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»المركزي« المصري يقترض مليار دوالر
القاهرة ـ العربي الجديد

أعلن البنك املركزي املصري، عن طرح أذون خزانة 
احتياجات  لتلبية  عـــام،  ملــدة  دوالر  مليار  بقيمة 
النقد  من  الخارجية  التزاماتها  وســداد  الحكومة 
األجـــنـــبـــي، فــيــمــا قــــال رئــيــس الـــــــوزراء مــصــطــفــى مــدبــولــي إن 
تدفقات النقد األجنبي على مصر تجاوزت 163 مليار دوالر 
فــي الــســنــوات الــثــاث املــاضــيــة. وقـــال »املـــركـــزي« على موقعه 
اإللكتروني، أمس اإلثنني، إن »أذون الخزانة املقومة بالدوالر 
فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 2020«. ويــطــرح  الـــســـداد فـــي 11  مــســتــحــقــة 
املركزي املصري نيابة عن وزارة املالية، أذونًا وسندات خزانة 

على املؤسسات املالية املقرضة محليًا ودوليًا. 
وحسب البنك املركزي فإنه باع أذون خزانة مقومة بالدوالر 
ألجل عام بقيمة 1.014 مليار دوالر في عطاء أمس بمتوسط 
أذون  وباعت مصر  غــدا،  التسوية  3.797%، وستجري  عائد 
خزانة دوالريــة بقيمة 854 مليون دوالر بعائد 3.797 % في 

عطاء مماثل في 6 يناير/ كانون الثاني املاضي.
األجـــل  قــصــيــرة  الـــديـــن  أدوات  مـــن  أداة  هـــي  الـــخـــزانـــة  وأذون 

تصدرها الحكومة لغرض االقتراض، وتعد بمثابة تعهد من 
وتصدر  االستحقاق،  تــاريــخ  فــي  معني  مبلغ  بدفع  الحكومة 
بفترات استحقاق تتراوح بني ثاثة أشهر وستة أشهر وعام.

ويـــأتـــي طــــرح أذون الـــخـــزانـــة، أمــــس اإلثـــنـــني، بــعــدمــا أعــلــنــت 
من  الخامسة  الدفعة  تسلم  عــن  املــاضــي،  األربــعــاء  الحكومة، 
ليصل  ملياري دوالر،  بقيمة  الــدولــي،  النقد  قــرض صــنــدوق 
إجمالي ما تسلمته إلى 10 مليارات دوالر من إجمالي القرض 

البالغ 12 مليار دوالر واملتفق عليه نهاية عام 2016.
الدين الخارجي ملصر بنسبة 15.2% إلى 93.13 مليار  وقفز 
دوالر حتى سبتمبر/أيلول 2018، مقابل 80.83 مليار دوالر 
فــي نــفــس الــشــهــر مــن 2017، وفــقــا لــبــيــانــات املـــركـــزي. وتشتد 
إلــى أن احتياجات الدولة  إلــى االقــتــراض نظرًا  حاجة الدولة 
التمويلية، استنادًا ألرقام موازنة العام املالي الجاري 2018/ 
2019 الذي ينتهي آخر يونيو/حزيران املقبل، تناهز 714.67 
 29( مــلــيــارًا   511.2 مــنــهــا  مــلــيــار دوالر(،   40.6( جــنــيــه  مــلــيــار 
مليار دوالر( في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويات 
الدولي.  النقد  وقــرض صندوق  إصــدار سندات  خارجية من 
وقال رئيس الــوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر بالقاهرة، 

أمـــس، إن تــدفــقــات الــنــقــد األجــنــبــي عــلــى مــصــر تــجــاوزت 163 
مليار دوالر في السنوات الثاث املاضية، من دون أن يفصح 
التدفقات ومــصــادرهــا. وتعتمد مصر على  هــذه  عــن طبيعة 
االقتراض الخارجي وتدفقات األمــوال الساخنة من األجانب 
على أدوات الدين لتوفير الدوالر بجانب املصادر األساسية 
مثل إيــرادات قناة السويس والسياحة وتحويات املصريني 
في الخارج. وتظهر البيانات الرسمية أن نظام الرئيس عبد 
للحكم  اقترض محليا ودوليا منذ وصوله  السيسي  الفتاح 
منتصف 2014 حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2018 نحو 3.34 
يــتــجــاوز  تــريــلــيــونــات جــنــيــه )188.7 مــلــيــار دوالر(، وهـــو مــا 
حجم القروض التراكمية التي حصلت عليها مصر في أكثر 
قفز  للدولة،  السيسي  التي حملها  وبالقروض  عامًا.   50 من 
الدين العام إلى نحو 5.44 تريليونات جنيه )307.3 مليارات 
املــاضــي، حــســب بيانات  أيــلــول  نــهــايــة سبتمبر/  فــي  دوالر( 
املصرية  الــديــون  بتجاوز  التوقعات  وتتزايد  املــركــزي.  البنك 
املستويات املتضخمة الحالية، ما يجعل أجيااًل من املصريني 
رهينة مستويات متدنية من العيش، في ظل دوران الباد في 

دوامة ال تنتهي من االستدانة.

الكويت ـ أحمد الزعبي

أظــهــرت بــيــانــات صـــادرة عــن وزارة املــالــيــة الكويتية 
أن ميزانية الباد حافظت على تسجيلها للفوائض 
املالي  العام  التوالي، في  العاشر على  املالية، للشهر 
الـــجـــاري، الـــذي بـــدأ فــي إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، ولــم 
اســتــقــطــاع احتياطي  بــعــد  أي عــجــز،  اآلن  إلـــى  تشهد 
الشهرية  املتابعة  إحصائية  وفــي  الــقــادمــة.  األجــيــال 
لحسابات اإلدارة املالية للدولة للسنة املالية 2018/ 
فائضا  املاضي،  الشهر  آخر  امليزانية،  2019، سجلت 
بــلــغ 1.6 مــلــيــار ديــنــار )الـــــدوالر = نــحــو 0.3 ديــنــار(، 

بــعــد اســتــقــطــاع نــســبــة احــتــيــاطــي األجــــيــــال الــبــالــغــة 
10%، لينخفض 20.7% وبقيمة 415.9 مليون دينار 
األول  ديسمبر/كانون  بنهاية  املسجل  الفائض  عــن 

املاضي، والبالغ ملياري دينار.
وأظهرت اإلحصائية املتاحة على موقع وزارة املالية، 
مــواصــلــة اإليـــــــرادات الــتــي حــقــقــتــهــا الــكــويــت بنهاية 
ــفــــاع، بــدعــم كــبــيــر مـــن اســتــقــرار  الــشــهــر املـــاضـــي االرتــ
أســعــار الــنــفــط، خـــال الــشــهــر املـــاضـــي، وهـــي املــصــدر 
األساسي إليــرادات امليزانية، مع بدء سريان اتفاقية 
خفض اإلنتاج النفطي، وفقا لاتفاق بني دول منظمة 
»أوبك« واملنتجني املستقلني من خارجها بمقدار 1.2 

وتسعى  الــجــاري.  الــعــام  مطلع  يوميا  برميل  مليون 
معدالت  ورفــع  العجز  تقليل  إلــى  الكويتية  الحكومة 
النقد  ع صندوق 

ّ
القطاعات، وتوق في مختلف  النمو 

الـــدولـــي ارتـــفـــاع الــنــمــو فــي الــقــطــاعــات غــيــر النفطية 
بالكويت إلى نحو 3.5 في املائة في عام 2020، من 2.5 
في املائة العام املاضي، نظرا ألن ارتفاع أسعار النفط 
سيعزز اإلنفاق الرأسمالي. وقال الصندوق، في بيان 
أصدره في نهاية شهر يناير/كانون الثاني املاضي، 
إن زيادة الدخل من اإليرادات النفطية واالستثمارات 
ســاعــدت عــلــى تحسني املــيــزان املــالــي بشكل عـــام في 
من  املــائــة  فــي  بثمانية  يقدر  فائض  إلــى   2018-2017

الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي، والــــذي سيصل إلـــى نحو 
السنة  في  اإلجمالي  املحلي  الناتج  من  املائة  في   12
املالية 2018-2019. وارتفعت اإليرادات بنهاية الشهر 
املنصرم 8.5% إلى 17 مليار دينار، مقارنة بتسجيلها 
األول  ديــســمــبــر/كــانــون  بنهاية  ديــنــار  مــلــيــار   15.68
املاضي، الذي تراوحت أسعار النفط خاله بني 51.4 
في  دوالرا  و60.5  الــشــهــر  بــدايــة  فــي  للبرميل  دوالرا 
خــتــامــه. فــي املــقــابــل، بلغت املــصــروفــات فــي امليزانية 
مقارنة  ديــنــار،  مليار   11.56 املــاضــي  الشهر  بنهاية 
األول  ديسمبر/كانون  بنهاية  ديــنــار  مــلــيــارات  بــــ9.9 

املاضي، بزيادة 16.6%، وبقيمة 1.6 مليار دينار.

موازنة الكويت تسّجل فائضًا ماليًا للشهر العاشر على التوالي

السيول تهّدد 
الثروة الحيوانية 

ألستراليا
ــــي  ــتـ ــ الـ الـــــــســـــــيـــــــول  أدت 
ضــــــــــــربــــــــــــت مــــــقــــــاطــــــعــــــة 
كـــويـــنـــزالنـــد األســتــرالــيــة 
األســــبــــوع املــــاضــــي، إلـــى 
ألـــف   300 ــــة  ــرابـ ــ قـ ــفــــوق  نــ
رأس مــن األبــقــار وإغــراق 
آالف املنازل. وذكرت قناة 
ســكــاي نــيــوز أســتــرالــيــا، 
أمــــس، أن خــســائــر نفوق 
ــــى 300  األبــــقــــار تـــصـــل إلـ
مليون دوالر، مشيرة إلى 
وورش  املـــنـــازل  آالف  أن 
ــزارع املــواشــي  ــ الــعــمــل ومـ

غطتها مياه السيول.
ــؤولــــــون فــي  وقــــــــــال مــــــســــ
تصريحات صحافية، إن 
حــجــم الــخــســائــر مــرشــح 
لـــــارتـــــفـــــاع مــــــع وصــــــول 
مياه السيول إلى العديد 
من البلدات والقرى التي 
تــــضــــم حـــــوالـــــي ثــمــانــيــة 
األبقار،  من  رأس  مايني 
مــشــيــريــن إلــــى أن نــفــوق 
الـــ 300 ألــف رأس ماشية 
يـــتـــعـــلـــق فــــقــــط بـــمـــديـــنـــة 
ــــط فـــي  ــقـ ــ تــــاونــــســــفــــيــــل فـ
كـــــويـــــنـــــزالنـــــد، الــــواقــــعــــة 
فــــي الـــســـاحـــل الــشــمــالــي 
ــا.  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ الـــــشـــــرقـــــي ألسـ
وتــــزيــــد كــــارثــــة الـــســـيـــول 
ــــي  ــتـ ــ مـــــــــن الـــــــضـــــــغـــــــوط الـ
املاشية،  قــطــاع  يشهدها 
ــــذي يــعــانــي بـــاألســـاس  الـ
ــن انـــخـــفـــاض الــقــطــعــان  مـ
ــى أدنــــــى مـــســـتـــوى فــي  ــ إلـ
عـــــشـــــريـــــن عــــــــامــــــــا. ومـــــن 
هذه  تتسبب  أن  املــتــوقــع 
ــاوي  ــ ــهـ ــ األضـــــــــــــــرار فـــــــي تـ
صـــــــادرات أســـتـــرالـــيـــا من 

اللحوم.

ارتفاع احتياطي الصين األجنبي
من  بأكثر  الصين  في  األجنبي  النقد  احتياطي  ارتفع 
الماضي، مع صعود  الثاني  يناير/كانون  المتوقع، في 
التجارة  محادثات  في  تقّدم  إحراز  أمل  على  اليوان، 
الصينية األميركية، قد يخفف الضغوط على االقتصاد 
المركزي،  البنك  بيانات  وأظهرت  المتباطئ.  الصيني 
ارتفعت بمقدار 15.2 مليار  الصين  أن احتياطيات  أمس، 
في  زيادة  أكبر  وهي  الثاني،  يناير/كانون  في  دوالر، 
بالمقارنة  ذلك  يأتي  دوالر.  تريليونات   3.088 إلى  عام، 
األول.  ديسمبر/كانون  في  دوالر  مليار   11 زيادة  مع 
 وتوقع اقتصاديون، في استطالع أجرته رويترز، زيادة

9.3 مليارات دوالر.

تركيا تبني محطة مياه في فلسطين
محطات  لبناء  اتفاقية  التركية  »ألكا«  شركة  وّقعت 
المياه  سلطة  مع  أمس،  ومعالجتها،  المياه  تحلية 
بناء  على  االتفاقية  وتنص  )حكومية(.  الفلسطينية 
وتشغيل محطة تنقية للمياه العادمة، في محافظة 
سلطة  رئيس  وحسب  الغربية.  الضفة  جنوب  الخليل 
الطاقة الفلسطينية، مازن غنيم، تبلغ قيمة المشروع 
الذي مّولته كل من الوكالة الفرنسية للتنمية واالتحاد 
األوروبي والبنك الدولي، 36 مليون دوالر. وقال غنيم، 
وسط  اهلل  رام  بمدينة  االتفاقية  توقيع  حفل  في 
الضفة الغربية، إن قيمة عقد اإلنشاء 30 مليون دوالر، 

وقيمة عقد التشغيل والصيانة 6 ماليين دوالر.

السودان يزيد صادرات الصمغ 
أعلنت الحكومة السودانية، أمس، أن عائدات صادرات 
 ،2018 في  بالمائة   3.2 بنسبة  صعدت  العربي،  الصمغ 
دوالر  ماليين   106 مقابل  دوالر،  ماليين   109.477 إلى 
مجلس  عن  صادر  تقرير  في  ذلك  جاء   .2017 في 
الصمغ العربي )حكومي(. وحسب التقرير، بلغ إجمالي 
السودان  ويستأثر  طنا،   73.675 العربي  الصمغ  صادرات 
عالميًا،  العربي  الصمغ  إنتاج  من  المائة  في   بـ75 
العربي  الصمغ  حزام  ويمتد  رسمية.  أرقام  وفق 
المتاخمة  البالد  حدود  على  والية   12 في  السوداني، 
وأفريقيا  تشاد  دولة  ومع  شرقًا،  وإريتريا  إثيوبيا  مع 

الوسطى غربًا.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

باألرقام، تعد الجزائر واحدة من 
أبرز الدول النفطية، فهي تحتل 

املرتبة الـ 16 من حيث االحتياطي 
النفطي العاملي وتملك ثاني 

أكبر احتياط نفطي في أفريقيا، 
وتحتل املرتبة التاسعة من حيث 

احتياطيات الغاز الطبيعي، وتقوم 
ببيع كميات كبيرة من الغاز إلى 

أوروبا خصوصا لفرنسا وإيطاليا 
مقابل حصد مليارات الدوالرت 

سنويًا، كما تملك الجزائر ثروات 
هائلة من منتجات الطاقة التي تعد 
العمود الفقري القتصادها، إضافة 

المتالك موارد بشرية وسياحية 
وزراعية هائلة.

لكن هذه األرقام والثروات لم 
تنعكس على املواطن، بل انعكست 

فقط على النخبة الحاكمة التي 
أصرت على ترشيح عبد العزيز 
بوتفليقة )81 عاما( النتخابات 
الرئاسة التي ستجرى في 18 

إبريل/ نيسان رغم أن الرجل الذي 
يتولى منصبه منذ 1999 غير 

قادر على الحكم، ولم يظهر علنًا 
إال نادرًا منذ أصيب بجلطة في 

2013 أقعدته على كرسي متحرك.
وفي نظرة لواقع املواطن الجزائري 

نجد أنه ال يختلف كثيرا عن 
حال املواطن في الدول العربية 

غير النفطية أو في الدول الفقيرة 
شحيحة املوارد، فالجزائر تنتشر 

بها البطالة السيما بني الشباب 
املتعلم، ويتوغل بها الفقر املدقع 

واألزمات املعيشية وتشهد موجات 
متالحقة من ارتفاعت األسعار، 
كما تشهد تهاويا في احتياطي 

النقد األجنبي رغم تحسن أسعار 
النفط في فترة ما قبل عام 2014 

وكذا في عامي 2017 و2018، فقد 
فقدت الجزائر أكثر من نصف 

احتياطيها خالل السنوات الخمس 
املاضية، ومع تهاوي االحتياطي 

تهاوت قيمة العملة وتوسعت 
الحكومة في االقتراض ولجأت 
لطباعة البنكنوت لتغطية عجز 

املوازنة.
والجزائر البلد الذي كان يمتلك قبل 
6 سنوات احتياطيًا أجنبيًا تجاوز 
194 مليار دوالر، إضافة إلى 173 

طنا من الذهب يضم نحو 1.5 
مليون عاطل من العمل، كما بلغت 

البطالة به 11.7% في سبتمبر/
أيلول 2018، وهو معدل يفوق 
مثيله في معظم الدول العربية. 

واألرقام تقول إن ربع الجزائريني 
فقراء، وإن العسكر ولوبيات رجال 

األعمال املقربني من السلطة هم 
من يسيطرون على االقتصاد 

واملشروعات االستثمارية الكبرى، 
وإن حسابات الجنراالت في 

بنوك فرنسا وسويسرا وغيرها 
من بنوك الغرب متخمة بماليني 

الدوالرات، وإن الفساد يزكم 
األنوف، والفاسدين معروفون 

باألسماء، فالجزائريون يعرفون 
باالسم كال من شكيب خليل 

وعبد املومن خليفة ومحمد مزيان 
وفضيحة سونطراك أكثر من 

معرفتهم بأسماء الوزراء وكبار 
املسؤولني.

السؤال هنا على ماذا يراهن 
بوتفليقة في جولته الرئاسية 

الجديدة، رغم الفشل االقتصادي 
الذي حققه طوال سنوات حكمه 

التي تمتد لعشرين عاما؟

بوتفليقة 
وحكم العسكر
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

أعاد إعالن الرئيس الجزائري عبد 
للوالية  بوتفليقة ترشحه  العزيز 
الضوء  تسليط  املقبلة،  الرئاسية 
مــجــّددًا على األزمـــات االقــتــصــاديــة املتفاقمة 
الــتــي تــواجــه الــبــالد، وهــي حصيلة تراكمية 
لــــأداء الــحــكــومــي، خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة. 
ورغم التأكيدات الرسمية املتكررة للحكومة 
عــلــى أنـــهـــا تــتــحــكــم فـــي األزمــــــة املـــالـــيـــة الــتــي 
ــيـــرة، تكشف  بــلــغــت ذروتـــهـــا فــي الــفــتــرة األخـ
أرقـــام صادمة   8 عــن  بيانات رسمية حديثة 
لـــالقـــتـــصـــاد الــــجــــزائــــري رصـــدتـــهـــا »الـــعـــربـــي 
الجديد«. وتعكس هذه األرقام مدى الخسائر 
التي تكّبدتها البالد من جراء تراجع عائدات 
صــــــادرات الــنــفــط، وزيــــــادة الــعــجــز الــتــجــاري 
وانخفاض االحتياطي وتهاوي قيمة العملة 
املحلية، خالل الوالية األخيرة لبوتفليقة، ما 

انعكس سلبًا على معيشة الجزائريني. 

1 - طباعة األموال
بلغ حجم األموال التي طبعها البنك املركزي 
مليارا   40 منها  دوالر،  مليار   50 الــجــزائــري 
تم إقراضها للخزينة العمومية لسد عجزها 

الــشــهــر  مــطــلــع  مــلــيــار دوالر،  بــلــغ 31  الـــــذي 
قة للعام 

ّ
الحالي، فيما تبقت 10 مليارات معل

الــجــاري. وتــأتــي هــذه األرقـــام عكس تعهدات 
الــحــكــومــة، الــعــام قبل املــاضــي، بــأن الخزينة 
الــعــمــومــيــة لـــن تــقــتــرض أكــثــر مـــن 11 مــلــيــار 
دوالر سنويًا، وذلــك فــي ظــل تــواصــل تراجع 

عائدات النفط. 
قبل  تبنت،  قــد  الــجــزائــريــة  الحكومة  وكــانــت 
سنة، مجموعة من التدابير املتعلقة باللجوء 
»التمويالت غير التقليدية«،  إلى ما ُيعرف بـ
ــة الــعــامــة وتــحــريــك عجلة  لــســد عــجــز املـــوازنـ
االقــتــصــاد، فــي ظــل الــصــعــوبــات املــالــيــة التي 
ــة الــتــي  ــة. وحــــســــب الـــخـــطـ ــ ــدولــ ــ ــا الــ ــهـ ــهـ تـــواجـ
وضــعــتــهــا حــكــومــة أحـــمـــد أويـــحـــيـــى آنـــــذاك، 
وصادق عليها البرملان، يقوم البنك املركزي 
بــطــبــاعــة مــا يــعــادل 11 مــلــيــار دوالر سنويا 
مــدار 5 سنوات،  الجزائري، على  الدينار  من 
أن  على  العمومية،  للخزينة  البنك  يقرضها 
سدد الديون مستقبال عند انتعاش أسعار 

ُ
ت

النفط. 

2 - فاتورة الصادرات
الجزائر  مــلــيــارات دوالر، هــي مــا خسرته   10
ــر األحـــــد عشر  ــهـ ــي فــــاتــــورة صـــــــادرات األشـ فـ
التي  بالفترة  األولــى من سنة 2018، مقارنة 
تراجعت فيها أسعار النفط، بعدما تراجعت 
مــلــيــار   47 مــقــابــل  دوالر،  مــلــيــار   37.25 إلــــى 
دوالر في نفس الفترة من سنة 2014، حسب 

إحصائيات رسمية. وتراجعت أسعار النفط 
 2014 منتصف  فــي  للبرميل  دوالرًا   115 مــن 

إلى نحو 62 دوالرًا حاليًا.

3 - العجز التجاري
4.13 مليارات دوالر قيمة العجز الذي سّجله 
امليزان التجاري الجزائري، في الفترة املمتدة 
من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي ســنــة 2018، فــي ظــل ارتـــفـــاع واردات 
فــــوق عــتــبــة 40 مــلــيــار دوالر مــقــابــل  الـــبـــالد 
تراجع الصادرات. وحسب تقديرات رسمية، 
يــســتــقــّر عــجــز مــؤشــر املـــيـــزان الــتــجــاري عند 

عتبة 6 مليارات دوالر خالل عام 2018.

4 - مأزق الموازنة
31 مليار دوالر حجم العجز املقّدر للخزينة 
الــعــمــومــيــة فـــي الـــجـــزائـــر، عــنــد نــهــايــة السنة 
الخزينة  املالية 2018، وذلك بعدما استهلت 
السنة املاضية بتسجيل عجز مالي قياسي 
غير مسبوق، بنهاية فبراير/شباط املاضي، 
ــار )14 مــلــيــار  ــنـ بــلــغ نــحــو 1.4 تــريــلــيــون ديـ
دوالر(، مقابل 413 مليار دينار )4.5 مليارات 
 2014 سنة  مــن  الشهر  نفس  بنهاية  دوالر( 
)قــبــل انــخــفــاض إيــــرادات الــنــفــط(، أي بــزيــادة 

بلغت نسبتها 250 باملائة.
 

5 - نزيف االحتياطي
واصــــلــــت احـــتـــيـــاطـــات الـــنـــقـــد األجـــنـــبـــي فــي 
مليار   82.12 إلــى  لتصل  تهاويها،  الجزائر 
دوالر، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2018، 
 ،2017 نــهــايــة  دوالر  مــلــيــار   97.33 مــقــابــل 
دوالر  مـــلـــيـــار   15.21 ــعــــادل  تــ ــارة  ــســ خــ أي 
 فــي غــضــون 11 شــهــرًا، حــســب أرقــــام البنك 
ــهــــد احـــتـــيـــاطـــي  ــــزي الـــــجـــــزائـــــري. وشــ ــركــ ــ املــ
، خـــالل 

ً
ــــال ــــواصـ ــتـ ــ ــًا مـ ــزفــ ــبــــي نــ ــنــ ــد األجــ الـــنـــقـ

الــواليــة األخــيــرة لعهد الــرئــيــس الــجــزائــري 

الرباط ـ مصطفى قماس

يؤشر الدعم املرتفع لغاز الطهو، الذي رصده 
املـــغـــرب الـــعـــام املـــاضـــي، إلـــى صــعــوبــة تحرير 
ــاره وبـــيـــعـــه بــــاألســــعــــار الـــعـــاملـــيـــة دفــعــة  ــ ــعـ ــ أسـ
واحدة، ما يبرر التريث الذي تبديه الحكومة 

بسبب تخوفها من ردود أفعال املستهلكني.
الطهو خالل  غــاز  ووصــلــت مخصصات دعــم 
من  دوالر،  مــلــيــار   1.25 ــى  إلــ املــــاضــــي،  ــام  ــعـ الـ
بينها مصاريف النقل، حسب تقرير لصندوق 
املــقــاّصــة )حــكــومــي(، وارتــفــع دعــم غــاز الطهو 
بنسبة 17% خالل 2018، مقارنة بالعام الذي 
قبله، والذي تحّمل فيه صندوق املقاصة 1.05 

مليار دوالر.
ويــوضــح تــقــريــر صــنــدوق املــقــاصــة أن أســعــار 
ــاز الــطــهــو، وصــلــت إلـــى أعــلــى مــســتــوى لها  غـ
األول  تشرين  وأكتوبر/  أيلول  سبتمبر/  في 
املاضيني، إذ تجاوزت سقف 600 دوالر للطن، 
قبل أن تنخفض في نوفمبر/ تشرين الثاني 

وديسمبر/ كانون األول املاضيني.
ويشير التقرير إلى أنه، رغم االنخفاض الذي 
ــــواق الــدولــيــة  سجله غـــاز »الــبــوتــان« فــي األسـ

في الشهرين األخيرين من العام املاضي، كي 
يستقر في حدود 383 دوالرًا للطن الواحد، إال 
أن متوسط السعر على مدى عام كامل ارتفع 
11%. ويؤكد الخبير املغربي في الطاقة عمر 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن أي قـــرار  الــفــطــواكــي، لـــ
أو تحرير  الحكومي  الدعم  إلــى خفض  يرمي 
أســـعـــار غــــاز الـــطـــهـــو، ســيــنــعــكــس ســلــبــًا على 
األسر املغربية، وخاصة في ظل التقلبات التي 

تعرفها السوق الدولية.
العمومية  املالية  يتصور خبير  ومــن جانبه، 
»العربي الجديد«،  محمد الرهج، في حديثه لـ
أن رفع الدعم عن مواّد مثل غاز الطهو، سيؤثر 
الطبقة املتوسطة، وخاصة في ظل عدم  على 

تحسني قدرتها الشرائية في األعوام األخيرة.
وصــــّرح رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق عــبــد اإللــه 
تحرير سعر  يريد  كــان  بأنه  أخــيــرًا،  بنكيران 
غــاز الطهو، إال أن جهات في الدولة عارضت 
ذلــك، خوفًا مــن االضــطــراب االجتماعي. وقــال 
إنـــــه كـــــان يـــــرى بـــــأن تـــحـــريـــر ســـعـــر الــبــنــزيــن، 
ســيــمــّكــن الـــدولـــة مــن تــوفــيــر مــلــيــار دوالر من 
الــذي ستتمكن  أمــوال الدعم، في نفس الوقت 
فيه من توفير صفيحة غاز لكل أسرة معوزة 

مجانًا في الشهر.
م األجــور في املــغــرب، نال 

ّ
ويــرى أن تعطل سل

من القدرة الشرائية لأسر، مشيرًا إلى املأزق 
ــل فــيــه الـــحـــوار االجــتــمــاعــي، بعدما  الــــذي دخـ
لــم تفض املــفــاوضــات إلــى الــزيــادة فــي األجــور 

وتحسني الدخل.
ــار الـــبـــنـــزيـــن والــــســــوالر،  ــعــ ــد تـــحـــريـــر أســ ــعـ وبـ
أضــحــى غـــاز الــطــهــو يستفيد مــن نــحــو %70 
الــذي يوفره  الــدعــم،  مــن إجمالي مخصصات 
الــحــكــومــي، حسب بيانات  صــنــدوق املــقــاّصــة 
ــالـــشـــؤون الـــعـــاّمـــة  ــــوزارة املــكــلــفــة بـ ــلـ ــ ســـابـــقـــة لـ
والحكامة، لدى رئيس الحكومة الحالي سعد 

الدين العثماني.

بغداد ـ علي الحسيني

الـــنـــفـــط  وزارة  فـــــي  مـــــســـــؤول  مــــصــــدر  كــــشــــف 
»الــعــربــي الــجــديــد« عـــودة شركات  الــعــراقــيــة، لـــ
املناطق  في  الحقول  لتطوير  أجنبية،  نفطية 
بدورها  األمنية  القوات  زادت  بينما  املــحــررة، 

اتها لتأمني املشاريع. من إجراء
أحالت عددا  قد  العراقية  النفط  وكانت وزارة 
مــن الــحــقــول النفطية والــغــازيــة إلـــى شــركــات 
 الشركات 

ّ
أجنبية لغرض زيادة إنتاجها، لكن

انــســحــبــت مـــن املـــنـــاطـــق الـــتـــي ســيــطــر عليها 
تنظيم »داعش« خالل السنوات الفائتة.

وقال املسؤول العراقي، الذي رفض ذكر اسمه، 
التي  األجنبية،  النفطية  الشركات  »بعض   

ّ
إن

والغاز  النفط  بتطوير حقول  فــازت  قــد  كانت 
عــام 2014 بدأت  للعراق  قبيل اجتياح داعــش 
ــعـــودة إلـــى الــعــمــل فـــي تــطــويــر أعــمــالــهــا في  الـ
ــة«، مـــشـــيـــرًا إلـــى  ــ ــازيـ ــ ــغـ ــ ــقـــول الــنــفــطــيــة والـ الـــحـ
 املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة ســتــشــهــد عـــــودة شــركــات 

ّ
أن

نفطية أخـــرى إلــى املــنــاطــق املــحــررة. وأوضــح 
فــي تلك  العمل بها  التي توقف   »املــشــاريــع 

ّ
أن

املــنــاطــق ســتــعــود مــن جــديــد، كحقل عــكــاز في 
محافظة األنبار، الذي كان قد أحيل إلى شركة 
ــاز الـــكـــوريـــة وتـــوقـــف الــعــمــل فــيــه بسبب  كـــوكـ
سيطرة داعش عليه قبل أربع سنوات«. وأكد 

 »نــحــو أربـــع شــركــات عـــادت إلــى العمل في 
ّ
أن

املوصل وصالح الدين، لتطوير حقول نفطية، 
األخـــرى،  البريطانية هــي  بــي  بــي   شــركــة 

ّ
وأن

ســتــقــوم بتنفيذ أعــمــالــهــا فـــي حــقــول كــركــوك 
األمنية  القوات  العمالقة«.  وشــّددت  النفطية 
في  النفطية  للمشاريع  التأمينية  اتــهــا  إجــراء
املــنــاطــق املــــحــــّررة، بــهــدف تــشــجــيــع الــشــركــات 

على العودة إليها.
ــار كــريــم  ــبـ وأكــــد عــضــو مــجــلــس مــحــافــظــة األنـ

 »حــقــل عــكــاز لــلــغــاز ســيــوفــر فــرص 
ّ
هــــالل، أن

عمل كثيرة ألبناء املحافظة، كما سيوفر مادة 
العراقية، وسيصدر  الغاز لجميع املحافظات 

كميات كبيرة منه إلى الدول املجاورة«.
ولــــم يــقــتــصــر دخــــول الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة إلــى 
املناطق املحررة فحسب، بل شمل مشاريع في 
جنوبي الــبــالد. وأكــد، محافظ ذي قــار يحيى 
ــنــــاصــــري، »قــــــرب دخــــــول إحــــــدى الـــشـــركـــات  الــ
الـــروســـيـــة لــتــطــويــر حــقــل نــفــطــي بــطــاقــة 150 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، والــــذي تــصــل مخزوناته 
إلى مليار برميل من النفط الخام«. وأوضح، 
كــبــيــرة لتطوير  أهــمــيــة  تــولــي   »املــحــافــظــة 

ّ
أن

األربــعــة  حقولها  عبر  فيها،  النفطي  الــقــطــاع 
الــتــي يــصــل إنــتــاجــهــا الــحــالــي إلـــى نــحــو 250 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا«. مــن جــهــتــه، قـــال الخبير 
النفطي العراقي حسني الجميلي في تصريح 
 »تــحــســن األوضــــاع 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

األمــنــيــة فـــي عــمــوم الـــبـــالد وخـــاصـــة املــنــاطــق 
املحّررة في كركوك واألنبار ونينوى سيسهم 
بعودة املزيد من الشركات النفطية التي فازت 

في جوالت التراخيص السابقة«.
 »عودة الشركات ستكون بداية 

ّ
وأشار إلى أن

مبشرة لتعزيز االقتصاد العراقي، الذي تكّبد 
خــســائــر بــاهــظــة عــقــب ســيــطــرة داعـــــش على 

مناطق واسعة من البالد«.

أرقام صادمة 
لالقتصاد الجزائري

مساٍع حكومية لزيادة إنتاج النفط
)حمد الربيعي/فرانس برس(

حذر حكومي من تحرير سعر غاز الطهو

شركات نفط أجنبية تعود إلى المناطق المحّررة

تدهور العملة واالحتياطي 
أبرز مؤشرات والية بوتفليقة األخيرة

أخطاء متالحقة تفاقم األزمات وتثير غضب األردنيين

في الوقت الذي أعلن 
فيه الرئيس الجزائري عبد 
العزيز بوتفليقة، ترشحه 
للوالية الرئاسية الخامسة، 

تكشف 8 أرقام رسمية 
عن تدهور الوضع 

االقتصادي للبالد

المغرب مال وسياسة

العراق

%4.5
ارتفع الرقم القياسي ألسعار 
في  )التضخم(  المستهلك 
على   %4.5 بنسبة  األردن 
 ،2018 فــي  ســنــوي  أســـاس 
مقارنة بمستواه في 2017، 
في  صـــادرة  بيانات  ــق  وف
الماضي  الثاني  كانون  يناير/ 
ــاءات  ــصـ عـــن دائـــــرة اإلحـ

العاّمة )حكومية(.

تحقيق

نفاد رصيد »صندوق 
ضبط إيرادات الدولة« 
نهاية السنة الماضية

تعهدات من وزير المالية 
بعدم رفع الضرائب 

خالل العام الجاري

التوتر بدأ يطغى على 
أداء المسؤولين بسبب 

االنتقادات الحاّدة

يستفيد من نحو 70 
في المائة من إجمالي 

مخصصات الدعم

عمان ـ زيد الدبيسية

أخـــــطـــــاء مـــتـــالحـــقـــة وقــــعــــت بــهــا 
عــمــر  بــــرئــــاســــة  األردن  حـــكـــومـــة 
الــــــــرزاز خـــــالل أقـــــل مــــن شــهــريــن، 
بـــاتـــت تــشــّكــل مــنــعــطــفــات مــهــمــة لــلــمــطــالــبــة 
غير مسبوقة  استياء  بإقالتها وســط حالة 
لدى مختلف األوساط الفاعلة التي ترى أن 
الشعبي  االحتقان  مــن  زادت  الحكومة  هــذه 

في ظل تفاقم األزمات املعيشية.
وحــســب مـــصـــادر بــرملــانــيــة ومــخــتــصــني في 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــتـــصـــادي، لـــ الـــشـــأن االقـ
تــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة انــــتــــقــــادات واســــعــــة مــنــذ 
العام  تشكيلها في 14 يونيو/ حزيران من 
املاضي، بعد إقالة حكومة هاني امللقي على 
املؤشرات  إذ تؤكد كافة  وقع االحتجاجات، 
تـــدنـــي شــعــبــيــة حــكــومــة عــمــر الـــــــرزاز لــعــدة 
اعـــتـــبـــارات، أهــمــهــا إخــفــاقــهــا حــتــى اآلن في 
الضرائب  ورفعها  االقــتــصــادي  املــلــف  إدارة 

وأسعار السلع.
وواجـــهـــت الــحــكــومــة خـــالل الــفــتــرة األخــيــرة 
ــادات مــــن قــبــل  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــحـــديـــدًا مــــزيــــدًا مــــن االنـ
ــات املـــجـــتـــمـــع املـــدنـــي  ــســ ــنــــني ومــــؤســ ــواطــ املــ
لها باألسوأ  املراقبني  لدرجة وصــف بعض 

منذ نحو 20 عامًا.
ــه،  ــمـ ــع، رفــــــض ذكــــــر اسـ ــلـ ــطـ وقـــــــال مــــصــــدر مـ
»العربي الجديد«، إن حالة من التوتر بدأت  لـ
الــحــكــومــي بسبب  الــفــريــق  أداء  عــلــى  تطغى 
الكبيرة للحكومة، وخاصة بعد  االنتقادات 

اكتشاف تعيينات أشقاء النواب.
ــكـــومـــة وجــــود  ــقـــربـــني مــــن الـــحـ ــقــــل عــــن مـ ونــ
املعشر،  رجائي  ونائبه  الـــرزاز  بني  خالفات 
على خلفية إحــراج األخير له أثناء حضور 
امللك عبد الله الثاني اجتماع مجلس الوزراء 
الحكومة  املــاضــي، وتوجيهه  األربــعــاء  يــوم 
بإعادة النظر في قرارات التعيينات األخيرة 
التي تمت غالبيتها، بحسب ما قاله املعشر، 
من دون أن تمر من خالل اللجنة املخصصة 
لــــذلــــك. كــــذلــــك يـــــرى مـــخـــتـــصـــون أن الـــبـــيـــان 
الصادر عن صندوق النقد الدولي في ختام 
زيــارتــه إلــى األردن، يــوم الخميس املــاضــي، 
يؤكد أن اإلصــالحــات التي قامت بها خالل 

ــم تـــكـــن نـــاجـــعـــة لــتــحــســني  ــي لــ ــاضــ ــام املــ ــعــ الــ
الوضع االقتصادي وتخفيض عجز املوازنة 

والدين العام.
وقــال صــنــدوق النقد فــي بيان نشره نهاية 
األســبــوع املــاضــي، إن األردن ما زال بحاجة 
ــــات  ــــالحـ ــي لـــتـــعـــزيـــز اإلصـ ــالــ إلــــــى تـــدعـــيـــم مــ
االقتصادية التي يقوم بها لتحسني ظروف 
وإمكانيات العمل، علمًا أن األردن ينفذ مع 
الصندوق برنامجًا موسعًا لإلصالح يهدف 
ــز املــــوازنــــة  ــــى خـــفـــض الــــديــــن الــــعــــام وعـــجـ إلـ

وزيادة التشغيل وضبط املالية العامة.
 2019 إصــالحــات  ترتكز  الصندوق  وحسب 
تنفيذ  املالي ومواصلة  التعزيز  على مسار 
إجــــــــــــراءات تـــعـــزيـــز ظــــــــروف الـــعـــمـــل وآفــــــاق 
التوظيف، وفي املقابل دعم هذه اإلصالحات 
من مجتمع املانحني الدولي واإلقليمي. لكن 
ــر الــتــفــصــيــالت  الـــصـــنـــدوق لـــم يــــأت عــلــى ذكــ
املطلوب من الحكومة القيام بها خالل هذا 

العام.
ــر املــالــيــة عـــز الـــديـــن كــنــاكــريــة في  ــال وزيــ وقــ
تصريحات عقب انتهاء زيارة بعثة صندوق 

النقد الدولي إن الحكومة لن ترفع الضرائب 
خالل العام الجاري. 

ووفـــقـــًا الســتــطــالع أجـــــراه مــركــز الـــدراســـات 
عقب  األردنــيــة  الجامعة  فــي  االستراتيجية 
مـــــرور 100 يــــوم عــلــى تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة، 
التي شملها  الوطنية  العينة  مــن  فــإن %66 
االستطالع ترى أن األمور تسير في االتجاه 

الخاطئ، فيما أظهرت دراسات استطالعية 
كبير  بشكل  الحكومة  شعبية  تدني  أخــرى 

بسبب سياساتها االقتصادية.
نــائــب رئــيــس الـــــــوزراء األســـبـــق والــبــرملــانــي 
لـــعـــدة دورات فـــي مــجــلــس الـــنـــواب مــمــدوح 
العبادي قال إن الحكومة لم تقدم للمواطنني 
اقتصادية  بظروف  يمرون  الذين  األردنيني 
التراكمية  للمشكالت  عملية  حلواًل  صعبة 
ــادة نــســب الفقر  ــ الــتــي يــعــيــشــونــهــا، مــثــل زيـ
التنظير  والبطالة، واقتصرت حلولها على 
بـــالـــعـــقـــد االجــــتــــمــــاعــــي الــــجــــديــــد ومــــشــــروع 
النهضة والدولة املدنية واملصفوفات وبركة 
الببسي التي ما زالت مليئة بمياه األمطار 

ولم يتغير عليها شيء.
ــار الــعــبــادي إلــى أن حــادثــة التعيينات  وأشـ
األخــيــرة ألشــقــاء الــنــواب ومــا تبعها تؤشر 
الحكومية،  اإلدارة  فــي  الــتــخــبــط  حــجــم  إلـــى 
إذ يجرى اتخاذ قرار والتراجع عنه أو عدم 
القدرة على تبريره أو تأكيد صحته من عدم 
صحته. ومن جانبه، قال الناشط في مجال 
حماية املستهلك سهم العبادي إن الحكومة 

وقعت في عدة أخطاء في ما يخص الجوانب 
االقتصادية، من بينها إعالن إعفاء حوالي 
املــبــيــعــات لتخفيف  60 ســلــعــة مـــن ضــريــبــة 

األعباء عن كاهل املواطنني.
»الــــعــــربــــي  ـــ ــــادي فـــــي حــــديــــثــــه لــ ــبـ ــ ــعـ ــ وبـــــــني الـ
الجديد« أن األمــر عاد بنتائج عكسية على 
من  كبيرا  عــددا  أن  اتضح  الحكومة، عندما 
تلك السلع ال يصنع أو يستورد من الخارج، 
وبــعــض املـــــواد عـــبـــارة عـــن حـــيـــوانـــات، مثل 
أفــــاٍع وســالحــف وغــيــرهــا، مــا أثــــار سخرية 

املواطنني.
وقال إن من أخطاء الحكومة األخيرة واقعة 
بها  قــامــت  الــتــي  القيادية  الفئات  تعيينات 
أعضاء  أشــقــاء  إلــى  تعود  ومنها  الحكومة، 
في مجلس النواب، وكذلك عدم صحة إعفاء 
العراق  العراق ألكثر من 300 سلعة لدخول 
من دون رســوم جمركية، إذ إن حوالي 200 

.
ً
منها ال يصنع في األردن أصال

ــة مـــن عــقــبــات  ــيــ وتـــعـــانـــي الــــصــــادرات األردنــ
عــديــدة أدت إلـــى تــراجــعــهــا خـــالل الــســنــوات 
ــا االضـــطـــرابـــات اإلقــلــيــمــيــة  ــرزهـ األخــــيــــرة، أبـ
ــــالق الـــحـــدود مـــع كـــل من  الـــتـــي أدت إلــــى إغـ

العراق وسورية لفترات طويلة.
مازن  االقتصادي  الخبير  قــال  ومــن جانبه، 
»العربي الجديد« إن األداء الحكومي  مرجي لـ
التخبط تؤثر  إلــى حالة واضحة من  يشير 
عــلــى الــوضــع االقــتــصــادي بشكل عـــام، وقــد 
ــــات مــطــلــب اســـتـــقـــالـــة أو إقــــالــــة الــحــكــومــة  بـ
مــحــقــًا فـــي هـــذا الـــوقـــت. وأضـــــاف أن ضعف 
املـــبـــادئ  بــمــخــالــفــة  تــمــثــل  الــحــكــومــي  األداء 
األساسية التي أكدت الحكومة أنها ستلتزم 
بــهــا، وفــي مقدمتها الــعــدالــة واملــســاواة بني 
القانون، وهذا لم  املواطنني وتعزيز سيادة 
يحدث في التعيينات األخــيــرة.  وأشــار إلى 
أن الحكومة ال يوجد لديها كما هو واضح 
الوضع االقتصادي،  أيضًا برنامج لتطوير 
وتحسني  االستثمارات  جــذب  على  كالعمل 
بيئة األعمال، بل إن سياساتها قائمة على 
فرض الضرائب وما صدر عن صندوق النقد 
االقتصاد  ألداء  مراجعته  في ختام  الــدولــي 
األردنــي ال يبعث على التفاؤل. ومــا يعكس 
عدم استقرار الحكومة الحالية إجراء الرزاز 
 عــلــى حــكــومــتــه فـــي شــهــر أكــتــوبــر/ 

ً
تــعــديــال

تشرين األول املاضي، أي بعد نحو 4 أشهر 
فقط من تسلمها مهامها، غادر بموجبه 10 
وزراء، ودخل سبعة جدد، كما تم دمج ست 

وزارات.
وقــــال الــنــائــب فـــي الـــبـــرملـــان األردنــــــي جــمــال 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن مــلــف الطاقة  قــمــوه لـــ
املسائل  أكثر  مــن  الكهرباء  أســعــار  وارتــفــاع 

التي تؤزم عالقة الشارع بالحكومة، إذ تتم 
ــادة أســـعـــار الــكــهــربــاء  ــ مـــن حـــني إلـــى آخـــر زيـ

وقيمة الفواتير بدون أسباب مبررة.
وأشــــــار أيـــضـــًا إلــــى عــــدم صــحــة قـــــرار وقــف 
ترخيص أعمال جديدة في مشاريع الطاقة 
املتجددة والذي يعد من القطاعات الناجحة 
لــتــطــويــر  كـــثـــيـــرًا  عــلــيــه  ــعــــول  فــــي األردن ويــ
الــوضــع االقــتــصــادي وتــصــديــر الــطــاقــة إلــى 
دول مــجــاورة مثل الــعــراق وســوريــة ومصر 

والسعودية. 
ــّرت قــانــونــًا جــديــدًا  ــ وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد أقـ
على  الضريبة  رفــع  الدخل تضّمن  لضريبة 
ــن الـــقـــطـــاعـــات وإخــــضــــاع شــرائــح  الـــعـــديـــد مـ

إضافية من املواطنني لضريبة الدخل. حكومة 
مهّددة بالرحيل

وقعت الحكومة األردنية في أخطاء متالحقة خالل الفترة األخيرة، ما زاد من حدة االنتقادات 
الشعبية والبرلمانية لها، وسط تصاعد احتقان الشارع بشكل غير مسبوق، ما جعلها مهّددة 

بالرحيل رغم عمرها القصير الذي يبلغ نحو 7 أشهر
اإلجراءات التقشفية ترفع األسعار

ــراءات التي  ــ أرجـــع الــبــنــك املـــركـــزي األردنـــــي، ارتـــفـــاع الــتــضــخــم إلـــى اإلجــ
بــأن تواصل  تــوقــعــات  املــاضــي، وســط  الــعــام  الحكومة خــال  اتخذتها 

األسعار الصعود، ما يزيد من تراجع القدرات الشرائية للمواطنني.
وأشار البنك املركزي في تقرير حديث، إلى أن هذه اإلجــراءات ما تزال 
تؤثر بشكل مباشر في مستوى أسعار السلع والخدمات. وأوضح أن 
أبرز القرارات الحكومية تمثلت في تحرير أسعار الخبز ورفع الضريبة 
العامة على املبيعات، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار النفط في األسواق العاملية 
الرسمية،  البيانات  وحسب  املحلية.  األســعــار  زيـــادة  فــي  أيضًا  ساهم 

الــصــادرة أول مــن أمـــس،، جــاء ارتــفــاع التضخم الــعــام املــاضــي نتيجة 
صعود أسعار مجموعات النقل والحبوب ومنتجاتها، والتبغ والسجائر، 
واإليجارات، والوقود واإلنارة. ووفق بيانات البنك املركزي، فإن من أبرز 
ارتفاعا  شــهــدت  الــتــي  املستهلكني،  أســعــار  ملــؤشــر  املكونة  املجموعات 
خال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 
2018، هي »الحبوب ومنتجاتها« التي زادت أسعارها بنسبة %20.8، 
باملقارنة مع تراجع نسبته 0.2% خال الفترة املماثلة من 2017، وذلك 

نتيجة قرار تحرير أسعار الخبز مطلع العام املاضي.

عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، فـــي ظـــل تــوقــعــات 
ــأن يــواصــل الــتــراجــع فــي الــواليــة  رســمــيــة بـ
الــرئــاســيــة املــقــبــلــة. وحــســب رصـــد »الــعــربــي 
 الجديد« إلحــصــاءات البنك املــركــزي، فقدت 
أكــثــر مــن نصف احتياطها، خالل  الــجــزائــر 
 الـــســـنـــوات الــخــمــس املـــاضـــيـــة، إذ بــلــغ نحو
ليتهاوى   ،2013 عــام  دوالر  مليار   194.01 
نــهــايــة  دوالر،  مـــلـــيـــار   82.12 نـــحـــو  إلــــــى 

نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

6 - اإلنفاق العام
سينخفض اإلنـــفـــاق الــعــام فــي الــجــزائــر إلــى 
حدود 8500 مليار دينار )75 مليار دوالر( في 
2019، مقابل 8650 مليار دينار )76.5 مليار 
دوالر( فــي الــعــام املــاضــي. وأّجــلــت الحكومة 
ــرار خــفــض اإلنــفــاق بشكل أكــبــر إلـــى عامي  قـ
حــددتــهــا  الـــتـــي  الــســنــة  وهــــي  و2021،   2020
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة لــبــلــوغ الـــتـــوازن املــالــي.  
»العربي  وحسب الخبير املالي فرحات علي لـ

ــرار الـــتـــوســـع فـــي اإلنـــفـــاق  ــ ــإن »قــ الـــجـــديـــد«، فــ
كــان معاكسًا  الــذي سلكته حكومة أويحيى، 
سلفه  حكومة  رسمتها  التي  لالستراتيجية 
عبد املالك سالل، والتي باشرت في سياسة 
خفض اإلنفاق ملواجهة توسع عجز امليزانية 
ــذا الــتــوجــه لن  مــنــذ 2015، ولــكــن يــبــدو أن هـ
ــرار حــكــومــة أويــحــيــى  ــ  مـــع قـ

ً
يــســتــمــر طـــويـــال

العودة إلى سياسة ترشيد اإلنفاق والتمسك 
باالنضباط املالي«.

تراجع المؤشرات 
االقتصادية انعكس 
سلبًا على معيشة 
الجزائريين 
)Getty/بالل بنسالم(

تفاقم األزمات 
المعيشية 
لألردنيين 
)Getty(
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اقتصاد

لندن ــ العربي الجديد

االقتصادية  السياسات  تتأرجح 
ــة لـــحـــل أزمــــــــات الــــديــــون  ــتـــرحـ ــقـ املـ
العامة والتزايد املستمر بالفجوة 
فــي الـــدخـــول فــي أمــيــركــا بــني أقــصــى اليمني 
ض 

ّ
وأقــصــى الــيــســار، ففي الــوقــت الـــذي يخف

ــرامــــب، الـــــذي يمثل  ــد تــ ــالــ فــيــه الـــرئـــيـــس دونــ
األثــريــاء  على  الضرائب  الجمهوري،  الــحــزب 
ــــك ســيــعــمــل عــلــى  ــات، بــحــجــة أن ذلـ ــركــ ــشــ والــ
ــمــــارات ويـــنـــعـــش االقـــتـــصـــاد  ــثــ ــتــ زيــــــــادة االســ
والوظائف في البالد، يقترح مرشحو الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي املــحــتــمــلــون فـــي االنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة املقبلة فــي عـــام 2020، 

زيادة الضرائب على األثرياء والثروة. 
املــرشــحــني املحتملني  ويــالحــظ مــراقــبــون أن 
إذ منهم  اليساري،  للتيار  معظمهم ينتمون 
أوكـــاســـيـــو  ــا  ــنـــدريـ ــكـــسـ والـ وارن،  ــيـــث  ــزابـ ــيـ الـ

ــا بــيــرنــي  ــمـ كـــورتـــيـــز، وكــــامــــاال هــــاريــــس، وربـ
ساندرز، املعروف بمواقفه اليسارية.

وحسب وسائل إعالم أميركية، اقترح معظم 
املرشحني إجــراء زيــادات كبرى على ضرائب 
األثرياء، لحل أزمة املديونية األميركية التي 

بلغت 22 ترليون دوالر، وتفوق خدمتها أكثر 
من نصف ترليون دوالر، وفق اإلحصائيات 
الكونغرس  امليزانية في  الصادرة عن مكتب 
اليزابيث  الديمقراطية  املــرشــحــة  األمــيــركــي. 
وارن ترى، في لقاء مع تلفزيون »بلومبيرغ«، 
الــتــي تعيشها أميركا  املــالــيــة  أن حــل األزمــــة 
حاليًا يكمن في زيادة الضريبة بنسبة %2.0 
على األثرياء الذين يملكون 50 مليون دوالر 
فأكثر، وعلى من يملكون مليار دوالر فأكثر، 
هــذه  مــثــل  فـــإن  وارن،  3.0%. وحــســب  بنسبة 
التي  الــدخــول  فــي  الــفــجــوة  الضريبة ستقلل 
الوقت  ذات  أميركا حاليًا، وفي  تعاني منها 
الــعــام.  وتسعى املرشحة  الــديــن  ستقلل مــن 
الديمقراطية وارن، عبر فرض هذه الضريبة، 
وكسب  الجماهيري  الغضب  امتصاص  إلــى 
الـــشـــارع األمـــيـــركـــي الــســاخــط عــلــى الــقــانــون 
الضريبي الجديد الذي أقره الرئيس ترامب، 
فــي نــهــايــة عـــام 2017 وتـــم مــن خــاللــه خفض 

الضرائب على الشركات. 
وحسب إحصائيات قائمة مجلة »فورتشن« 
أميركي  ألــف مواطن   75 فــإن نحو  لألغنياء، 
يملكون ثروات تفوق 50 مليون دوالر فأكثر، 
ــو مـــا يــعــنــي أن هــــؤالء ســيــتــأثــرون سلبًا  وهـ

بهذه الضريبة املقترحة. 
ــــرى خــبــيــر الـــضـــرائـــب األمـــيـــركـــي انــتــونــي  ويـ
ديفيس، في تعليقات في هذا الصدد نشرها 
موقع »زيرو هيدج«، أن مقترح املرشحة وارن 
سيرفع دخل الخزانة األميركية من الضرائب 
بنحو 2.75 تريليون دوالر، خالل 10 سنوات. 
ــة الــكــســنــدريــا  مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت املـــرشـــحـ

ضريبة الثروة

بيزوس من بين 
المتأثرين بالضريبة 

)Getty( المقترحة
ضرائب  على  كبرى  زيادات  إجراء  ديمقراطي،  مرشح  من  أكثر  اقترح 
األثرياء لحل أزمة المديونية األميركية التي بلغت 22 ترليون دوالر، وتفوق 
عن  الصادرة  اإلحصائيات  دوالر، وفق  ترليون  نصف  من  أكثر  خدمتها 

مكتب الميزانية في الكونغرس

زادت ثروات المليارديرات 
بنسبة 12 في المائة 

العام الماضي

شركات الطاقة 
الروسية قلقة على 

حصتها في السوق 
الصينية

مبيعات السيارات ستتأثر 
بخروج غير منظم 
لبريطانيا من أوروبا

ديمقراطيون 
يقترحون رفعها 

لحل األزمة المالية 
في أميركا

)Getty( بوتين وسيتشين في أحد لقاءاتهما)Getty(  بي إم دبليو ستكون األكثر تأثّرًا

موسكو ـ العربي الجديد

وسط مخاوف واسعة ومتعددة من تداعيات 
حدوث تعاون دائم مع منظمة »أوبك«، دعت 
لــه الــريــاض فــي الــعــام املــاضــي ومـــن املنتظر 
ر 

ّ
الجاري، حذ الشهر  أن تتم مناقشته خالل 

الــروســيــة »روس نفط«  النفط  رئــيــس شــركــة 
إيغور سيتشني، من تداعيات اتفاق »أوبك+«، 
الــــذي أبــرمــتــه دول نــفــطــيــة مــســتــقــلــة بــقــيــادة 
روســيــا مــع »أوبــــك«، على حصة روســيــا في 

سوق النفط العاملية. 
واعتبر رئيس كبرى شركات النفط الروسية، 
أن خــفــض إنــتــاج الــخــام مــن الــــدول املــشــاركــة 
فــي االتــفــاق خلق ظــروفــًا مــواتــيــة للمنتجني 
األميركيني للتمدد في سوق النفط العاملية، 
ــات يــشــكــل تــهــديــدًا اســتــراتــيــجــيــًا لتنمية  وبــ
صناعة النفط في روسيا. وجاءت تحذيرات 
ســيــتــشــني فـــي رســـالـــة وجــهــهــا إلــــى الــرئــيــس 
ديسمبر/  نهاية  بــوتــني،  فالديمير  الــروســي 
لــكــن مــصــادر مطلعة  كــانــون األول املـــاضـــي، 
الروسية  »فــيــدومــوســتــي«  لصحيفة  كشفت 

عن تفاصيلها أمس اإلثنني. 
وذكــــــرت الــصــحــيــفــة، أن ســيــتــشــني أبـــلـــغ في 
بــأن حصة روسيا في سوق  رسالته بوتني، 
الــنــفــط الــعــاملــيــة تــراجــعــت مـــن 16.3% الــتــي 
سجلتها في 1990 إلى 12% في 2018، إذ إن 

برلين ـ العربي الجديد

ــة حديثة فــي أملــانــيــا، أن خــروج  أظــهــرت دراسـ
)بريكست(  األوروبــــي  االتــحــاد  مــن  بريطانيا 
بشكل غير منظم، أي دون اتفاق مع بروكسل، 
من شأنه أن يهدد وظائف أكثر من 100 ألف 

شخص في أملانيا. 
األملانية  إم زونتاغ«  وكشفت صحيفة »فيلت 
األسبوعية في عددها الصادر هذا األسبوع، 
ــة شـــارك فــي إجرائها  بعضًا مــن نتائج دراسـ
كــل مــن معهد »اليــبــنــيــتــس« األملــانــي ألبــحــاث 
االقتصاد وجامعة »مارتن - لوثر« في مدينة 
هاله، شرقي أملانيا تفاصيل التحذيرات عبر 
تناول تأثير »بريكست« على سوق العمل في 
أملانيا. وقال أوليفر هولتمولر، أحد القائمني 
»تأثير  إن  األملانية  للصحيفة  الــدراســة،  على 
على  لبريطانيا  املنظم  غير  الــخــروج  حـــدوث 
إجــمــالــي الــعــمــالــة لـــن يــكــون كــبــيــرًا عــلــى هــذا 
ــة أخـــرى مثلما هــو الــحــال  الــنــحــو فــي أي دولـ
فــي أملــانــيــا«. يــشــار إلــى أنــه مــن املمكن أن يتم 

أملانيا  فــرض رســـوم جمركية على صــــادارات 
إلــى بريطانيا مــن جــديــد بعد حـــدوث خــروج 

من دون اتفاق.
التي  املحاكاة  أن حساب  هولتمولر  وأضــاف 
ــي الـــــدراســـــة شـــمـــل فــقــط  قـــــام بـــهـــا الـــعـــلـــمـــاء فــ
إلـــى انهيار  الــتــي يمكن أن تــرجــع  الــتــأثــيــرات 

الصادرات الناتج عن خروج بريطانيا.
وأظهرت الدراسة أن قطاع السيارات سيكون 
ــادرات األملــانــيــة  األكــثــر تــأثــرًا مــن تــراجــع الـــصـ
إلى بريطانيا، ولذلك فإن كثيرًا من الوظائف 
فـــي مـــوقـــع شـــركـــة »فـــولـــكـــس فـــاغـــن« بــمــديــنــة 
فــولــفــســبــورغ ومــوقــع شــركــة »بـــي إم دابــلــيــو« 

بافاريا  فــي  النــــداو«   - »دينغوفينغ  بمنطقة 
السفلى، جنوبي أملانيا، ستكون مهددة. 

ــرًا مــن  ــيــ ــثــ ــًا فـــــــإن كــ ــ ــــضـ ــب الـــــــدراســـــــة أيـ ــ ــسـ ــ وحـ
ــي مـــقـــاطـــعـــة بــوبــلــيــنــغــن بـــواليـــة  املـــوظـــفـــني فــ
ــادن - فــورتــمــبــرغ«، جنوبي أملــانــيــا، والتي  »بـ
»آي بي  تقنية مثل  يــوجــد بها مثال شــركــات 
ســيــارات،  إم« و»سيمنس« وشــركــات صناعة 

سيشعرون بالخوف على وظائفهم. 
وأشارت الدراسة إلى احتمال مواجهة مخاطر 
مماثلة أيضًا في بعض مناطق واليــة شمال 
الراين - فيستفاليا، غربي أملانيا، حيث تتخذ 
كــثــيــر مـــن الــشــركــات مــتــوســطــة الــحــجــم، الــتــي 

تعمل في صفقات خارجية، مقار لها.
ومـــن املــتــوقــع أن يــضــعــف بــريــكــســت مبيعات 
السيارات األملانية، لكن ليس بشكل قوي، كما 
يعتبر فرديناند دودنهوفر، خبير القطاع من 

جامعة دويسبورغ ـ إسني.
وقــــــــال دودنـــــــهـــــــوف »فـــــــي حـــــــال تـــــراجـــــع بــيــع 
الـــســـيـــارات فـــي بــريــطــانــيــا بــنــســبــة 20%، فــإن 
هـــذا لــن يــؤثــر كــثــيــرًا عــلــى صــنــاعــة الــســيــارات 
ــة بــــي إم دبــلــيــو  ــة«. ويــــبــــدو أن شـــركـ ــيــ ــانــ األملــ
ستتأثر بشكل قوي بـ« بريكست غير منظم« 
األخــرى،  األملانية  السيارات  بشركات  مقارنة 
ألن الـــشـــركـــة تــــديــــر مــصــنــعــًا فــــي بــريــطــانــيــا 
لــســيــارة »مــيــنــي«، كــمــا لـــدى الــشــركــة مصنع 
بالقرب من برمنغهام. وقد تحصل  محركات 
مشاكل في التزود باملواد بني القارة األوروبية 
وبــريــطــانــيــا. وإلـــى جــانــب هـــذا يــوجــد مفعول 
إيــجــابــي، كــمــا يــقــول دودنـــهـــوفـــر: أي أنـــه في 
فإنه  اإلسترليني،  الجنيه  قيمة  تــراجــع  حــال 
منخفضة  بتكاليف  سيارات  إنتاج  باإلمكان 
رضت 

ُ
مقارنة مع منطقة اليورو ـ ما عدا إذا ف

رسوم جمركية عالية. وعلى صعيد املصارف، 
فــإن الــبــنــوك غير األوروبـــيـــة الــتــي لها مقرها 
فــي لندن وتــديــر أعمالها مــن هناك فــي باقي 
دول االتحاد األوروبي لن تقدر على فعل ذلك. 
ومن بني هذه البنوك مصرفا »دويتشه بانك« 

و»كوميرتس بانك« األملانيان.

املستهلكني بدأوا يستخدمون أنواعًا جديدة 
من النفط مبتعدين عن الخام الروسي. كذلك 
أن  على  الصحيفة،  بحسب  سيتشني،  شــدد 
الــشــركــات الــروســيــة فـــي ظـــل هـــذه الـــظـــروف، 
قــد تــســجــل خــســائــر ال تــعــوض فــي حصتها 
بهذه السوق الحيوية، مشيرًا إلى أن منتجي 
الــنــفــط فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة رفـــعـــوا حجم 
إنتاجهم بشكل كبير بسبب انخفاض العبء 

زات استثمارية. 
ّ
الضريبي ووجود محف

وتــتــخــوف الــشــركــات الــروســيــة، مــن احــتــمــال 
ــفـــاق تـــجـــاري يــتــم بـــني بكني  أن يـــكـــون أي اتـ
وواشنطن، على حساب حصتها في السوق 
ــانـــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة قد  الــصــيــنــيــة. وكـ
ــا من  ــ ــهـ ــ عـــرضـــت عــلــى أمـــيـــركـــا زيــــــادة وارداتـ
النفط الصخري األميركي، بمعدل يصل إلى 
مليوني برميل يوميًا. ومن ثم ، فهي ال تريد 
أن تصبح جــزءًا مــن اتــفــاق دائــم مــع »أوبـــك«، 

يقيد حركتها في السوق الصينية. 
لــكــن هــنــالــك مـــخـــاوف أخــــرى ومــهــمــة، يشير 
إلــيــهــا مــحــلــلــون روس فـــي صــنــاعــة الــطــاقــة، 
وتــتــمــثــل فـــي احـــتـــمـــال تــحــريــك الــكــونــغــرس 
لـــقـــانـــون مــعــاقــبــة االحـــتـــكـــار املـــوجـــهـــة نــحــو 
»أوبــك«، وأوضــح مصدر على درايــة بفحوى 
رسالة سيتشني لصحيفة »فيدوموستي«، أن 
حجم األعباء الضريبية من رسوم وضرائب 
وغـــيـــرهـــا عــلــى املــنــتــجــني األمـــيـــركـــيـــني يبلغ 
35%، فيما يــتــجــاوز هـــذا املــعــدل الـــــ80% في 
روسيا. واتفقت دول منتجة للنفط من داخل 
مــنــظــمــة »أوبـــــك« وخــارجــهــا بــقــيــادة روســيــا 

والسعودية، أبرز منتجني للخام في العالم، 
على خفض إنتاجها من الذهب األسود منذ 
عام 2017، لخلق توازن بني العرض والطلب 
ودعم األسعار املتهاوية، ومنذ ذاك الوقت تم 

تمديد االتفاق مرتني.
وفي إطار االتفاق، يجب على روسيا تقليص 
إنتاجها بحلول مايو املقبل بنسبة 2%، إلى 
11.2 مليون برميل يوميًا، وفي الشهر نفسه 
يتعني على الـــدول املــشــاركــة فــي االتــفــاق، أن 
تقرر ما إذا سيتم تمديده حتى نهاية 2019.

وتقاربت مصالح روسيا والسعودية جزئيًا، 
خالل األعــوام املاضية، بسبب تدخل موسكو 
فــــي ســــوريــــة وبـــســـبـــب الـــضـــغـــوط املـــالـــيـــة، إذ 
النفط  أســعــار  انخفاض  مــن  كلتاهما  تعاني 
ض أمنهما املالي للخطر. وهذا  الخام، ما ُيعرِّ
ــبــرم 

ُ
ــاق األصـــلـــي امل ــفـ هـــو ســبــب اســـتـــمـــرار االتـ

واملــلــك سلمان  بــوتــني  الرئيس فالديمير  بــني 
في سبتمبر/ أيلول من عام 2016، الــذي كان 
يهدف إلى إبقاء سعر البرميل فوق 50 دوالرًا.  
د وزيـــــر الــطــاقــة  ــايـــو/ أيــــــار، مـــــدَّ وفــــي شــهــر مـ
السعودي  ونظيره  نوفاك  ألكسندر  الــروســي 
 ملدة تسعة أشهر أخرى 

َ
الفالح، االتفاق خالد 

في أثناء اجتماٍع ُعِقد في العاصمة الصينية 
بكني. وكشفت زيارة امللك سلمان عن إمكانية 
استمرار اتفاق »أوبك +« حتى نهاية عام 2018.

وتواجه شركات الطاقة الروسية الحكومية 
تــشــديــد الــعــقــوبــات األوروبـــيـــة واألمــيــركــيــة، 
زهــا الــكــونــغــرس األمــيــركــي مــؤخــرًا، 

َّ
الــتــي عــز

وال تــريــد هـــذه الــشــركــات أن تـــرى املــزيــد من 
الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة، وخــاصــة أن الرئيس 
األميركي دونالد ترامب حانق على موسكو 
النظام  لتغيير  خطته  لعرقلة  تسعى  الــتــي 
فـــي فــنــزويــال. يــذكــر أن الــشــركــات الــروســيــة 
عــانــت خــــالل ســـنـــوات الــنــفــط الــرخــيــص من 
الــحــصــص النفطية، وخــاصــة  الــســبــاق عــلــى 
من قبل شركة أرامكو التي تمكنت من منح 
الصينية وغزت بعض  للشركات  حسومات 

دول أوروبا الشرقية.

ألمانيا: 100 ألف وظيفة مهّددة»روس نفط« تحذر من التعاون مع »أوبك«

أوكاسيو كورتيز، وحسب ما نقلت صحيفة 
»ذا غارديان« البريطانية، أنها تقترح فرض 
ضريبة بنسبة 70% على الدخول التي تبلغ 
10 ماليني دوالر أو أكثر. وأثــارت مقترحات 
الــضــريــبــة عــلــى األثــــريــــاء فـــي أمـــيـــركـــا حنق 
اليمني الجمهوري على كورتيز، التي ُوصفت 

لــجــأت إلــيــهــا دول فــي مـــرات عــديــدة ولكنها 
أثبتت عدم جدواها، ومن بني 12 دولة كانت 
تطّبق هذه الضريبة حتى عام 1992، هنالك 
دول   4 حاليًا  وتطبقها  ألغتها،  دول  ثماني 
ــتـــي تــفــرض  ــقـــط، عـــلـــى رأســــهــــا الـــســـويـــد، الـ فـ
ضــريــبــة بنسبة 70% عــلــى دخـــول األغــنــيــاء. 

بــأنــهــا تــنــتــمــي إلــــى حــــزب اشـــتـــراكـــي ولــيــس 
ــان الــرئــيــس  حـــزب الــوســط الــديــمــقــراطــي. وكــ
تــرامــب قــد أشـــار إلــى ذلــك فــي خــطــاب »حالة 
ــاد« الــــذي ألــقــاه قــبــل أيــــام. والــضــريــبــة  االتـــحـ
على الثروة ليست فكرة جديدة لحل األزمات 
املــالــيــة وعــجــز املـــوازنـــات الــعــامــة لــلــدول، فقد 

 أثار فرض ضريبة نسبتها 
ً
وفي فرنسا مثال

75% على الثروة في العام، جداًل واسعًا، أكثر 
مما أدخلته من أموال إلى خزينة الدولة التي 
تعاني من عجز. وقد أصبحت الضريبة التي 
تعبيرًا  استثنائية  »مساهمة  بأنها  توصف 
الفرنسي  الرئيس  بها  وعــد  التضامن«،  عــن 

ــد خـــــالل الــحــمــلــة  ــابـــق فــــرانــــســــوا هــــوالنــ الـــسـ
االنتخابية في 2012 وأقر تعديالت بها بعد 

انتخابه، مثار تهّكم على فشله. 
وتــفــيــد تــقــديــرات الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة الــتــي 
ــرانـــس بــــرس وقـــتـــهـــا، بــأن  ــة فـ ــالـ نــشــرتــهــا وكـ
ضــريــبــة الـــــــ75% الــتــي أقـــرهـــا هـــوالنـــد دّرت، 
خـــالل ســنــتــني، أكــثــر مـــن 400 مــلــيــون يـــورو، 
الذي  العجز  وهــو مبلغ ضئيل باملقارنة مع 
تواجهه فرنسا البالغ مليارات اليورو. وفي 
املقابل، فإن هذه الضريبة أسهمت في إجبار 
الــعــديــد مــن األثـــريـــاء عــلــى الــهــجــرة إلـــى دول 
مجاورة، من بينها بلجيكا وبريطانيا، حيث 
هاجر امللياردير برنار آرنو، وهو أغنى رجل 
الجواز  ى عن 

ّ
إلى بلجيكا، وتخل في فرنسا، 

الفرنسي.  كما هاجر املمثل جيرار ديبارديو، 
ــد أشـــهـــر الــفــنــانــني الــفــرنــســيــني في  ــو أحــ وهــ
الضرائب  تذّمره من مصلحة  العالم، بسبب 
إلى موسكو، ساخطًا من أخذ 85% من دخله 

وطلب الجنسية الروسية.
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن مــحــاولــة حـــل أزمـــــات مــالــيــة 
السياسات  فيها  تسببت  ومعقدة  متراكمة 
املـــالـــيـــة املـــتـــوالـــيـــة عــبــر الـــضـــرائـــب أو إعــــادة 
ــا تـــكـــون مــحــفــوفــة  ــع الـــــثـــــروة، عــــــادة مــ ــوزيــ تــ
باملخاطر، حسب خبراء مال وإدارة الثروات. 
 ساهمت سياسة »التيسير 

ً
ففي أميركا مثال

الكمي« فــي زيـــادة ثـــروات مــن يملكون، فيما 
ــــــرون، حـــيـــث إنــــهــــا مــنــحــت 

ّ
أفــــقــــرت مــــن يــــــدخ

ــوااًل مجانية  الــشــركــات وأصــحــاب الــثــروة أمــ
وبفائدة شبه صفرية. كما يالحظ أن النظام 
األمــيــركــي ُبــنــي عــلــى الــعــائــالت الــثــريــة التي 
لديها أدوات وحيل قانونية لتفادي دفع مثل 
ــذه الــضــرائــب املــقــتــرحــة مـــن قــبــل مرشحي  هـ
الـــصـــدد،  الـــديـــمـــقـــراطـــي. وفـــــي ذات  ــزب  ــحــ الــ
تـــتـــزايـــد الـــفـــجـــوات املـــالـــيـــة بـــني مـــن يــمــلــكــون 
لتخلق  الغرب وتتفاعل  في  يملكون  ومــن ال 
احتجاجات وثورات، مثل ما يحث حاليًا في 

فرنسا تحت مسمى »السترات الصفراء«.
فـــي هــــذا الــــصــــدد، قـــالـــت املــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة 
»أوكــســفــام إنــتــرنــاشــونــال« ويــنــي بيانيما،  لـــ
ــن املــنــظــمــة عــلــى هــامــش  فـــي بـــيـــان صـــــادر عـ
دافـــوس، إن »الــهــوة التي تتسع بني األثرياء 
الفقر وتضر  والفقراء تنعكس على مكافحة 

باالقتصاد وتؤجج الغضب في العالم«.
في   12 بنسبة  املــلــيــارديــرات  ثــــروات  وزادت 
املـــائـــة الـــعـــام املـــاضـــي، أو بــقــيــمــة 2.5 مــلــيــار 
دوالر في اليوم، في حني أن 3.8 مليارات فقير 
دخولهم  تراجعت  البشرية،  نصف  يشكلون 

بنسبة 11%، وفق تقرير أوكسفام.

تباطأ كما هو  بريطانيا  اقتصاد  أن  االثنين،  أمس  رسمية  بيانات  أظهرت 
متوقع في آخر ثالثة أشهر من العام الماضي ليسجل النمو في عام 
ست  في  له  مستوى  أقــل   2018
المحلي  الناتج  وهبط   ســنــوات. 
ــر من  ــع األخــي ــرب اإلجــمــالــي فــي ال
إلى معدل فصلي  الماضي  العام 
الربع  فــي   %0.6 مــن   %  0.2 بلغ 
السابق. ويتفق ذلك مع متوسط 
أجرته  استطالع  في  التوقعات 
ولكنه  اقتصاد،  خبراء  آلراء  رويترز 
إنكلترا  بنك  أقل قليًال من تقديرات 

المركزي في األسبوع الماضي.

تباطؤ اقتصاد بريطانيا

تحقيق

حذر رئيس شركة النفط 
الروسية »روس نفط« 

إيغور سيتشين، من 
تداعيات اتفاق »أوبك+«، 
الذي أبرمته دول نفطية 

مستقلة بقيادة روسيا 
مع »أوبك«
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رؤية

موسى مهدي

تدخل أوروبــا خالل انتخابات البرملان األوروبــي التي ستجرى 
يــتــزايــد فيه أعضاء  املــقــبــل، نفقًا مظلمًا، ربــمــا  أيـــار  فــي مــايــو/ 
األحزاب الشعبوية واليمينية املتطرفة في البرملان الذي يفترض 
فيه أن يعمل على تقوية وحدة أوروبا وليس تفتيتها. ومن غير 
األوروبية  للوحدة   

ً
املعروف كيف سيجيز برملان رافــض أصــال

الدول،  الحدود بني  الواحدة وفتح  العملة  اليورو وحتى  ومنطقة 
على املساهمة في بناء أوروبــا الحديثة التي ينادي بها زعماء، 
مــثــل املــســتــشــارة األملــانــيــة أنــغــيــال مــيــركــل والــرئــيــس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون. 
ويالحظ أن األحزاب الشعبوية تنمو بمعدل مخيف في أوروبا 
الــتــقــلــيــديــة وأزمـــــات سياسية  وســـط تـــراجـــع  شعبية األحـــــزاب 
من  أصبحت  التي  الهجرة،  أزمــة  إلــى جانب  ومالية  واجتماعية 
أهم القضايا التي تكسب التيارات املتطرفة شعبيتها في البلدان 

األوروبية. 
وتستفيد هذه األحــزاب الشعبوية من أزمات املال التي ضربت 
أوروبــا خالل العقدين املاضي والحالي، حيث عانت أوروبــا من 
أزمــة املــال العاملية في العام 2007. ثم ضربتها أزمــة املصارف 
في العام 2011. وكادت تفلس بالعديد من دولها، خاصة دول 
الجنوب الضعيفة. وال تزال دول مثل اليونان والبرتغال وإسبانيا 

تجاهد للخروج من الركود االقتصادي والبطالة. 
ومع قرب انتخابات البرملان األوروبــي بدأت األحــزاب الشعبوية 
االصطفاف ووضع أجندتها، لخوض االنتخابات وهزيمة النخب 

األوروبية في منازلة قد تنتهي بتفجير مجموعة من األزمات. 
وعــلــى ســبــيــل املـــثـــال، فـــإن حـــزب الــبــديــل فــي أملــانــيــا، وضـــع في 
برنامجه االنتخابي، ضرورة أن تخرج أملانيا من منطقة اليورو. 
ــروج االقــتــصــاد األملــانــي مــن منطقة الـــيـــورو، فــإن  وفـــي حـــال خـ
منطقة اليورو ستنتهي عمليًا كـ »كتلة مالية نقدية اقتصادية«، 
الــواقــع، ُبنيت حول  الــوحــدة األوروبـــيـــة، فــي  وذلـــك ببساطة ألن 
االقتصاد األملاني، كما تأسست الوحدة النقدية على ركيزة قوة 

املارك األملاني. 
البديل األملاني، حزب حديث، تأسس  وعلى الرغم من أن حزب 
االنتخابات  املقاعد في  العديد من  نــال  أنــه  إال  العام 2013،  في 
األملانية التي جرت على مقاعد »البندنستاغ« أو البرملان األملاني 
فــي بــرلــني. ويــعــارض حــزب البديل أي دور دفــاعــي ألملانيا في 

أوروبا أو حتى املشاركة في السياسات الخارجية ألوروبا.  
وفي فرنسا تطالب رئيسة حزب »الجبهة الوطنية«، مارين لوبني، 
التي تقود الحركة اليمينية املتطرفة بخروج فرنسا من االتحاد 
األوروبي وعودة بالدها إلى العملة الوطنية »الفرنك الفرنسي«. 

وفرنسا من أهــم الــدول في االتــحــاد األوروبـــي ومنطقة اليورو. 
واقتصادها هو ثاني أكبر اقتصاد بعد أملانيا. وتمكنت الجبهة 
الوطنية من الحصول على 25% من املقاعد الفرنسية في البرملان 
األوروبي خالل انتخابات 2014. كما تدعو كذلك إلى إلغاء حرية 
أمــا فــي إيطاليا،  الـــدول األوروبــيــة.  بــني  البشر والبضائع  حركة 
فإن حركة »فايف ستار«، أصبحت القوة الرئيسية في البرملان 
اإليطالي، وهي اآلن جزء من الحكم. وفي بريطانيا هنالك أزمة 
بريكست التي تدخل االقتصاد البريطاني في مرحلة من التباطؤ 
وتهدد بقتل االنتعاش الذي كان يميز بريطانيا عن بقية الدول 
الصناعية. وفي آخر التقارير التي صدرت الشهر املاضي، فإن 
شركة »أيرنست آند يونغ« للحسابات، ذكرت أن حوالي ترليون 
وبالتالي  بريكست.  استفتاء  منذ  بريطانيا  من  هاجرت  دوالر 
هنالك قائمة طويلة من اإلحباطات االقتصادية التي تسبب فيها 
الفشل السياسي للنخب السياسية في أوروبا وساهمت بشكل 
مباشر في صعود التيارات الشعبوية واليمينية املتطرفة، التي 

تعمل على تفتيت أوروبا.   
وســط هــذه الــضــربــات تترنح اقــتــصــادات أوروبــــا، ومــنــذ حلول 
العام املاضي تتوالى املؤشرات السلبية في  الثاني من  النصف 
منطقة اليورو التي ينشرها موقع »يورو ستات« في بروكسل، 

وهو راصد البيانات االقتصادية لدول االتحاد األوروبي. 
محللون  توقع  البريطانية،  أكسبرس«  »ديلي  وحسب صحيفة 
االقــتــصــادي بمنطقة  الــنــمــو  مــعــدل  أن ينخفض  اقــتــصــاديــون، 
ــيــورو إلـــى أقـــل مــن 1.6%، مــقــارنــة بــالــتــوقــعــات الــســابــقــة التي  ال
وضعت له 1.9%. وهذا املعدل يقل كثيرًا عن معدل النمو الذي 
ونسبت   .%2.4 والبالغ   2017 العام  في  الــيــورو  منطقة  حققته 
األوروبــي كالوس  االقتصادي  إلى  أكسبرس«  »ديلي  صحيفة 
فيستافن قوله إن هنالك مخاوف من عودة اقتصادات منطقة 

اليورو إلى الركود خالل العام الجاري. 
مخاطر  من  االقتصادي  للنمو  املتدنية  التوقعات  هــذه  وترفع   
تكرار أزمة املال التي مرت بها املنطقة في العام 2011، وكادت 
أن تفلس العديد منها، لوال قوة االقتصاد األملاني وحزم اإلنقاذ 
النقد  بمساعدة صندوق  األوروبـــي  االتــحــاد  دول  قدمتها  التي 

الدولي لكل من اليونان وأيرلندا وقبرص. 
وكــان البنك املــركــزي األوروبـــي قــد دعــا دول االتــحــاد األوروبـــي 
اليورو. ولكن  أزمــة مالية بمنطقة  اإلنفاقي وحــذر من  للحرص 
التي التــزال تزرع  الصفراء«  »السترات  أزمــات مثل احتجاجات 
الرعب في باريس وضواحيها تهدد االقتصاد الفرنسي، كما أن 
اإلنفاق الكبير في امليزانية اإليطالية يرفع من العجز في امليزانية 
 مثل بولندا باتت 

ً
فوق املستوى املطلوب في أوروبا. كما أن دوال

ــــدول األوروبـــيـــة مــثــل أملــانــيــا.  تتحالف مــع تــرامــب ضــد بــعــض ال
وبالتالي فإن أوروبــا تدخل نفقًا مظلمًا خالل هذه االنتخابات 
البرملانية التي يتخوف صناع املال في أوروبا واملستثمرون أن 

تكون نقطة بداية لتفتيت أوروبا.
وفـــي مــحــاولــة لــدعــم االقــتــصــاد وســـط مــخــاوف الــتــفــكــك، أنفق 
املركزي حتى اآلن حوالى 2.5 ترليون دوالر في برنامج  البنك 
ــيــا والـــعـــديـــد مـــن الــــدول  ــنـــدات الـــســـيـــاديـــة فـــي إيــطــال شـــــراء الـــسـ
»املـــركـــزي األوروبــــي«  الـــيـــورو. ويــتــخــوف  الضعيفة فــي منطقة 
من هروب املستثمرين من مزادات السندات السيادية بأوروبا، 
النمو  عــن  الــصــادرة  السلبية  االقتصادية  اإلحصائيات  وســط 
االقتصادي. كما أظهرت بيانات املفوضية األوروبية، الصادرة 
اقتصاد منطقة  الثقة في  املاضي، تدهورًا ملحوظًا في  الشهر 
اليورو وبأكثر مما هو متوقع في ديسمبر/ كانون األول املاضي. 
الصادرة الشهر املاضي، تدهورًا ملحوظًا في الثقة في اقتصاد 
منطقة اليورو وبأكثر مما هو متوقع في ديسمبر/ كانون األول 

املاضي.

انتخابات »الغضب 
األوروبي«


