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تونس :مخاوف من تحرير الدينار
تونس ـ فرح سليم

يعيش الـشــارع التونسي حــالــة مــن القلق بسبب
التداعيات املرتقبة لخفض قيمة العملة على حياة
املواطنني وكلفة املعيشة التي ال تعرف هدوءا منذ
سنوات ،فيما يحذر خبراء االقتصاد من هزة اجتماعية.
وعـقــب إع ــان وزارة املــالـيــة عــن ق ــرار البنك املــركــزي تقليص
تــدخــاتــه لـخـفــض ال ــدي ـن ــار تــدري ـج ـيــا ،س ـجــل س ـعــر الـعـمـلــة
ت ــراج ـع ــا ف ــي سـ ــوق الـ ـص ــرف الــرس ـم ـيــة والـ ـ ـس ـ ــوداء ،مسجال
مستوى قياسيا جديدا ،ببلوغه  2.36دينار مقابل الدوالر.
ويبرر مراقبون أن القلق الشعبي من التعويم الجزئي للدينار
يعود إلى ما خلفته مثل هذه القرارات من تداعيات على حياة
املواطنني فــي ال ــدول التي عاشت التجربة ذاتـهــا ،ومــا خلفه
تـحــريــر الـعـمـلــة م ــن ارت ـف ــاع كـبـيــر ف ــي الـتـضـخــم وصـعــوبــات
معيشية للطبقات الفقيرة واملتوسطة ،ويضرب هؤالء مثاال
بحالة مصر.
ُ
وال تخفي الدوائر الرسمية التأثيرات املرتقبة لخفض قيمة
الـعـمـلــة ،حـيــث حـ ــذرت وزيـ ــرة املــال ـيــة مل ـيــاء ال ــزري ـب ــي ،م ــن أن

االنزالق الكبير واملفاجئ للدينار ستكون له تداعيات ،أبرزها
التضخم ،موضحة أن الخبراء يعتبرون أن القيمة الحقيقية
للعملة التونسية مقارنة باليورو هي ثالثة دينارات ،بينما
يبلغ سعر اليورو حاليا  2.5دينار تونسي.
ُ
ويفترض أن يرفع البنك املــركــزي ،ألول مــرة ،يــده عن العملة
املـحـلـيــة لـيـتــركـهــا ت ـت ـحــرك ح ـســب ق ــان ــون ال ـع ــرض والـطـلــب
فــي ســوق الـصــرف ،بعد أن اعتمد املــركــزي لسنوات سياسة
الحماية للدينار .ويتوقع الخبير املــالــي م ــراد الـحـطــاب ،أن
تدخل البالد في قــادم األيــام مرحلة فوضى األسعار ،مشيرا
إلى أن انزالق سعر الصرف له تداعيات سريعة على االقتصاد
والحياة املعيشية للمواطنني.
وقال الحطاب لـ»العربي الجديد» ،إنه كان من األجدر أن يكون
القرار مسبوقا بإجراءات تخفف من تداعيات التعويم الجزئي
للعملة تجنبا للهزات االجتماعية ،الفتا إلى أن خفض قيمة
العملة سيؤثر على نسق االستثمار ،خاصة االستثمارات
التي تعتمد على املواد األولية املستوردة.
وعلى امتداد السنوات الخمس املاضية ،فقد الدينار التونسي
أكثر من  %25من قيمته ،حيث ّ
مر سعر الدينار مقابل اليورو

من  1.4دينار سنة  2011إلى  2.53دينار هذا األسبوع .ويرى
الخبير املالي ،وليد بن صالح ،أن قرار خفض العملة املفاجئ
أو ما يسمى بالصدمة املالية ،قــرار غير محسوب العواقب،
مشيرا إلى أن الحكومة كانت قادرة على إيجاد حلول أخرى
ملعالجة األزم ــة االقـتـصــاديــة واملــالـيــة دون املـغــامــرة بتعويم
الدينار.
وق ــال بــن صــالــح ،لــ»الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن الـحـكــومــة مطالبة
بمراجعة االتفاقيات التجارية التي تتسبب في اختالل هيكلي
للعجز للتجاري ،فضال عن وقف واردات املواد الكمالية.
فــي امل ـقــابــل ،يعتبر عـضــو لـجـنــة املــالـيــة فــي ال ـبــرملــان ووزي ــر
املالية األسبق سليم بسباس ،أن تراجع الدينار هو االنعكاس
الطبيعي للحركة االقتصادية وليس قرارا إراديا.
وتــوقــع بسباس ،فــي تصريح لـ»العربي الـجــديــد» ،أن يسهم
قرار املركزي في دفع الصادرات وخفض الــواردات ،وبالتالي
خفض العجز الـتـجــاري الكبير ،معتبرا أن جــدوى التعويم
ـراءات
الـجــزئــي للدينار لــن تتحقق إذا لــم يكن متبوعا بــإجـ ً
أخرى ،من بينها مكافحة االقتصاد املوازي والتهريب ،إضافة
إلى خطوات حماية بهدف ترشيد الواردات.
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أخبار

السعودية والكويت تلمحان
إلى تمديد اتفاق النفط

أعطت السعودية والكويت أوضح
تلميح حتى اآلن إلى أن منظمة
البلدان املصدرة للبترول (أوبك)
تعتزم تمديد اتفاق خفض إمدادات
النفط املبرم مع منتجني خارج
املنظمة إلى النصف الثاني من
العام .وقال وزير الطاقة السعودي

خالد الفالح ،أمس الخميس ،إن
اإلجماع يتنامى بني منتجي النفط
على ضرورة تمديد اتفاقهم لكبح
اإلنتاج بعد فترته األولى البالغة
ستة أشهر ،لكن ال يوجد اتفاق
حتى اآلن .وأبلغ الصحافيني على
هامش مؤتمر في اإلمارات ،بأن
«هناك إجماعًا متناميًا ،لكن األمر
لم يحسم بعد» .وأجاب عندما
سئل عن روسيا غير العضو في
أوبك« :نتحدث مع جميع الدول.
لم نتوصل إلى اتفاق بالتأكيد،
لكن اإلجماع يتنامى» .وقال وزير
النفط الكويتي عصام املرزوق ،في
املناسبة نفسها ،إنه يتوقع تمديد
االتفاق .وأضاف املرزوق« :عندنا
زيادة ملحوظة في االلتزام من غير
األعضاء في أوبك ،مما يظهر أهمية
تمديد االتفاق».
مصر ترفع توقعاتها
لعجز الموازنة

قال أحمد كوجك ،نائب وزير املالية
املصري للسياسات املالية ،إن
حكومة بالده رفعت توقعات عجز
املوازنة خالل السنة املالية الحالية
 2017-2016إلى  %10.9من
توقعات سابقة عند .%10.7
ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز
املوازنة أكثر من مرة خالل األشهر
القليلة املاضية ،وتستهدف وصول
العجز في السنة املالية 2018-2017
إلى  .%9.1وتخلت الحكومة في
الثالث من نوفمبر /تشرين الثاني،
عن ربط سعر صرف الجنيه
بالدوالر األميركي ،في خطوة أدت
منذ ذلك الحني إلى هبوط العملة
بنحو النصف تقريبا .وقال كوجك
إن استثمارات األجانب في أدوات
الدين الحكومي بلغت  5مليارات
دوالر حتى منتصف إبريل/
نيسان.
أرباح مورغان ستانلي
تقفز %74

(جون ماكدوغال/فرانس برس)

قطار
هيدروجيني
بألمانيا

انتهت السلطات األملانية هــذا األسـبــوع ،من تجربة أول قطار يعمل بالهيدروجني .ويستخلص القطار الطاقة بواسطة خاليا هيدروجينية تتحد مع
األوكسجني وينتج عنها كهرباء وماء ،وبالتالي ،فهو عديم االنبعاثات الضارة .وأطلقت أملانيا اسم « »Coradia iLintعلى هذا القطار الهيدروجيني الذي
طورته شركة «ألستوم» الفرنسية ،وخالل التجربة ،بلغت سرعته األولية  80كيلومترًا في الساعة ،وفق تقرير نشرته «بيزنس إنسايدر» .ويتميز هذا القطار
– إضافة إلى كونه عديم االنبعاثات الضارة – بعدم التسبب في أي ضوضاء ،ومن املتوقع دخوله الخدمة ألغراض تجارية في عام  .2018تعتمد فكرة عمل
القطار على استخدام خزان للهيدروجني أعاله ،ثم ّ
تفعل تقنية خاليا الوقود باتحاد الهيدروجني مع األوكسجني واستخالص الكهرباء الناتجة.

أظهرت نتائج أعمال بنك مورغان
ستانلي األميركي ،قفزة نسبتها
 %74في أرباحه الفصلية بدعم من
ارتفاع عائدات أنشطة التداول.
وارتفعت األرباح العائدة
للمساهمني العاديني إلى 1.84
مليار دوالر في ثالثة أشهر حتى
 31مارس /آذار من  1.06مليار
دوالر قبل عام ،بينما ارتفعت
ربحية السهم إلى دوالر من
 55سنتًا .وظلت أنشطة تداول
السندات قوية في وول ستريت
خالل الربع األول ،مدعومة بالتحول
إلى أسعار الفائدة األعلى .ورفع
مجلس االحتياطي االتحادي (البنك
املركزي األميركي) الفائدة مرتني
خالل ثالثة أشهر ،حيث رفعها
في ديسمبر /كانون األول ثم في
مارس.

اليمن يطمح إلى جمع ملياري دوالر بمؤتمر المانحين
عدن ـ فاروق الكمالي

تـسـتـضـيــف مــديـنــة جـنـيــف ال ـســوي ـســريــة 25 ،إبــريــل/
نيسان الجاري ،اجتماعًا للمانحني بشأن اليمن يهدف
إلــى حـشــد الـتـمــويــل للعمل اإلنـســانــي فــي الـبـلــد الــذي
يشهد أزمة اقتصادية دفعت بأغلب السكان إلى حافة
الفقر والجوع؛ بسبب الحرب املستمرة دون توقف منذ
م ـ ــارس/آذار  .2015وقــالــت م ـصــادر رسـمـيــة يمنية لـ
«العربي الجديد» إن االجتماع ينعقد بحضور رئيس
الحكومة اليمنية أحمد بــن دغــر وبمشاركة عــدد من
الدول املانحة لليمن ،وتنظمه األمم املتحدة واملفوضية

األوروب ـيــة ،بهدف حشد نحو ملياري دوالر لتمويل
العمليات اإلنسانية باليمن وخطة األمم املتحدة للعام
الجاري  .2017وأوضحت املصادر أن ما يقرب من 50
دولة وعشرات املنظمات اإلغاثية اإلقليمية والدولية
سـتـشــارك فــي االجـتـمــاع لتقديم رؤيـتـهــا بـشــأن إنقاذ
الوضع اإلنساني ومساعدة النازحني داخليًا بسبب
الحرب ومواجهة خطر املجاعة الذي يهدد البالد.
وأطلقت منظمة األمــم املتحدة ،مطلع فبراير/شباط
املاضي ،نداء لجمع  2.1مليار دوالر ملواجهة املجاعة
وتــوفـيــر مـســاعــدات واحـتـيــاجــات ضــروريــة لنحو 12
مليون شخص مـهــدديــن بــاملــوت جــوعــا بسبب نقص

الـغــذاء .وقالت األمــم املتحدة قبل أسبوعني ،إن اليمن
يواجه واحــدة من أسوأ األزمــات اإلنسانية ،وإن خطر
موت الكثيرين بسبب الجوع في أربع دول هي اليمن
وال ـصــومــال وج ـنــوب ال ـس ــودان ونـيـجـيــريــا يتصاعد
بسرعة بسبب الجفاف والصراع.
وق ــال ستيفن أوب ــري ــان ،مـنـســق اإلغ ــاث ــة فــي ال ـحــاالت
ال ـطــارئــة ب ــاألم ــم امل ـت ـحــدة ف ــي تـصــريـحــات صـحــافـيــة،
«إذا لــم ُيتخذ إج ــراء ف ــوري ،وعلى الــرغــم مــن الجهود
ً
اإلنسانية املستمرة ،فــإن املجاعة باتت اآلن احتماال
حقيقيًا في عام  .2017سوء التغذية منتشر ويتزايد
بمعدل مثير للقلق» .وتظهر أرق ــام األم ــم املتحدة أن

ن ـحــو  3.3م ــاي ــن ش ـخــص بـيـنـهــم  2.1م ـل ـيــون طفل
يعانون من سوء التغذية الحاد .ويشمل ذلك  460ألف
طفل دون سن الخامسة يعانون من أسوأ درجات سوء
التغذية ويــواجـهــون خطر الــوفــاة بااللتهاب الــرئــوي
أو اإلس ـه ــال .وذك ــرت منظمة األم ــم املـتـحــدة للطفولة
(يونيسيف) األسـبــوع املــاضــي ،أن مــا يقدر بنحو 63
ألف طفل يمني لقوا حتفهم العام املاضي ألسباب كان
من املمكن منعها وتتعلق في كثير من األحيان بسوء
التغذية .وتساهم املساعدات الخارجية التي تصل إلى
اليمن في تعزيز موقف احتياطي النقد األجنبي لديه،
وبالتالي دعم سعر صرف الريال املحلي.
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المغرب

مال وناس

الغش التجاري
يستشري بأسواق العراق
وجد محترفو الغش
التجاري في العراق
مناخًا جيدًا لتوسيع دائرة
أعمالهم ،فالظروف
المعيشية الصعبة هيّأت
المستهلكين لشراء المنتج
المقلد ،واألجهزة الرقابية
ُ
تدور بين نقص طواقمها
وضعف التشريعات
بغداد ـ ميمونة الباسل

ع ـل ــى أرص ـ ـفـ ــة الـ ـط ــرق ــات ورف ـ ــوف
ال ــدك ــاك ــن ال ـص ـغ ـيــرة ف ــي األح ـي ــاء
السكنية بــاملــدن الـعــراقـيــة ،وحتى
داخ ــل أس ــواق ب ـغــداد ومجمعاتها التجارية
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ،ب ـ ـ ــات عـ ـل ــى راغـ ـ ـب ـ ــي ال ـت ـب ـض ــع أن
يـكــونــوا ضــالـعــن فــي التمييز بــن املنتجات
َّ
املـقــلــدة واألص ـل ـيــة ،فـظــاهــرة الـغــش الـتـجــاري
تقلق الـسـكــان والـتـجــار هــذه األي ــام ،على حد
ّ
س ـ ــواء ،ب ـعــدمــا خــل ـف ـتــه م ــن خ ـســائــر وص ـلــت
إل ــى ح ــد األرواح .وت ـت ـكــدس آالف األص ـنــاف
مــن البضائع ،مــن مــواد غذائية واستهالكية
وم ـنــزل ـيــة وح ـت ــى دوائـ ـي ــة ب ــأس ــواق الـ ـع ــراق،
بـعـضـهــا ي ـتــم تـصـنـيـعــه ف ــي م ـعــامــل وورش
محلية غير مرخصة ،تحترف التزييف عبر
لصق أسماء منتجات أصلية ،دون أن تلتزم
بأية إجراءات أو اشتراطات صحية ،وبعضها
اآلخر يتم تهريبه من إيران وتركيا ،وال يكون
تحت أعني الرقابة أيضا ،خاصة في ما يتعلق
بتاريخ صالحية االستهالك.
ّ
وفعلت وزارة الداخلية العراقية ،أخيرًا ،قسم
مكافحة الجريمة االقتصادية ،ونشرت املئات
مــن أفــرادهــا بحثا عــن املعامل وال ــورش التي
تـمـتـهــن تـقـلـيــد ال ـب ـضــائــع ،خ ــاص ــة ال ـغــذائ ـيــة
والدوائية منها .كما فرضت إجراءات مشددة
ع ـلــى امل ـط ــاب ــع ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـن ـســخ ال ـعــامــات
األص ـل ـي ــة لـلـمـنـتـجــات وط ـبــاع ـت ـهــا ألص ـحــاب
امل ـعــامــل ال ـتــي تـحـتــرف ال ـغــش .وق ـبــل يــومــن،
أصــدرت املحكمة االقتصادية العراقية بيانا
طالبت فيه املواطنني بالتأكد من املعلومات
الـ ــواردة باملنتج والـعــامــة الـتـجــاريــة ،خشية
وقوعهم ضحية البضائع املغشوشة .وحددت

املحكمة ،وفقا للبيان ،أماكن انتشار املعامل
غـيــر املــرخ ـصــة ،م ــؤك ــدة أن ال ـتــاعــب بـتــاريــخ
الصالحية وتزوير العالمات وإعادة التغليف
تمثل بمجملها أبــرز صور الغش في السوق
ال ـعــراق ـيــة .ون ـقــل ال ـب ـيــان ع ــن قــاضــي تحقيق
املحكمة االقـتـصــاديــة إي ــاد محسن ضـمــد ،أن
الدولة العراقية ضاعفت من اهتمامها بملف
ّ
تخص حياة املــواطــن وتمس
األغــذيــة كونها
صحته ودخله املالي ،إضافة إلى كون فساد
األغذية جريمة ذات مساس باقتصاد الدولة،
مشيرا إلــى البدء في تشريع قوانني ملكافحة
هذه الظاهرة .ومن القوانني التي بدأ العراق
تشريعها مــؤخــرا ،قــانــون حـمــايــة املستهلك،
الــذي عـ ّـد جريمة املتاجرة باألغذية الفاسدة
جنحة ،وفق املادة العاشرة منه.
وت ـ ـقـ ــدر وزارة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،عـ ـ ــدد امل ـع ــام ــل
والـ ـ ــورش ال ـت ــي ت ـح ـتــرف ال ـغ ــش ال ـت ـجــاري،
بــأكـثــر مــن ألـفــي وح ــدة ،تختص فــي إنـتــاج
بضائع مغشوشة فــي عموم ال ـعــراق ،بــدءا
م ــن ال ـل ـح ــوم واألل ـ ـبـ ــان ،مـ ـ ــرورا بــاملـنـتـجــات
الـ ــزراع ـ ـيـ ــة واملـ ـ ـ ـ ــواد امل ـع ـل ـب ــة واملـ ـش ــروب ــات
الغازية وامل ــواد اإلنشائية واملنزلية ،كلها
ب ـضــائــع تـحـمــل أس ـم ــاء مـنـتـجــات تـجــاريــة
معروفة غربية وعربية تحظى بثقة املواطن
العراقيّ .
وقدر العقيد فالح طالب السعدون،
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سجلت الحكومة العراقية
حـــاالت تسمم وأمـــراض
ناتجة عن استهالك سلع
مــغــشــوشــة ،أفــضــت إلــى
مــوت  129مواطنًا العام
الماضي  ،2016بينها 89
حالة بسبب أدويــة تالفة،
جلبت من إيران
ُ

من قسم مكافحة الجريمة االقتصادية في
وزارة الــداخ ـل ـيــة ،ف ــي تـصــريــح لـ ـ «الـعــربــي
الجديد» ،خسائر الغش التجاري بنحو 80
مليون دوالر سنويا على األقل ،مشيرا إلى
أن خـســائــر ه ــذه الـظــاهــرة بــاتــت تـصــل إلــى
أرواح املــواطـنــن ،حيث تــم تسجيل حــاالت
تسمم وأم ــراض مختلفة أفـضــت إلــى موت
نحو  129مواطنا العام املاضي فقط ،بينها
حالة بسبب أدويــة تالفة تم جلبها من
89
ُ
إيران وضخت باألسواق بعد تغيير تاريخ
صالحية استخدامها.
وب ـ ّـن الـسـعــدون أن وزارة الــداخـلـيــة ضبطت
ً
العام الـجــاري أكثر من  350معمال ومصنعًا
تمتهن الغش ،لكن العدد الــذي يعمل ال يزال
ك ـب ـيــرا ،م ـش ـيــرا إل ــى أن ان ـش ـغــال قـ ــوات األم ــن
ب ــامل ـع ــارك م ــع داعـ ــش ج ـعــل م ـح ـتــرفــي الـغــش
التجاري يستفحلون ويتكاثرون.
وقال تاجر اللحوم واملواد الغذائية في بغداد،
الـسـيــد بـحــر م ـح ـمــود ،لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد»:
«ال ـب ـضــائــع ف ــي األس ـ ــواق ال ـعــراق ـيــة أصـبـحــت
مـح ـيــرة ج ــدا ح ـتــى لـبـعــض ال ـت ـجــار ،فــالـغــش
وتقليد البضاعة بــات على مستويات عالية
من الحرفية ،فضال عن أن تدني أسعار املقلد
يجذب املستهلك لشرائه دون التفكير بتاريخ
التصنيع أو طبيعة مدخالت اإلنتاج».
وب ـ ّـن مـحـمــود أن أب ــرز مــا يــوســع دائـ ــرة تلك
املـ ـع ــام ــل غ ـي ــر امل ــرخـ ـص ــة ،وال ـ ـتـ ــي ال ت ـك ـتــرث
لشروط السالمة كونها ال تخضع للمساءلة
القانونية ،هو عدم وجود تشريعات حاسمة
ً
في عقاب أصحابها ،الفتا إلى ضرورة اتخاذ
إجـ ـ ــراءات أك ـث ــر ص ــرام ــة م ــن ج ــان ــب الـجـهــات
ّ
املشرعني ملحاصرة هؤالء.
الرقابية ،واستنفار
وأوض ـ ـحـ ــت ن ــائ ــب امل ــدع ــي الـ ـع ــام لـلـمـحـكـمــة
االقـتـصــاديــة ،سـنــاء عـبــد الـلـطـيــف ،أن قــانــون
حماية املستهلك محل التشريعُ ،يلزم املستورد
واملعلن أن يتأكدا من بيانات املنتجات ابتداء
ِ
مــن تــاريــخ الـصــاحـيــة وان ـت ـهـ ً
ـاء ببلد املنشأ،
ويشترط كتابتها باللغة العربية.
ولفتت عبد اللطيف في تصريح صحافي ،قبل
يومني ،إلى أن بعض اإلجراءات الروتينية في
املنافذ الجمركية قد تؤدي إلى تلف البضائع،
«ب ــالـ ـت ــال ــي نـ ـك ــون أم ـ ــام ب ـض ــاع ــة مـسـتــوفـيــة
للشروط لكنها تلفت عند وصولها إلى البالد
بسبب بقائها في الحدود مدة طويلة خارج
الـسـيــاقــات الـعــامــة لـلـتـخــزيــن» .وأش ـ ــارت إلــى
أن العديد من املــواد الغذائية سريعة التلف،
وبـ ـق ــاؤه ــا ف ــي الـ ـجـ ـم ــارك مـ ــدة ط ــوي ـل ــة يــؤثــر
ع ـلــى ج ــودت ـه ــا ،مـطــالـبــة بـتـســريــع اسـتـكـمــال
اإلجراءات الخاصة بإدخال تلك البضائع.

وصفة العثماني لمحاصرة البطالة
الرباط ـ مصطفى قماس

وعد رئيس الوزراء املغربي ،سعد الدين العثماني ،في كلمته
أم ــام ال ـبــرملــان م ـســاء أول مــن أم ــس األربـ ـع ــاء ،بـخـفــض معدل
البطالة إلى  %8.5قبل انتهاء واليته ،وذلك مقابل نحو %9.4
حاليا ،دون أن يمضي إلى حد تقديم حجم فرص العمل التي
تنوي حكومته توفيرها .ويقل توقع الحكومة الحالية عن
الهدف الذي كانت راهنت عليه حكومة عبد اإلله بنكيران ،إذ
توقعت خفض معدل البطالة إلى  %8في نهاية واليتها.
غـيــر أن رئ ـيــس الـحـكــومــة ال ـســابــق ،عـبــد اإلل ــه ب ـن ـك ـيــران ،قــال
أخ ـي ــرا ،إن حـكــومـتــه لــم تـنـجــح فــي مـعــالـجــة مشكلة البطالة
الـتــي تفشت فــي صـفــوف الـشـبــاب ،وأق ــر بنكيران بــأن الــدولــة
لم تهتم بالصناعة في الفترات املاضية ،على الرغم من أنها
تمثل الـقـطــاع األول ال ــذي يمكن أن يــوفــر فــرص عمل تساهم
في خفض معدل البطالة .وأنهت الحكومة السابقة واليتها
بـمـعــدل بـطــالــة فــي ح ــدود  ،% 9.4حـيــث تـصـيــب  1.1مليون
شـخــص مــؤهــل للعمل فــي املـمـلـكــة ،علمًا أن الـبـطــالــة تـطــاول
املدن بشكل خاص والشباب من خريجي الجامعات .ويعتبر
االقـتـصــادي املغربي ،محمد الشيكر ،فــي تصريح لـ«العربي
الـجــديــد» ،أن مستوى البطالة فــي املـغــرب ال يستدعي خطة
طويلة املــدى ،بل ق ــرارات يجري تطبيقها من أجــل محاصرة
الظاهرة .واكتفى العثماني ،خالل تقديمه لبرنامج الحكومة
للخمسة أعــوام املقبلة ،بااللتزام بخفض البطالة إلــى %8.5
بحلول عام  ،2021كما اقتصرت الوعود التي قدمها على دعم
االستراتيجية الوطنية للتشغيل ،التي حــددت لها الحكومة
السابقة عام  .2025وكانت حكومة عبد اإلله بنكيران قد أعدت
هذه االستراتيجية التي تراهن من خاللها على تأهيل نحو
نصف مليون شاب للخروج من البطالة.
وف ــي سـبـيــل بـلــوغ ه ــدف الـتـشـغـيــل ،أعـلــن الـعـثـمــانــي عــن نية
الحكومة تسهيل حياة الشركات املغربية وتحريرها من قيود
املـســاطــر اإلداريـ ــة ،وتــوفـيــر مـنــاخ تنافسي لالستثمار ،حتى

الظاهرة باتت تنتشر في أغلب القطاعات (أحمد الربيعي/فرانس برس)

تــركــز تلك الـشــركــات على خلق الـثــروة وتوفير فــرص العمل.
وشــدد محمد الهاكش ،القيادي بالجامعة الوطنية للقطاع
الــزراعــي ،على أن أغلب فــرص العمل التي يتم خلقها تتميز
بالهشاشة ،خاصة في القطاع الزراعي ،بسبب ضعف الحماية
االجـتـمــاعـيــة .ويــؤكــد عـلــى أن الـهـشــاشــة ستتفاقم فــي ســوق
الشغل ،في ظل املــرونــة التي تدعو إليها الشركات الخاصة،
التي تريد التخفف من الضمانات التي تحمي العامل تجاه
مـشـغـلــه .ووع ــد الـعـثـمــانــي بـتـطــويــر االق ـت ـصــاد امل ـغــربــي ،عبر
النهوض بالقطاع الصناعي والشركات ،وعبر مخطط جديد
لالستثمار ،ودعم الصناعات املصدرة ودعم هيئات التصدير
وال ـتــرويــج ،وتفعيل نـظــام األفضلية الوطنية فــي الصفقات
الـعـمــومـيــة .وتـعـ ّـهــد بتحفيز ال ـشــركــات الـصـنــاعـيــة الـجــديــدة
والناشئة الصغيرة واملتوسطة ،وتقديم الدعم لـ 20ألف شركة
صغيرة جدًا وصغيرة ومتوسطة ،من بينها  500شركة رائدة،
وهو ما سيساعد على دعم التشغيل.
ودع ــا ال ـبــرنــامــج ال ــذي قــدمــه الـعـثـمــانــي إل ــى مــراج ـعــة آلـيــات
الوساطة في مجال التشغيل ،وربــط التحفيزات التي تعطي
للقطاعات اإلنتاجية بإحداث فرص عمل .وأشار إلى اللجوء
لتعزيز القابلية للشغل عبر إحداث نظام تدريب لدى اإلدارات
والشركات التابعة للدولة والجماعات املحلية ،متعهدا بدعم
مـبــادرات التشغيل الذاتي وإنشاء الشركات ،وتخصيص ما
يقرب من  %20من الصفقات للشركات املتوسطة والصغرى.
وأك ــد مــركــز الـظــرفـيــة امل ـغــربــي ،فــي تـقــريــر حــديــث ،أن املـغــرب
مطالب بتحقيق معدل نمو في حدود  %6خالل الخمسة أعوام
املقبلة ،لتدبير فرص العمل الالزمة ملحاصرة معدل البطالة.
ويرى املركز املتخصص في االقتصاد ،أن ذلك املعدل سيتيح
توفير  150ألف فرصة عمل في العام ،بما يتيح خفض معدل
البطالة العام بنقطتني سنويا .ولم يخلق االقتصاد ،حسب
محافظ البنك املركزي ،سوى  56ألف فرصة عمل في املتوسط
الـسـنــوي خ ــال ثــاثــة أعـ ــوام ،بينما يـفـتــرض خـلــق  160ألــف
فرصة عمل سنويا ملحاصرة البطالة في صفوف الشباب.

يحتاج المغرب إلى نحو  150ألف وظيفة جديدة سنويًا (فاضل سنا/فرانس برس)

رفع الحد
األقصى
للسندات

بنوك مصر تطارد مصانع المالبس المتعثرة
القاهرة ـ العربي الجديد

ظلت إعــانــات العقارات السكنية والتجارية
فــي مـصــر ،هــي الـحــاضــر األك ـبــر فــي إعــانــات
البيع على املواقع العقارية بشبكة اإلنترنت،
إال أن األش ـهــر األخ ـيــرة شـهــدت عــروضــا غير
مسبوقة مــن جانب املستثمرين مــن مختلف
الـقـطــاعــات لبيع مصانعهم فــي مـنــاطــق عــدة
ب ــال ـب ــاد ،ف ــي ظ ــل تـ ــردي االق ـت ـص ــاد وارت ـف ــاع
األع ـب ــاء الـنــاجـمــة عــن الـسـيــاســات الحكومية
األخيرة.
ولـ ـع ــل م ـص ــان ــع املـ ــابـ ــس مـ ــن بـ ــن املـ ـج ــاالت
األكثر تضررًا في ظل تراجع القدرة الشرائية
ل ـل ـم ـص ــري ــن ،وع ـ ـ ــدم الـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى م ـنــاف ـســة
منتجات ال ــدول األخ ــرى فــي ال ـخــارج ،مــا أدى

إل ــى إغ ــاق م ـئــات امل ـصــانــع وتـقـلـيــص نشاط
الكثير مــن املنشأت ،وســط مالحقات البنوك
لتحصيل ديونها.
ويـصــل ع ــدد مـصــانــع املــابــس فــي مـصــر إلــى
أك ـث ــر م ــن  12أل ــف مـصـنــع يـعـمــل فـيـهــا نحو
مـلـيــونــي ع ــام ــل ،وف ــق ب ـيــانــات غ ـيــر رسـمـيــة،

 3.6ماليين عاطل
في مصر وفق البيانات
الرسمية
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بينما املسجلة منها فــي ات ـحــاد الصناعات
املصري رسميًا يصل إلى  1500مصنع.
وبـحـســب م ـســؤولــن ف ــي ق ـطــاع امل ــاب ــس فــإن
أكثر من  %40من مصانع القطاع في مختلف
املـ ـح ــافـ ـظ ــات أغـ ـلـ ـق ــت ،ف ـي ـم ــا خ ـف ـض ــت ب ــاق ــي
املصانع من طاقتها اإلنتاجية بنسبة تتراوح
بــن  %50و ،%70بسبب الــركــود ال ــذي يخيم
عـلــى األسـ ـ ــواق .وق ــال أح ـمــد يـحـيــي ،صــاحــب
أحد مصانع املالبس في منطقة شبرا الخيمة
بمحافظة القليوبية شمال العاصمة القاهرة،
إن ارتفاع أسعار املواد الخام بعد قرار تعويم
الجنيه (تحرير سعر الصرف) وحالة الركود
الكبيرة التي أصابت السوق ،تسببا في إغالق
الكثير من املصانع.
وح ــرر الـبـنــك امل ــركــزي الـجـنـيــه أم ــام العمالت

األج ـن ـب ـيــة ف ــي ال ـثــالــث م ــن نــوف ـم ـبــر /تـشــريــن
ال ـث ــان ــي  ،2016م ــا أدى إلـ ــى ت ـه ــاوي الـعـمـلــة
املحلية وقفزات في سعر الدوالر األكثر اعتمادًا
عليه في املعامالت الخارجية ،ليتجاوز سعر
العملة األميركية  20جنيها في غضون أيام
مــن ق ــرار امل ــرك ــزي ،مـقــابــل  8.88جـنـيـهــات في
السابق ،قبل الدخول في مرحلة من التذبذب
بني الصعود والهبوط ،لكنه استقر منذ نحو
شهر عند مستوى  18جنيها.
وأضــاف يحيي أنه اضطر إلى إيقاف العديد
من خطوط اإلنـتــاج في مصنعه واالستغناء
عــن ع ــدد مــن الـعـمــال وال ـعــامــات بسبب عــدم
ال ـق ــدرة عـلــى تــدبـيــر أج ــوره ــم فــي ظــل ارت ـفــاع
تكاليف اإلنتاج والضرائب.
وكان مجلس النواب (البرملان) قد أقر قانون
ضــري ـبــة الـقـيـمــة امل ـضــافــة ف ــي أغ ـس ـطــس /آب
املــاضــي بنسبة  %13على أن تزيد إلــى %14
اع ـت ـبــارًا مــن الـسـنــة املــالـيــة املـقـبـلــة .وصـعــدت
م ـعــدالت الـتـضـخــم فــي مـصــر بنسبة %32.5
في م ــارس/آذار املاضي ،على أســاس سنوي،
حسب بيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامة
واإلح ـص ــاء (ح ـكــومــي) .وتـعــد ه ــذه امل ـعــدالت،
الـعـلـيــا خ ــال ع ـق ــود ،فـيـمــا كــانــت الـنـسـبــة قد
بلغت  %31.7في فبراير/شباط .2017
وقال مسؤول في اتحاد الصناعات ،إن مشاكل
صناعة املالبس تفاقمت بسبب تراكم الديون
وم ـط ــاردة ال ـب ـنــوك وت ـهــديــد صــاحــب املصنع
بالحبس ،في الوقت الذي تعاني فيه السوق
املـصــريــة مــن اإلغـ ــراق بــالـبـضــائــع املـهــربــة من
الصني ،إضافة إلى ارتفاع أسعار املواد الخام.
وأضاف« :اتحاد الصناعات والغرف التجارية
استغاثت من قبل بجميع الهيئات والوزارات
املـســؤولــة إلنـقــاذ الـصـنــاعــة ،ومــا زلـنــا ننتظر
الحلول ،خاصة ما يتعلق باملصانع املتعثرة
في سداد ديون البنوك والتي أغلقت أبوابها».
واتسعت دائــرة إغالقات املصانع في األشهر
األخيرة ،لتشمل مختلف مناطق البالد ،وفق
تأكيد مسؤولني فــي اتـحــاد الصناعات ،لكن
مناطق املحلة الكبرى وشبرا الخيمة (شمال

القاهرة) والسادس من أكتوبر (غــرب) ،كانت
األكثر تضررا الحتوائها على عــدد كبير من
مصانع املــابــس ،فيما تشير التقديرات إلى
تسريح نحو  700ألف عامل.
وبـحـســب ب ـيــانــات ال ـج ـهــاز امل ــرك ــزي للتعبئة
ال ـع ــام ــة واإلح ـ ـصـ ــاء (حـ ـك ــوم ــي) ،فـ ــإن نـسـبــة
الـبـطــالــة بلغت  %12.4فــي الــربــع األخ ـيــر من
( 2016من أكتوبر/تشرين األول وحتى نهاية
ديـسـمـبــر/كــانــون األول املــاضــي) ،بما يعادل
 3.6مــايــن شـخــص ،مــن إجمالي قــوة العمل
الـبــالـغــة  29.1مـلـيــون ش ـخــص ،وذل ــك مقابل
 12.6في الربع الثالث من العام املاضي.
غير أن بـيــانــات مستقلة تلفت إلــى أن نسبة
البطالة تصل إلى أكثر من ضعف املستويات
املعلنة من جانب الحكومة .وكان كيث هانسن،
نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية
البشرية ،قــال فــي محاضرة بكلية االقتصاد
والـعـلــوم السياسية فــي جامعة الـقــاهــرة ،في
األسبوع األول من أبريل/نيسان الجاري ،إن
نسبة البطالة فى مصر تصل إلى .%33
وقال حمادة القليوبي ،الرئيس األسبق لغرفة
املــابــس الـجــاهــزة فــي ات ـحــاد الـصـنــاعــات ،إن
الـقـطــاع يعاني مــن ارت ـفــاع مـعــدالت التهريب
بقيمة ال تقل سنويا عــن  10مـلـيــارات جنيه
سـنــويــا ( 555مـلـيــون دوالر) ،مـشـيــرا إل ــى أن
الـشــركــات تـعــانــي مــن املـنــافـســة غـيــر الـعــادلــة،
وأنــه ال بــد أن تقوم الحكومة بــدورهــا إلنقاذ
الصناعة.
وأكد محمد املرشدي ،رئيس غرفة الصناعات
النسيجية في اتحاد الصناعات ،أهمية تقديم
تـسـهـيــات جـمــركـيــة لــأقـمـشــة ومـسـتـلــزمــات
اإلنـ ـت ــاج ،ف ـضــا ع ــن إج ـ ـ ــراءات أخـ ــرى تخص
تعامل املصانع مع البنوك.
ومن جانبه ،قال مسؤول حكومي ،في تصريح
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن ال ـح ـك ــوم ــة ت ــدرس
مقترحات لضبط عمليات اإلفــراج املؤقت عن
الخامات واألقمشة الالزمة للمصانع ،مضيفا
أن الضوابط الجديدة ستغلق بــاب التهريب
الذي يمثل  %80من سوق املالبس املحلية.

األزمة المالية تهز قطاع التأمينات

أع ـلــن رئـيــس الـحـكــومــة امل ـصــري،
ش ــري ــف إس ـم ــاع ـي ــل ،رف ـ ــع ال ـحــد
األقصى إلصدار السندات الدولية
إلى  7مليارات دوالر.
وقـ ـ ـ ـ ــال إس ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـيـ ــل ،فـ ـ ــي بـ ـي ــان
صحافي ،إن الحكومة وافقت على
تـخـطــي ال ـح ــد األق ـص ــى إلص ــدار
السندات الــدوالريــة التي تطرحها
وزارة املالية في األســواق الدولية،
والـبــالــغ  5مـلـيــارات دوالر ،بما ال
َ
ملياري دوالر إضافية
يزيد عن
(أي بمجموع  7مليارات).
وتـقــول وزارة املالية إنـهــا تسعى
للحصول على تمويالت خارجية
ملــواج ـهــة ارت ـف ــاع أس ـع ــار الـفــائــدة
فــي الـســوق املحلية ،وبـمــا يسمح
فــي الــوقــت نفسه بــزيــادة رصيد
االح ـت ـيــاطــي ال ـن ـقــدي م ــن ال ــدوالر
لدى البنك املركزي.
وارتـفــع احتياطي النقد األجنبي
بـمـصــر إل ــى  28.5مـلـيــار دوالر،
فــي نـهــايــة الـشـهــر امل ــاض ــي ،وهــو
أعلى مستوى له منذ مــارس/آذار
.2011

يـخـ ّـيــم شـبــح الـسـنــة املــاضـيــة وم ــا كـ ّـبــده
م ــن خ ـس ــائ ــر م ــال ـي ــة ض ـخ ـمــة ل ـشــركــات
التأمينات في الجزائر ،على القطاع هذه
السنة ،التي كشفت منذ البداية عما في
جعبتها من مفاجآت تبدو غير سارة.
وت ـبــدو نـتــائــج أع ـمــال شــركــات الـتــأمــن
بالجزائر في  2016و ،2017هي األدنــى
فــي نـحــو عـشــر س ـنــوات ،فبعد أن عــرف
قطاع التأمني تراجعا بأكثر من  %4في
السنة املــاضـيــة ،أظـهــرت بـيــانــات الربع
األول من العام الجاري تراجعا في رقم
أعـمــال أغلب هــذه الـشــركــات ،مــا ينذر بـ
«سنة بيضاء» ،وفق مهنيني.
وانـتـقـلــت «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» بــن ثــاث
ش ــرك ــات خ ــاص ــة ل ـل ـتــأمــن ،الس ـت ـطــاع
رأي املـ ـهـ ـنـ ـي ــن ،فـ ـك ــان ــت امل ــاحـ ـظ ــات
نفسها ،مكاتب فارغة وركــود كبير في
التعامالت واألنشطة.
وتقول خديجة ايــت قاسي ،مديرة فرع
فــي شــركــة «تــأمـيـنــات دو -زا»« :الطلب
ت ـق ـلــص ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر م ـنــذ ب ــداي ــة سنة
 ،2017واملفاجئ أن التراجع مس حتى
التأمني على السكن ،في وقت كنا نتوقع
تـقـلــص الـتــأمــن عـلــى ال ـس ـيــارات بحكم
توقيف اسـتـيــرادهــا ،مــا يعني االكتفاء
بتجديد العقود القديمة فقط».
وحسب ايت قاسي ،تراجع رقم األعمال
في وكالتها بحوالي الثلث ،مقارنة مع
نفس الفترة من سنة  ،2016فيما يتعلق
بتأمني السيارات ،وإلى حوالي النصف
فيما يتعلق بتأمني السكن.
وأرج ـع ــت املـتـحــدثــة ذات ـه ــا ،لـ ـ «الـعــربــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،هـ ـ ــذا الـ ـ ــركـ ـ ــود ،إلـ ـ ــى األزمـ ـ ــة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـ ـتـ ــي ج ـع ـل ــت املـ ــواطـ ــن
يعيد ترتيب أولوياته ويــراجــع ثقافته
اإلنفاقية« ،فمن كان ّ
يؤمن سيارته ضد
كل األخطار أصبح ّ
يؤمنها ضد األخطار

أدنوك اإلماراتية تخطط
إلغالق وحدة نفطية
نقلت وكالة رويترز أمس ،عن أربعة
مصادر مطلعة ،إن شركة بترول أبوظبي
الوطنية (أدنوك) قد تؤجل شحنات النفتا،
حيث تخطط إلغالق إحدى وحدتي فصل
املكثفات في الرويس الواقعة في غرب
أبوظبي إلجراء أعمال صيانة تستمر
أسبوعني في مايو/أيار.
وذكر أحد املصادر أن الشركة قررت
إغالق وحدة الفصل ،وهي إحدى وحدتني
تبلغ الطاقة اإلنتاجية لكل منهما  140ألف
برميل يوميًا ،بعد اكتشاف تسرب في خط
أنابيب تمت السيطرة عليه بعد ذلك.
وأشارت املصادر إلى أن شحنات النفتا،
التي تشكل ما ال يقل عن  %50من
عائد املنتجات النفطية الناتجة عن فصل
املكثفات ،قد تتأجل .وتنتج كل وحدة فصل
نحو  210آالف طن من النفتا شهريًا
عندما تعمل بكامل طاقتها.
السعودية ُتقصر العمل
بالمراكز التجارية على
المواطنين
أصدرت وزارة العمل والتنمية االجتماعية
السعودية قرارًا بحصر العمل باملراكز
التجارية املغلقة (املوالت) باململكة ،على
السعوديني والسعوديات .جاء ذلك في
تغريدة للمتحدث الرسمي بوزارة العمل
والتنمية االجتماعية خالد أبا الخيل على
حسابه الرسمي في تويتر ،أمس الخميس.
وتسعى الحكومة السعودية إلى الحد
من البطالة بني مواطنيها ،والتي ارتفعت
معدالتها في الربع الثالث من العام املاضي،
 ،2016إلى  %12.1مقارنة بـ %11.6في
الربع الثاني ،حسب بيانات الهيئة العامة
لإلحصاء السعودية (حكومية).

أخبــار
العالم

الجزائر

الجزائر ـ حمزة كحال

أخبــار
العرب

ُعمان تطرح شركات طاقة
حكومية في البورصة
قال وزير النفط والغاز العماني ،محمد بن
حمد الرمحي ،أمس الخميس ،إن بالده
تخطط لطرح أسهم بعض شركات الطاقة
اململوكة للدولة والعاملة بقطاع املصب
لالكتتاب العام ،ألهداف منها جمع السيولة،
في ظل تدني أسعار النفط الذي يضغط
على املالية العامة للدولة .وتدرس عمان
خصخصة مجموعة كبيرة من الشركات
الحكومية منذ سنوات ،لكنها لم تمض قدمًا
في البرنامج حتى اآلن .ولم يذكر الرمحي
املوعد املحتمل للطروح العامة األولية.

تقارير عربية
ديون
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جزئيا ،أو ضد الحريق فقط ،أي من أجل
الحصول على العقد حتى ال يقع تحت
طــائ ـلــة الـ ـق ــان ــون» .ن ـفــس الـتـشـخـيــص
قدمه عــدالن دهقان ،مدير وكالة تأمني
لشركة «اكـسـبــرس اسـيــرنــس» الخاصة
(تــأسـســت الـسـنــة املــاض ـيــة) ،فــي حديث
مــع «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» .وي ـقــول دهـقــان
إن الشركة سجلت ،فــي الــربــع األول من
السنة املاضية ،حوالي ثالثة آالف عقد
تــأمــن عـلــى ال ـس ـيــارات ،لـكــن فــي الفترة
ذاتـهــا مــن هــذه السنة  ،2017لــم تسجل
ســوى  1200ملف فقط في  15محافظة
تنشط فـيـهــا .ويعتبر دهـقــان أن «رقــم
ال ـت ــراج ــع ه ــذا م ـخ ـيــف ،يـجـعــل الـشــركــة
ت ــراج ــع ح ـســابــات ـهــا وتــوق ـعــات ـهــا لـهــذه
السنة خاصة ،وقد ينتهي األمر لألسف
بتسريح الـعـمــال فــي عــديــد مــن وكــاالت
الشركة» ،وفق قوله.
وح ـس ــب االتـ ـح ــاد ال ـج ــزائ ــري لـشــركــات
ال ـتــأمــن وإع ـ ــادة ال ـتــأمــن ،ف ــإن الـقـطــاع
دخـ ــل «غ ــرف ــة اإلن ـ ـعـ ــاش» ،وب ـ ــات لــزامــا
عـلــى شــركــات الـتــأمــن الـتــأقـلــم مــع هــذه
ال ــوضـ ـعـ ـي ــة ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال إعـ ـ ـ ـ ــادة وض ــع
مـخـطـطــات عــاجـلــة ،وإال ف ــإن مصيرها
سيكون اإلفالس.
وي ـق ــول نــائــب رئ ـيــس االتـ ـح ــاد ،حـســان
خلفاتي ،لـ «العربي الجديد»« :توقعات
س ـنــة  2017تـشـيــر إل ــى تـسـجـيــل قـطــاع
التأمينات تراجعا فــي النمو قــد يصل
إلـ ــى ض ـع ــف الـ ـت ــراج ــع امل ـس ـج ــل الـسـنــة
املاضية واملقدر بـ.»%4
واستشهد خلفاتي بسوق التأمني على
ال ـس ـي ــارات ال ــذي ع ــرف الـسـنــة املــاضـيــة
تسجيل  40ألــف عقد تأمني جــديــد ،في
الربع األول ،بقيمة ملياري دينار (نحو
 18مـلـيــون دوالر) ،فـيـمــا ل ــم ت ـ ّ
ـؤم ــن في
هــذا الــربــع األول مــن الـعــام ال ـجــاري أية
سيارات جديدة بسبب تواصل تجميد
استيراد السيارات التي تمثل  %30من

السوق في الثالثي .وقال« :تراجعنا من
 450ألف سيارة جديدة أمنت سنة 2015
إلى  92ألف وحدة السنة املاضية ،وهذه
السنة حوالي  50ألــف وحــدة ُيتوقع أن
يبدأ تأمينها بعد نهاية النصف األول».
وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ه ــذه الــوض ـع ـيــة ،فــإن
شــركــات الـتــأمــن خــاصــة الـكـبــرى منها،
ستكون مع متغير جديد فرضته األزمة
االقتصادية وما ترتب عنها من تقشف
حكومي مس اإلنفاق العام ،هذا املتغير
يتعلق أساسا باملشاريع الكبرى التي
جمدتها الحكومة والـتــي كانت تجني
مـنـهــا ش ــرك ــات ال ـتــأمــن أرب ــاح ــا طــائـلــة
جراء التأمني عليها.
خلفاتي إن العديد مــن شركات
ويـقــول ُ
ال ـت ــأم ــن أب ـل ـغ ــت بـتـجـمـيــد ال ـك ـث ـيــر مــن
امل ـش ــاري ــع ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي أم ـن ــت عليها
شركات اإلنشاء واملقاوالت الكبيرة.
وتـ ــابـ ــع« :ن ـج ــد عـ ـش ــرات املـ ـش ــاري ــع فــي
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة وال ـطــرقــات بــاإلضــافــة
املـسـتـشـفـيــات ق ــد ت ــم تـجـمـيــدهــا مطلع
ال ـس ـنــة ال ـحــال ـيــة  ،2017ب ـعــدمــا قلصت
الحكومة ميزانية التجهيز ،وبالتالي
سـتـجــد ش ــرك ــات ال ـت ــأم ــن ص ـعــوبــة في
تغطية الـعـجــز ال ــذي سيخلفه تــواصــل
ت ـج ـم ـيــد اسـ ـتـ ـي ــراد ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ب ـعــدمــا
امتصه التأمني على املـشــاريــع الكبرى
نوعا ما السنة املاضية».
وال يستبعد املـتـحــدث ذات ــه أن تضغط
شركات التأمني على الحكومة من أجل
فتح ورشة حوار لرفع أسعار الخدمات
في القريب العاجل ،بعدما رفضت وزارة
املالية ذلك السنة املاضية.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن وزارة امل ــال ـي ــة ال ت ــزال
تــرفــض ال ـف ـكــرة وت ـصــر عـلــى رف ــع قيمة
ت ـعــويــض امل ـســؤول ـيــة امل ــدن ـي ــة ،ال ـت ــي ال
تتعدى  300دينار (أقــل من  3دوالرات)
فــي أقـصــى ال ـحــاالت فــي العقد الــواحــد،
وهي زيادة هامشية ،وفق رأيه.

هجمات إلكترونية تستهدف
 1200فندق أميركي
قالت «إنتركونتننتال هوتلز غروب» ،إن
ما يقرب من  1200فندق في الواليات
املتحدة تم استهدافها بهجمات إلكترونية،
ومن بينها «هوليداي إن» و«كراون بالزا».
وذكرت الشركة أن الهجمات اإللكترونية
استهدفت قاعدة بيانات العمالء وبطاقات
الدفع الخاصة بهم ،ولكنها لم تحدد عدد
ما تم اختراقه من تلك البطاقات .وأكدت
الشركة أن الهجمات اإللكترونية استهدفت
الفنادق في الفترة من  29سبتمبر/
أيلول حتى  29ديسمبر/كانون األول من
العام املاضي ،ولم يتم التأكيد على تغطية
شركات التأمني لخسائر العمالء .كانت
«إنتركونتننتال» قد أعلنت في فبراير/
شباط املاضي تعرضها لهجمات إلكترونية
وأن  12فرعا فقط ،من  286في الواليات
املتحدة ،تأثرت بتلك الهجمات.
فولفو الصينية تصنع سيارات
بأميركا وتصدرها للصين
تسعى شركة صناعة السيارات «فولفو»،
واململوكة من قبل صينيني ،إلنتاج مركبات
في مصنع جديد بالواليات املتحدة
وتصديرها إلى الصني .وقال الرئيس
التنفيذي للشركة ،التي تتخذ من السويد
ً
مقرا لها ،هاكان صامويلسون ،أمس،
إن إنتاج السيارات في الواليات املتحدة
للتصدير خاصة إلى الصني يعد ردا قويا
على االدعاءات بأن الصني تسلب الوظائف
األميركية.وسيعمل باملصنع الذي يقع
في ساوث كارولينا نحو  4آالف عامل،
وسيتخصص في إنتاج السيارات السيدان
الصغيرة ،التي من املقرر تصديرها للسوق
الصينية واألوروبية خالل العام املقبل.
وأضاف صامويلسون ،خالل فعاليات
معرض شنغهاي للسيارات ،أن نصف
الوظائف التي سيضيفها املصنع،
ستكون ذات صلة بأعمال التصدير إلى
أوروبا والصني.
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رؤية

مال وسياسة
المفاجآت وحدوث مايسميه المصرفيون» سيناريو الرعب» يخيف
المستثمرون في االقتصاد الفرنسي وأدوات اليورو .وهذا السيناريو
يتمثل باحتمال فوز مرشحي التطرف اليميني ،وهما مارين لوبان وجان
لوك ميلونشون الراديكالي اليساري في االنتخابات األولية بفرنسا

من وراء ارتفاع
أسعار األسماك؟
عبد التواب بركات

يشهد ســوق األسـمــاك فــي مصر أزم ــة حقيقية وارتـفــاعــا جنونيا
وتضاعف أسعارها ألكثر من ثالثة أضعاف ،خاصة األنواع الشعبية
ً
منها .ووصل سعر البلطي مثال إلى  40جنيها ألول مرة في مصر
(الدوالر يساوي  18جنيها) ،والبوري  70جنيها .وارتفع سعر سمك
الشبار من  8جنيهات إلى  28جنيها ،ولم تسلم األنــواع املستوردة
من الغالء رغم تدني جودتها وضعف إقبال املصريني عليها ،فزادت
من  7جنيهات إلى  20جنيها ،ولم يعد السمك هو البديل الرخيص
مل ـحــدودي الــدخــل مـقــابــل الـلـحــوم أو ال ــدواج ــن الـتــي أصــابـهــا جنون
األسـعــار مبكرا .ويبدو أن أزمــة األسـعــار مرشحة للتصاعد ولن
تنفرج قريبا بعد تحذير نقيب الصيادين من وصول سعر البلطي
إلــى  100جنيه خــال األســابـيــع املقبلة ،وح ــذر مــن شحه وغيابه
من األس ــواق .أمــا نقيب الصيادين بمدينة عزبة البرج التي يعمل
أهلها بالصيد وتقع مقابل مدينة رأس البر عند نهاية نهر النيل مع
مصبه بالبحر املتوسط ،فيتوقع أن تستمر األسعار مرتفعة حتى
شهر مــايــو /أيــار الـقــادم ،مــع مــرور أيــام وعــد فيها املتحدث باسم
وزارة الزراعة بتخفيضها دون جدوى.

سيناريو الرعب
أسواق فرنسا تتخوف
من فوز مرشحي التطرف

«خلّوه يعفن»

أطلق النظام املصري حملة موسعة تبنتها جميع وسائل اإلعالم
امل ــؤي ــدة ل ــه مل ـقــاط ـعــة األسـ ـم ــاك ف ــي  12م ـحــاف ـظــة ع ـلــى مـسـتــوى
الجمهورية بحجة مواجهة جشع التجار لخفض األسـعــار تحت
شعار «بالها سمك ..خلوه يعفن» ،بداية من يوم  1حتى  10إبريل/
نيسان الجاري ،بهدف الضغط على التجار ،بالرغم من مشاركة
التجار أنفسهم في حملة املقاطعة لتبرئة أنفسهم من تهمة ارتفاع
األسعار .وكتب أحد التجار الفتة عريضة على باب املحل املغلق
تقول «نظرًا الرتـفــاع أسعار األسـمــاك ســوف نقاطع ملــدة أسبوع»،
وكذا نفى رئيس شعبة األسماك بغرفة القاهرة التجارية مسؤولية
التجار عن ارتفاع األسعار وأنهم أصبحوا الشماعة التي يتم تعليق
األزمات عليهاُ .ويالحظ أن حملة النظام ركزت على  10محافظات
ساحلية منتجة لألسماك بصفة أساسية من إجمالي  12محافظة
استهدفتها الحملة ،وهي اإلسكندرية ،الدقهلية ،السويس ،دمياط،
كـفــر الـشـيــخ ،بــورسـعـيــد ،الـبـحــر األح ـم ــر ،اإلسـمــاعـيـلـيــة ،البحيرة
والفيوم ،وأهملت باقي املحافظات غير املنتجة ،ما يعني أن الحملة
موجهة لضرب اإلنتاج وليس معاقبة التجار.

موسى مهدي

يـ ـض ــع م ـس ـت ـث ـم ــرو أسـ ـ ـ ـ ــواق امل ـ ــال
أيديهم على قلوبهم ترقبا لنتائج
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة الفرنسية
التي ستنطلق بعد يومني ،وفي داخل فرنسا
يتخوف عدد من املستثمرين من أن تتمخض
الجولة األولى من االنتخابات ،التي ستنطلق
األحد ،عن ما يطلق عليه مصرفيون عاملون
باملصارف العاملية «سيناريو الرعب».
وه ــذا الـسـيـنــاريــو املـخـيــف يـفـتــرض أن تسفر
نتيجة الـجــولــة األول ــى مــن االق ـت ــراع عــن فــوز
ما يسمى بمرشحي التطرف ،وهما مرشحة
الجبهة الوطنية الديمقراطية مــاريــن لوبان
ومرشح اليسار املتطرف جان لوك ميالنشون،
مرشح «فرنسا األبية» ،لكن أطرافا أخرى تقلل
مــن امل ـخــاوف ،خــاصــة أن كــل السيناريوهات
مطروحة في االنتخابات املقبلة بما فيها فوز
مــرشـحــن آخــريــن .وأش ــار مـصــرف «دويـتـشــه
ب ـنــك» ،أك ـبــر امل ـص ــارف األوروبـ ـي ــة ،فــي تقرير
حديث حــول تداعيات االنتخابات الفرنسية
ع ـل ــى أدوات االس ـت ـث ـم ــار وامل ـس ـت ـث ـمــريــن فــي
فــرنـســا ومـنـطـقــة ال ـي ــورو ،إل ــى أن ال ـفــارق بني
سعر الفائدة على سـنــدات الخزينة األملانية
وسندات الخزينة الفرنسية بدأ يتسع بشكل
مـخـيــف مــع اق ـت ــراب مــوعــد االن ـت ـخــابــات ،وأن
الـتــأمــن عـلــى مـخــاطــر امل ــوج ــودات الفرنسية
يرتفع إلى أعلى مستوياته.
ويرى املصرف األملاني أن ما يرفع من مخاوف
املستثمرين هــو زي ــادة فــرص صعود مرشح
«فرنسا األبية» أو اليسار املتطرف ميالنشون
للجولة الثانية واألخيرة من االنتخابات التي
ستبدأ في بداية مايو /أيار.
وحـســب مصرفيني فــي حــي امل ــال بـلـنــدن ،فإن
ما يخيف املستثمرين أن املرشح ميالنشون
يـ ـسـ ـح ــب الـ ـن ــاخـ ـب ــن م ـ ــن ك ـ ــل م ـ ــن م ــرش ـح ــي
الوسط واالعتدال ،مثل ماكرون وفيون .وكال
املرشحني يعتمدان على الشباب والطبقات
الـفـقـيــرة واملـسـحــوقــة فــي املـجـتـمــع الـفــرنـســي،
كما يطرحان برامج انتخابية جذابة للشباب
وكبار الـســن .ويدعو املرشح ميالنشون في
برنامجه الذي أعلنه بمدينة ليون إلى إعادة
تــوزيــع الـثــروة وإلــى إصــاح ضريبي يعاقب
األثــريــاء .حيث ينص البرنامج على اعتماد
نـظــام ضــرائــب يحمي «دخ ــول الـحــد األدن ــى»
وفــرض ضرائب ضخمة على الدخول العليا.
كـمــا يـطــالــب بــرنــامـجــه االن ـت ـخــابــي بسيطرة
الــدولــة على الـثــروات في فرنسا ،وهــذا يعني
بالنسبة للمستثمر أن فرنسا ربـمــا تصبح
دول ـ ــة ش ـبــه ش ـيــوع ـيــة ف ــي حـ ــال فـ ــوز املــرشــح
ميالنشون ،حسب مراقبني.
وق ــال ــت صـحـيـفــة «وول س ـت ــري ــت» ،أمـ ــس ،إن
م ــدراء صـنــاديــق االسـتـثـمــار يبيعون بكثافة
ومنذ أسابيع سندات الخزانة في االقتصادات
األوروب ـي ــة الضعيفة وعـلــى رأسـهــا السندات
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،ت ـح ـس ـبــا ل ـح ـص ــول ال ـس ـي ـنــاريــو
األس ــوأ فــي انـتـخــابــات فرنسا املـقـبـلــة .ومنذ
بداية مــارس /آذار املاضي ،أصبحت شعبية
ميالنشون التي ارتفعت في استفتاءات الرأي
ت ـح ــرك س ــوق املـ ــال ال ـفــرن ـســي وامل ـت ــاج ــرة في
السندات األوروبية التي زادت مخاطرها.
وف ــي ه ــذا ال ـصــدد ،ح ــذر الخبير االقـتـصــادي
األمـيــركــي دوغ كيسي ،مــن تــداعـيــات فــوز أي
م ــن مــرش ـحــي ال ـت ـطــرف الـيـمـيـنــي أو الـيـســار
الراديكالي في الدورة األولى لالنتخابات.
وق ـ ــال ك ـي ـســي ف ــي ت ـصــري ـحــات نـقـلـهــا مــوقــع
مصرفي أمـيــركــي ،إن االنـتـخــابــات الفرنسية
ربما تقود إلــى نهاية املـشــروع األوروب ــي في
حال فوز أي من مرشحي التطرف ،ألن كليهما
يدعوان إلى محاصرة الثروة واألثــريــاء ،لكن
أطــرافــا محايدة تصف هــذه اآلراء باملتطرفة
والبعيدة عن الواقع.
من جانبها ،تدعو مرشحة الجبهة الوطنية
مــاريــن لــوبــان ،إلــى إخ ــراج فرنسا مــن منطقة
الـ ـ ـي ـ ــورو وال ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى الـ ـف ــرن ــك ال ـف ــرن ـس ــي،
وب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن امل ـس ـت ـث ـمــريــن ف ــي ال ـس ـنــدات
الفرنسية وس ــوق امل ــال الباريسي قلقون من
احتمال فــوز لــوبــان ،أو حتى وجــودهــا كقوة
مــؤثــرة فــي الـسـيــاســة الـفــرنـسـيــة ،يمكنها أن
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يــعــيــش الــمــســتــثــمــرون الــفــرنــســيــون
واألوروبيون على حد سواء ،حالة ترقب
لنتائج االنتخابات الفرنسية ،وسط مخاوف
من فوز المرشحة للرئاسة مارين لوبان،
التي وعــدت فــي برنامجها االنتخابي
بجملة من اإلجراءات التي ال ُتطمئن عالم
األعمال .فقد تعهدت لوبان باستعادة
ما أسمته «السيادة النقدية» ،وتنظيم
استفتاء شعبي حول البقاء في منطقة
اليورو وإعادة العمل بالفرنك الفرنسي،
وكذا إغالق الحدود وتعزيز الحمائية
ورفع الرسوم على الواردات.

المقاطعة انتحار ذاتي

شعارات الجبهة الوطنية تخيف األثرياء وتهدد اليورو ()Getty

تقفز للحكم إن لــم يكن فــي هــذه ال ــدورة ربما
في الدورة املقبلة بعد خمس سنوات ،خاصة
أن جمهور لــوبــان مــن الـشـبــاب صـغــار السن.
ويقدم خبراء مال أدلة على زيادة حالة القلق
بــن املستثمرين ،منها اتـســاع ف ــارق الفائدة
ب ــن س ـن ــدات ال ـخ ــزان ــة الـفــرنـسـيــة وال ـس ـنــدات
األملانية ،حسب بيانات البورصة الفرنسية،
حيث يهرب املستثمرون بكثافة من السندات
الـفــرنـسـيــة الـتــي تــرتـفــع مـخــاطــرهــا بـحـثــا عن
«مـ ـ ــاذ آمـ ـ ــن» الس ـت ـث ـم ــارات ـه ــم ف ــي ال ـس ـن ــدات
األملانية.
وال يمثل برنامج لوبان العنصري املتطرف
ال ـ ـ ــذي ي ـس ـع ــى إلخـ ـ ـ ــراج ف ــرن ـس ــا مـ ــن أوروب ـ ـ ــا
وال ـت ـخ ـلــي ع ــن ال ـي ــورو والـ ـع ــودة إل ــى طـبــاعــة
ال ـفــرنــك ال ـفــرن ـســي ،م ـصــدر ق ـلــق ل ــرج ــال امل ــال

واالق ـت ـصــاد فــي فــرنـســا فـحـســب ،لـكـنــه يمثل
كذلك طعنة جديدة ملنطقة الـيــورو التي تئن
منذ سنوات تحت جراح الديون وأزمة اليونان
وامل ـ ـصـ ــارف .وق ــال ــت ل ــوب ــان ال ـش ـهــر املــاضــي
لراديو «آر تي إل» الفرنسي ،إنها ستعمل في
حال فوزها على طرح الفرنك الفرنسي بقيمة
مساوية لقيمة اليورو ثم تقوم بتعويمه في
سوق الصرف ،مشيرة إلى أن الفرنك الفرنسي
سينخفض أم ــام ال ـي ــورو ،وبــالـتــالــي سيفيد
ذل ــك صـ ــادرات الـبـضــائــع الـفــرنـسـيــة املنافسة
للبضائع اإليطالية واألملانية.
لكن هذا التصريح يبدو متناقضًا مع تصريح
سابق قالت فيه إنها في حال فوزها ستطرح
الفرنك الفرنسي مقومًا بسلة عـمــات ،وهــذا
الـتـنــاقــض ال ــواض ــح واس ـت ـحــالــة ال ـت ـحــول من

سياسات ترامب محور
اجتماعات صندوق النقد
التقى كبار املسؤولني املاليني في العالم
بالعاصمة األميركية ،أمس ،في مسعى
لــدفــع س ـيــاســات رئ ـيــس الـبـلــد املضيف
التي ما زالــت تحت التطوير بعيدا عن
الحماية التجارية ،وكــي يظهروا دعما
واسعا للتجارة املفتوحة والتكامل.
وت ـض ــع اج ـت ـم ــاعــات ال ــرب ـي ــع ل ـص ـنــدوق
الـنـقــد ال ــدول ــي وال ـب ـنــك ال ــدول ــي أعـضــاء
املؤسستني ،البالغ عددهم  189عضوا،
فــي مــواجـهــة مــع ج ــدول أع ـمــال دونــالــد
تــرامــب ،ال ــذي يـتـصــدره شـعــار «أمـيــركــا
ً
أوال « حيث يعقدون لقاءاتهم على بعد
مبنيني فقط من البيت األبيض.
وق ــال دومـيـنـيـكــو لــوم ـبــاردي ،املـســؤول
الـ ـس ــاب ــق ل ـ ــدي صـ ـن ــدوق الـ ـنـ ـق ــد« :ه ــذه
االجـتـمــاعــات سـتـكــون كلها عــن تــرامــب
وآث ـ ــار س ـيــاســاتــه ع ـلــى جـ ــدول األع ـمــال

الصندوق يحذر من خطط ترامب ()Getty

ال ــدول ــي» .وأضـ ــاف أن مــديــرة صـنــدوق
ال ـن ـقــد ،كــريـسـتـيــن الغ ـ ــارد ،ت ـهــدف إلــى
إشراك اإلدارة الجديدة في جدول أعمال
الصندوق والتأثير على خيارات اإلدارة
في شتى السياسات.
وأصـ ــدر ص ـن ــدوق الـنـقــد ت ـحــذيــرات من
خطط ترامب لتقليص العجز التجاري
األمـيــركــي ،مــن خــال إج ــراءات محتملة
ل ـت ـق ـي ـيــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردات ،ق ــائ ــا فـ ــي أحـ ــدث
ت ــوق ـع ــات ــه االقـ ـتـ ـص ــادي ــة إن س ـيــاســات
الـحـمــايــة الـتـجــاريــة سـتــؤثــر سلبا على
الـنـمــو ال ـعــاملــي ،ال ــذي ب ــدأ يكتسب قــوة
دفع .ويهاجم مسؤولو إدارة ترامب في
الــوقــت الحالي تلك التحذيرات ،قائلني
إن هناك دوال أخرى أكثر تبنيا للحماية
التجارية من الواليات املتحدة.
(رويترز)

عملة اليورو إلى الفرنك الفرنسي قبل إجراء
استفتاء شعبي للخروج من منطقة اليورو،
َ
ي ـب ـعــث ال ـق ـل ــق ب ــن َح ـ َـم ــل ــة سـ ـن ــدات ال ـخ ــزان ــة
الفرنسية ،حيث إنهم ال يعلمون كيف ستقوم
سنداتهم في حكومة تقودها لوبان.
ورغـ ــم أن ف ــوز ك ــل م ــن ل ــوب ــان أو مـيــانـشــون
بالدورة األخيرة باالنتخابات مستبعد حتى
اآلن ،حسب البعض ،إال أن مصارف في لندن
تتوقع أن يقود فوز أي منهما في االنتخابات
ف ــي ال ـ ـ ــدورة األولـ ـ ــى يـ ــوم األحـ ـ ــد ،إلـ ــى هـبــوط
كبير فــي سعر صــرف ال ـيــورو ،ربـمــا إلــى أقل
من دوالر واحد مباشرة بعد إعالن النتيجة،
كما أن الـسـنــدات الفرنسية ستهبط قيمتها
بشدة هي األخــرى ومعها سندات العديد من
دول منطقة اليورو .ومن املتوقع أن يستفيد

ميالنشون يعد إلعادة
توزيع الثروة وفرض
ضرائب على األغنياء
مــن ذلــك كــل مــن ال ــدوالر والـفــرنــك السويسري
والجنيه اإلسترليني والـسـنــدات الحكومية
في كل من بريطانيا وأملانيا وسويسرا.
ورغ ـ ــم مـ ـخ ــاوف امل ـس ـت ـث ـمــريــن م ــن ف ـك ــرة تــرك
الـيــورو وع ــودة فرنسا للفرنك الـقــديــم ،إال أن
مجرد طرح فكرة العودة إلى الفرنك ،تحظى
بـشـعـبـيــة ب ــن ال ـت ـيــار الـيـمـيـنــي وك ـب ــار الـســن

مدينة صناعية صينية
بسلطنة عمان

الــذيــن يحنون لعهد فرنسا قبل انضمامها
لالتحاد األوروبــي .ويرى مصرفيون أن مثل
هذه األفكار تضع االقتصاد الفرنسي الباحث
ع ــن اس ـت ـث ـمــارات خــارج ـيــة وي ـعــد ثــانــي أكـبــر
اق ـت ـصــاد ف ــي مـنـطـقــة ال ـي ــورو بـعــد االقـتـصــاد
األملاني ،في أزمة حقيقية مع العديد من كبار
املستثمرين في العالم.
ويبلغ حجم االقتصاد الفرنسي حوالي 2.8
تــرل ـيــون دوالر .وي ـم ـثــل ب ـه ــذا ال ـح ـجــم نسبة
 %15م ــن اق ـت ـص ــادات مـنـطـقــة الـ ـي ــورو امل ـقــدر
حجمها بحوالى  17ترليون دوالر ،لكن رغم
هــذا الحجم االقتصادي الضخم ،فــإن فرنسا
تعاني من مشكلة البطالة التي ارتفعت فوق
 ،%10مقارنة مع أملانيا التي يبلغ فيها معدل
البطالة حوالي  ،%4.0وبريطانيا التي يحوم

ثروات كبار األثرياء الروس 460 :مليار دوالر
موسكو ـ رامي القليوبي

نـ ـش ــرت م ـج ـل ــة «فـ ـ ــوربـ ـ ــس» الـ ـع ــاملـ ـي ــة ،أم ــس
ال ـخ ـم ـي ــس ،ق ــائ ـم ــة ج ــدي ــدة ألث ـ ــرى األث ــري ــاء
ال ـ ـ ـ ـ ــروس ،ت ـض ـم ـن ــت  200ش ـخ ـص ـي ــة بـ ـث ــروة
إجمالية تقدر بــ 460مليار دوالر بزيادة 100
مليار دوالر مـقــارنــة بــالـعــام املــاضــي ،وبذلك
تجاوزت رؤوس أموالهم إجمالي االحتياطات
الــدولـيــة الــروسـيــة والـبــالـغــة نحو  396مليار
دوالر.
وأرجعت «فوربس» زيادة ثروات املليارديرات

سلطنة عمان تشهد أكبر تجمع صناعي ()Getty

تعكف الصني على بناء مدينة صناعية
في سلطنة ُعمان تعد األكبر في منطقة
الخليج .وحسب وكــالــة أنـبــاء السلطنة
ت ــم وض ــع ح ـجــر األس ـ ــاس لـلـمــديـنــة في
منطقة الــدقــم الــواق ـعــة عـلــى بـعــد مئات
الكيلومترات جـنــوب العاصمة مسقط
مـ ـس ــاء األرب ـ ـع ـ ــاء ،ب ــاس ـت ـث ـم ــارات ت ـقــدر
بــأكـثــر مــن  10م ـل ـيــارات دوالر .ووقـعــت
املنطقة االقـتـصــاديــة الـخــاصــة بــالــدقــم،
وشــركــة (وان ـفــانــغ) الصينية «اتـفــاقـيــة
التعاون ومنح حق االنتفاع والتطوير»
إلنـ ـش ــاء امل ــدي ـن ــة ال ـص ـنــاع ـيــة الـصـيـنـيــة
ال ـع ـمــان ـيــة ب ــال ــدق ــم ف ــي  23م ــاي ــو /أي ــار
امل ــاض ــي .وش ــرك ــة (وان ـف ــان ــغ) مستثمر
رئيسي في املدينة الصناعية الجديدة
بــالــدقــم .وي ـق ــام امل ـش ــروع عـلــى مـســاحــة
 11.7كيلومترًا مربعًا ،ويـقــدر إجمالي

االس ـت ـث ـمــارات الـتــي سيتم ضخها بها
حتى عــام  2022بـ  10.7مليارات دوالر.
وس ـي ـت ــم ت ـق ـس ـيــم م ـس ــاح ــة امل ــدي ـن ــة إل ــى
«ثــاث فـئــات رئيسية» ،حسب الرئيس
الـتـنـفـيــذي لـشــركــة (وان ـفــانــغ) ش ــاه يــان
جـ ـي ــوه .وق ـ ــال شـ ــاه يـ ــان ج ـي ــوه لــوكــالــة
ش ـي ـن ـخــوا ال ـص ـي ـن ـيــة ،إن ال ـف ـئــة األولـ ــى
س ـت ـكــون ب ـم ـســاحــة  870ه ـك ـت ــارًا .فيما
س ـت ـق ــام ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى م ـس ــاح ــة ع ـشــرة
هكتارات ،وهي أرض غير قابلة للتقسيم
تم تخصيصها لتنفيذ «فندق  5نجوم»،
فـ ــي حـ ــن س ـت ـق ــام ال ـف ـئ ــة ال ـث ــال ـث ــة عـلــى
مـســاحــة  292هـكـتــارًا وتــم تخصيصها
إلق ــام ــة م ـص ـفــاة ن ـفــط ب ـس ـعــة  230ألــف
ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا وم ـج ـم ــع ل ـل ـص ـنــاعــات
البتروكيميائية ،حسب شاه.
(العربي الجديد)

فـيـهــا م ـع ــدل ال ـب ـطــالــة ح ــول  .%5.0ومـشـكـلــة
فرنسا أن الــرئـيــس الـحــالــي فــرانـســوا هوالند
ف ـشــل ف ــي إدارة أزم ـ ــات االق ـت ـص ــاد الـفــرنـســي
املتمثلة في ارتفاع البطالة فوق  %10وإنعاش
االقتصاد والحد من العجز في امليزانية الذي
يفاقم الدين الفرنسي .وبالتالي ربما يغادر
هوالند قصر اإلليزيه كواحد من أقل رؤساء
فرنسا شعبية في تاريخها الحديث .ويكون
بهذا األداء املتدني في فترة  5سنوات قد ترك
ال ـب ــاب مـفـتــوحــا لـلـتـطــرف م ــن جـهـتــي اليمني
واليسار لقيادة فرنسا في الفترة املقبلة.
ورب ـم ــا ل ــن يـنـســى أص ـح ــاب الـ ـث ــروات مـقــولــة
هوالند أنه «ال يحب األغنياء» .كما ال ينسون
لــه سعيه لتطبيق ضريبة بنسبة  %75على
أصـحــاب املــال الــذيــن يملكون فــي حساباتهم

مـلـيــون ي ــورو .ويـعــد فـشــل سـيــاســات هــوالنــد
التي زادت البطالة ،أحــد األسـبــاب الرئيسية
وراء تزايد شعبية اليمني املتطرف في فرنسا،
لدرجة أن شعبية لوبان كانت أعلى من جميع
امل ــرش ـح ــن ل ـل ــرئ ــاس ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ف ــي بـعــض
االس ـت ـف ـت ــاءات .وحـصـلــت ل ــوب ــان عـلــى تأييد
 %27م ــن ال ـنــاخ ـبــن ف ــي ب ـعــض اس ـت ـف ـتــاءات
الرأي التي ظهرت نتائجها في األول من شهر
فبراير /شباط ،مقارنة باملرشح فيون.
كما أن ظهور املرشح اليساري ميالنشون هدد
مرشحي االعتدال ،حيث تآكلت شعبيتهم في
اسـتـفـتــاءات ال ــرأي األخ ـي ــرة ،وبــالـتــالــي ينظر
الـعــديــد مــن خـبــراء امل ــال إلــى أن هــوالنــد ربما
يكون قــد قــدم فرنسا إلــى الــذئــاب على مائدة
من ذهب.

ليونيد ميخيلسون أثرى أثرياء روسيا ()Getty

ال ـ ـ ـ ــروس إلـ ـ ــى ت ـع ــاف ــي س ـع ــر صـ ـ ــرف ال ــروب ــل
وتحسن الـظــروف بسوق النفط ،مــا أدى إلى
ارتفاع عدد املليارديرات من  77إلى .96
وللعام الثاني على التوالي ،يتصدر القائمة
ليونيد ميخيلسون ( 61عــامــا) ،وهــو شريك
ورئيس شركة «نوفاتيك» ،ثاني أكبر شركة
غاز في روسيا بعد «غــازبــروم» ،وذلك بثروة
إجمالية  18.4مليار دوالر.
وجـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ــال ـ ــك مـ ـجـ ـم ــوع ــة «سـ ـيـ ـفـ ـي ــرسـ ـت ــال»
للميتالورجيا والتعدين ،أليكسي مورداشوف
( 51عامًا) ،في املرتبة الثانية بثروة إجمالية

قدرها  17.5مليار دوالر ،ويليه مالك مصنع
«نوفوليبيتسك» للميتالورجيا ،فالديمير
ليسني ( 60عــامــا) ،بـثــروة قــدرهــا  16.1مليار
دوالر ،ليسجل بذلك أكبر زي ــادة فــي ثــرواتــه،
خالل عام ،بلغت  6.8مليارات دوالر.
أمــا رئـيــس «تينكوف بـنــك» ،أولـيــغ تينكوف،
فسجل أكبر قفزة في القائمة من املرتبة الـ169
إلــى الـ ــ ،79وق ــدرت ثــروتــه بـ ــ 1.2مـلـيــار دوالر،
بـيـنـمــا جـ ــاء م ــؤس ــس ش ـب ـكــة «ف ـكــون ـتــاك ـتــي»
ل ـل ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي وتـطـبـيــق «ت ـل ـغ ــرام»،
بافيل دوروف ( 32عامًا) ،ألول مرة ضمن أثرى
األثرياء الـ .100وتضمنت القائمة ثالث نساء،
وفي مقدمتهن سيدة األعمال ،يلينا باتورينا،
حــرم يــوري لوجكوف ،رئيس بلدية موسكو
سابقًا ،وج ــاءت فــي املرتبة ال ــ 90بـثــروة تقدر
بحوالى مليار دوالر .أما يلينا ريبولوفليفا،
فأصبحت أول ام ــرأة تــدرج على قائمة أثــرى
األثرياء نتيجة للطالق مع زوجها امللياردير،
دميتري ريبولوفليف ،الــذي جــاء فــي املرتبة
الـ ـ ــ .15ودخ ـل ــت مــالـكــة شــركــة ال ـط ـيــران إس7-
(سيبيريا سابقًا) ،ناتاليا فيليفا ،قائمة أثرى
األثرياء ألول مرة ،لتشغل املرتبة الـ 171بثروة
إجمالية قدرها  600مليون دوالر.
ويعتبر التفاوت الطبقي والفجوة بني األثرياء
والفقراء من أكبر املشكالت االجتماعية التي
تــواج ـه ـهــا روس ـي ــا م ــا ب ـعــد الـســوفـيـيـتـيــة ،إذ
أظـهــرت دراس ــة أجرتها شركة «نــايــت فرانك»
العاملية وجــود  132ألــف شخص فــي روسيا
تزيد ثــروة كل واحــد منهم عن مليون دوالر.
في املقابل ،تشير البيانات الصادرة عن هيئة
اإلحصاء الروسية «روس ستات» إلى أن عدد
الفقراء في روسيا يبلغ نحو  20مليون فقير،
أي حــوالــى  %14مــن إجـمــالــي سـكــان روسـيــا
البالغ عددهم  146مليون نسمة.

امل ـقــاط ـعــة االق ـت ـص ــادي ــة س ــاح شـعـبــي رادع وم ــدم ــر ف ــي مــواجـهــة
ال ـشــركــات امل ـعــاديــة وال ـ ــدول املـسـيـئــة بــاالمـتـنــاع عــن ش ــراء سلعها
أو خدماتها اعتراضا على سياساتها ،مثل مــا حــدث مــع محالت
سينسيبري وتسببت فــي مغادرتها الـقــاهــرة ،ومقاطعة البضائع
الــدنـمــاركـيــة بـعــد نـشــرهــا الــرســوم املسيئة لـلــرســول عليه الـســام،
وح ـمــات مقاطعة الـبـضــائــع اإلســرائـيـلـيــة ومـنـتـجــات املستوطنات
والشركات العاملية الداعمة إلسرائيل .لكن مقاطعة األسماك املحلية
بسبب ارتفاع أسعارها دون البحث عن السبب الحقيقي ومعالجته،
سواء تدمير الجيش للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ،وارتفاع
أسعار األعــاف ،واختفاء الزريعة ،فكأننا بهذه املقاطعة كمن يفقأ
عينه بـيــده ويــدمــر صناعته الــوطـنـيــة الـنــاجـحــة .وإذا خـســر مربي
األسماك اليوم وخرج من حلقة اإلنتاج واعتمدنا على االستيراد من
الخارج فعلينا في قادم األيام أن ننتظر األسوأ في ظل شح الدوالر
واحتكار املستوردين وفساد النظام وغياب حماية املستهلك.
يصدر الجيش األسماك؟
هل
ّ

م ـســؤولــون وإعــام ـيــون يـغـفـلــون ،أو يـتـغــافـلــون ،عــن تــزامــن الـغــاء
الجنوني لألسماك مع سيطرة الشركة الوطنية لالستزراع السمكي
واألحـيــاء املائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ،الــذراع
االقـتـصــادي لـلـقــوات املسلحة ،على مـشــاريــع االس ـتــزراع السمكي،
والشركة تزاحم الصيادين في الصيد وتفرض رسوما مالية على
كل كيلوغرام من األسماك يتم صيده ،وصلت إلى ثمانية جنيهات
عن الكيلوغرام الواحد من أسماك البوري ،و 10جنيهات عن أسماك
ُ
الــديـنـيــس ،ورس ــوم ــا مـمــاثـلــة عـلــى أس ـمــاك الـبـلـطــي ،تـسـمــى الـقــرش
السمكي ،وهو ما يعتبره الصيادون إتاوات راكمت الديون عليهم .من
بداية تدخلها في مشاريع الثروة السمكية ،أعلنت القوات املسلحة عن
بيع ناتج مشاريعها في السوق املحلية ،وتصدير الفائض للخارج،
وبحسب مصادر ،فــإن القوات املسلحة تجبر الصيادين على دفع
رســوم على صيد األسماك ،وتقوم بتسويق أسماك بحيرة ناصر
ونقلها بطائرات نقل عسكرية في رحالت روتينية من البحيرة إلى
القاهرة .القوات املسلحة أيضا تصدر أسماك بحيرة البردويل ذات
السمعة العاملية للحصول على الــدوالر ،وقد اعترف رئيس الشركة
الوطنية لالستزراع السمكي ،اللواء حمدي بدين ،في أغسطس /آب
 ،2016بــأن بحيرة الـبــردويــل حصلت على رخـصــة التصدير إلى
أسواق أوروبا واألسواق العربية في الوقت الذي تحرم فيه املصريني
منه.
سيناريو لبن األطفال

في سبتمبر /أيلول املاضي ،اختفى لنب األطفال املدعم من الصيدليات،
وصدر بيان عسكري على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري
باسم القوات املسلحة جــاء فيه «تقوم القوات املسلحة انطالقا من
دورها في خدمة املجتمع املدني ،بالتنسيق مع وزارة الصحة ،بالتعاقد
على نفس عبوات األلبان ،ليصل سعر العبوة للمواطن إلى  30جنيهًا
ً
بدال من  60جنيهًا ،أي بنسبة تخفيض  .»%50الرد على البيان جاء
فــي تعليق مــن مــواطــن على نفس الصفحة قــال فيه «املـســؤول عن
األلبان في مصر هي الشركة املصرية لتجارة األدوية ،أي أنها شركة
حكومية ،سعر علبة اللنب شريحتني دعم كلي وسعرها  4جنيهات،
ودعم جزئي وهذه األكثر مبيعا وسعرها  17جنيها ،وبهذه الطريقة
زاد الـسـعــر  %100ولـيــس تخفيض  .»%50إذن الـجـيــش يـحــاول
فــرض واقــع جديد ألسـعــار األسـمــاك والـتــي بــات املستثمر الرئيس
فيها ،ويمهد بتخفيض األسـعــار الحالية  ،%50ليتمكن مــن البيع
بزيادة  %100عن أسعار ما قبل الغالء كما حدث في لنب األطفال.
تصريحات مهاب مميش ،رئيس هيئة قناة السويس ،يوم  4إبريل/
ُ
نيسان أيضا تمهد لذلك ،حيث قال «أسماك مــزارع القناة واملجرى
املالحي سوف تنال إعجاب املواطنني واملستهلكني ،وألن القناة ملك
للشعب ،لــن نتأخر فــي طــرح إنتاجها للمواطنني ،ولكن على األقــل
نحسب حجم الكلفة ونغطي مصاريف اإلنتاج».

