهي التحذير 
من االستثمارات الخاملة، وهي االستثمارات التي تتبع مؤشراٍت 
بعينها، دون االعتماد على نصائح وتوجهات مدير االستثمار 
الخاص بها، وما يمكن أن يحدثه خروجها املفاجئ من األسواق 

الناشئة، بفعل تغيرات االقتصاد العاملي. 
االقتصادات  االجتماعات  الــدولــي خــالل  النقد  وحــذر صــنــدوق 
الــنــاشــئــة والــــدول الــنــامــيــة، مــن تــزايــد اعــتــمــادهــا عــلــى التدفقات 
ــــواردة إلــيــهــا، بــعــد تــزايــد جــاذبــيــة أســــواق األســهــم  الــرأســمــالــيــة الـ

والسندات فيها واستقرار عمالتها خالل العقد املاضي. 
وذكــــرت أحــــدث اإلحـــصـــاءات الـــصـــادرة عــن صــنــدوق الــنــقــد أن 
التي تركز على  النوعية مــن االســتــثــمــارات، وتــحــديــدًا تلك  هــذه 
أربع مرات  الناشئة، تضاعفت  االستثمار في سندات األســواق 
دوالر،  مليار  إلى 800  لتصل  املاضية،  العشر  السنوات  خالل 
من  دوالر(  مليار   1900( دوالر  تريليون   1.9 إلــى  بــاإلضــافــة 
االستثمارات املرتبطة بمؤشر مورجان ستانلي للدول الخاص 

بأسهم األسواق الناشئة. 
وبينما يؤكد أن 70% من االستثمارات العاملية التي يتم توجيهها 
والسندات  لألسهم  النسبي  بــالــوزن  تتأثر  املختلفة  البلدان  إلــى 
داخل املؤشرات الرئيسية، يلفت صندوق النقد النظر إلى أن هذه 
النوعية من االستثمارات »تبخرت« من األسواق التي كانت فيها 
وقــت أزمــتــي األســـواق الناشئة فــي 2013، ثــم فــي صيف 2018، 

بصورة تفوق ما حدث مع االستثمارات األخرى عدة مرات.  
وأرجع الصندوق هذه الظاهرة إلى طبيعة االستثمارات الخاملة، 
تكون  التي  الساخنة«،  ــوال  »األمـ بالدنا  في  عليها  نطلق  التي  أو 
على  بــاألســاس  فتركز  العاملية،  للمتغيرات  الحساسية  شــديــدة 
معدالت الفائدة، والسياسات النقدية بصفة عامة، وسعر العملة 
الــدوالر. بينما تركز االستثمارات األخرى،  املستثمر بها مقابل 
األكثر استقرارًا في أغلب األحوال، على التطورات االقتصادية في 

البلد املستثمر فيه تحديدًا. 
لم تكن جديدة، فقد صــدرت مثيالتها  النقد  تحذيرات صندوق 
من قبل في ظروف عديدة، كان أقربها خالل الصيف املاضي، في 
أعقاب تعرض أسواق وعمالت األرجنتني وتركيا والبرازيل لهزات 
عنيفة، مع ارتفاع معدالت الفائدة على الدوالر، األمر الذي نتج عنه 
»نزوح جماعي« لالستثمارات األجنبية من تلك البلدان، بصورة 
اقتصاديًا واجتماعيًا  فيها،  واليابس  تأتي على األخضر  كــادت 
 لها أيضًا في عام 2013، كما 

ً
وسياسيًا. وبالتأكيد سمعنًا مثيال

في التسعينيات، وقت أزمة نمور شرق آسيا.
الواضح إذًا أن تدفقات األمــوال نحو أســواق أسهم وسندات  من 
بعض البلدان يجب أال تؤخذ على أنها شهادة لنجاح السياسات 
االقتصادية في بلد ما، أو أنها تعبير عن قوة تلك السوق، إال في 
الحاالت التي يثبت فيها أن تلك األمــوال جــاءت لتبقى، ولم تجئ 
لتقتنص مكاسب سريعة، ناتجة عن فرص اعتدنا حدوثها في 
األسواق النامية والناشئة غير محكمة التنظيم بني الحني واآلخر، 
ثم تعود لبالدها فور تحقيق املكاسب، أو عند اختفاء الفرصة، 

بفعل التغيرات في األسواق العاملية. 
على مدار الشهور األربعة األخيرة، احتفل البنك املركزي املصري 
والسندات  األذون  إلــى ســوق  »الساخنة«  ــوال  األمـ رؤوس  بــعــودة 
املصرية، وسارع بتقوية الجنيه، بصورة يؤكد كثير من املتعاملني 
الـــواردة  فــي الــســوق املصرية أنــهــا ال تتناسب مــع حجم األمـــوال 
بالفعل إليها. فارتفع الجنيه املصري أمام الدوالر بنسبة تتجاوز 
3%، على الرغم من استمرار ورود أنباء ارتفاع حجم القروض 
املــصــري، وتــزايــد  الــتــاريــخ  فــي  الخارجية بــصــورة غير مسبوقة 
عجز املوازنة بفعل تضخم نصيب خدمة الدين وأقساطه فيها، 

وأيضًا عدم التوصل إلى عالج حقيقي لخلل ميزان املدفوعات. 
الــدوالر يسعدنا جميعًا، ويحسن مستويات  ارتفاع الجنيه أمام 
الحقيقية ملدخراتنا، لكن  القيمة  معيشتنا نحن وأهالينا، ويزيد 
ال بد أن يكون هذا االرتفاع حقيقيًا، وناتجا عن أسباب منطقية، 
ال عن استغالل لقطات سريعة في الحالة االقتصادية، ثم املبالغة 
 من اندفاع البنك املركزي، 

ً
في تقدير حجم ما توقعه من أثر. وبدال

عن طريق أذرعه في السوق، نحو رفع سعر الجنيه أمام الدوالر، 
 أن يبحث في طبيعة األمــوال الــواردة ملعرفة 

ً
كان يتعني عليه أوال

نوعيتها، والفترة املتوقع بقاؤها فيها في السوق املصرية، ومن 
ثم تقدير ما تسببه من تقوية للجنيه. 

التي جاءت  املــركــزي أن يــدرك أن األمـــوال  البنك  كنا نتمنى من 
إلــى مصر خــالل الــربــع األول مــن الــعــام لــم تــأت بسبب تغيرات 
الخلل في ميزان  أو بسبب عــالج  املصرية،  السوق  هيكلية في 
جــاءت كجزء من هجرة  وإنما  املصرية،  املــوازنــة  أو  املدفوعات 
بفعل   Junk الــخــردة ــواق  وأسـ الناشئة،  ــواق  األسـ نحو  جماعية 
األميركي  الفيدرالي  البنك  تعديل  بعد  املخاطر،  شهية  ارتــفــاع 
أذون  أن   

ً
الفائدة، خاصة معدالت  رفــع  واالمتناع عن  سياساته 

وسندات الخزانة املصرية تدفع حاليًا خامس أعلى املعدالت في 
العالم، بعد األرجنتني وفنزويال وتركيا واليمن. 

يــقــول صــنــدوق الــنــقــد إن كــل 2 مــلــيــار دوالر كــانــت تــخــرج من 
األســواق الناشئة بفعل صدمة معدالت الفائدة على الــدوالر، أو 
أي تغييرات في العوامل الخارجية غير املرتبطة بسوٍق بعينها، 
في 2013، سيقابلها ما يقرب من 11.5 مليار دوالر في وقتنا 
املــتــزايــد لتلك األمــــوال على  التأثير  الـــذي يعكس  الــحــالــي، األمـــر 
أسواقنا، وهو ما يستلزم توخي أقصى درجات الحيطة والحذر 

عند التعامل معها.

مرة أخرى ... احذروا 
األموال الساخنة


