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لبنان: تمرير سلسلة الرواتب رغم االنتقادات
بيروت ـ العربي الجديد

دخــلــت سلسلة الــرتــب والــرواتــب 
ــادة أجـــــور مــوظــفــي  ــزيــ ـــعـــّدلـــة لــ

ُ
امل

القطاع العام حّيز التنفيذ الفعلي 
فــي لــبــنــان، بــاإلضــافــة إلــى وجــبــة الضرائب 
وأقــرهــا  الحكومة  الــتــي وضعتها  الــجــديــدة 
الــنــواب، مع إعــان القصر الرئاسي  مجلس 
ــيــــس مـــيـــشـــال عــــــون عــلــى  ــن تـــوقـــيـــع الــــرئــ ــ عـ
قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، 
أمــس اإلثــنــن. ويــأتــي تمرير قــانــون زيــادات 
األجـــور والــضــرائــب رغــم االنــتــقــادات الحادة 
لــه، إذ شهدت لجان األهــل في  التي وجهت 
املـــدارس نقاشات حــادة مــع بعض اإلدارات 
التي أعلنت نيتها زيادة األقساط املدرسية. 
ويــنــقــســم املــوظــفــون الــرســمــيــون بـــن مــؤيــد 
احــتــجــاج  لــهــا، وســـط  ومـــعـــارض  للسلسلة 
واســـع مــن املــؤســســات الــقــضــائــيــة الرسمية 

والــديــنــيــة بــســبــب إلــغــاء بــعــض املــســاهــمــات 
ــة لـــصـــنـــاديـــق الــتــعــاضــد  ــ ــــدولـ ــن الـ ــة مــ ــيـ ــالـ املـ
اللبنانية  الجامعة  أساتذة  القضائية، ومن 
الـــذيـــن اســتــثــنــتــهــم هــــذه الــســلــســلــة وبــاتــت 
رواتـــــــب املــعــلــمــن فــــي الـــصـــفـــوف الــثــانــويــة 
السلسلة  بنود  لقيت  كما  رواتــبــهــم.  تـــوازي 
اعـــتـــراضـــا واســــعــــا مــــن املـــجـــلـــس اإلســـامـــي 
الشرعي األعلى بعد استبدال مقترح عطلة 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة بـــمـــنـــح املـــوظـــفـــن املــســلــمــن 

ساعتن ألداء صاة الجمعة. 
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي قـــــد اســتــمــهــل 
االقتصادية  الهيئات  بعض  ودعــا  التوقيع 
حــواري  لقاء  لعقد  الرأسمالين  واتــحــادات 
في قصر بعبدا لاستماع إلى ماحظاتهم 
النواب،  مجلس  أقرها  التي  السلسلة  حــول 
ـــرض كــل مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 

ُ
والــتــي لــم ت

ــرض القطاع الخاص الــذي يتحمل 
ُ
كما لم ت

كــلــفــة الــتــمــويــل الـــتـــي تــبــلــغ حـــوالـــى مــلــيــار 

أن  آنـــذاك  دوالر أميركي سنويا. وأكــد عــون 
»اإلمــكــانــات مــحــدودة والــوضــع االقتصادي 
دقيق، مع وجود عجز في امليزان التجاري، 
بــّد من معالجة مسؤولة وشاملة«.  لذلك ال 
وقـــــال، خـــال افــتــتــاح الــلــقــاء الــــحــــواري، إنــه 
ــرزت بــعــد  ــ يــــحــــاول »مـــعـــالـــجـــة تـــنـــاقـــضـــات بــ
الضرائب،  وقــانــون  السلسلة  قانون  صــدور 
بالتفصيل  وندرسها  اآلراء  نجمع  وســوف 
ـــخـــاذ املـــوقـــف املــنــاســب مـــن الــقــانــونــن«. 

ّ
الت

ــا نــســعــى إلــيــه هـــو تعديل  ولــفــت إلـــى أن »مـ
بعض األخطاء التي وقعت«.

علما أن دعـــوة عـــون إلـــى الــلــقــاء الــتــشــاوري 
شملت الرئيس الحريري، ورئيس لجنة املال 
وحاكم  كنعان،  إبراهيم  النيابية  واملــوازنــة 
مصرف لبنان رياض سامة، وممثلن عن: 
الــهــيــئــات االقــتــصــاديــة والــعــمــالــيــة واملــالــيــة، 
ــدارس الخاصة،  ونــقــابــات املــهــن الــحــرة، واملــ
واملــعــلــمــن فــي املــــدارس وأســـاتـــذة الجامعة 

التنسيق  اســتــثــنــاء هيئة  ولــقــي  الــلــبــنــانــيــة. 
النقابية مــن الــلــقــاء، بــالــرغــم مــن أنــهــا تمثل 
القاعدة األوسع من األساتذة واملعلمن في 

القطاع العام، انتقادات واسعة.
وكـــان مجلس الـــنـــواب قــد أقـــر جميع املـــواد 
للسلسلة   

ً
تمويا ستؤمن  التي  الضريبية 

مــــــع بــــعــــض الـــــتـــــعـــــديـــــات. وتــــــضــــــاف هــــذه 
الضرائب إلى ضرائب أخرى أقرت في جلسة 
مــجــلــس الـــنـــواب، خـــال شــهــر آذار/ مـــارس 
القيمة  2017، وأبرزها زيــادة نسبة ضريبة 
املضافة من 10 إلى 11%. أما ضرائب تمويل 
سلسلة الرواتب الجديدة، فشملت عدة بنود 
منها رسم 5 آالف ليرة ) نحو 3.5 دوالرات( 
على املسافرين غير اللبنانين لدى دخولهم 
األراضـــــي الــلــبــنــانــيــة وزيـــــادة رســـم مقطوع 
على كــل مستوعب يــدخــل املــرفــأ، وغــرامــات 
نسبية على اإلشغال غير القانوني لألماك 

البحرية وغيرها.

القاهرة ــ جيهان عبدالغني

أكد مسؤول مصري لـ »العربي الجديد« أن الحكومة 
ســتــلــجــأ إلــــى إدراج عــــدد مـــن مـــشـــروعـــات لــتــطــويــر 
ملشاركة  تمهيدًا  خطتها  ضــمــن  الــحــديــديــة  الــســكــك 
الــقــطــاع الـــخـــاص بــتــنــفــيــذهــا، عــلــى خــلــفــيــة ارتــفــاع 
الفترة األخيرة،  القطارات في مصر، خــال  حــوادث 
التي يجب  املــوارد  الصيانة وضعف  بسبب إهمال 
توجيهها ملرفق يتعامل معه آالف املواطنن يوميا. 
وقال املسؤول الحكومي بالوحدة املركزية للشراكة 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، الــــذي رفـــض ذكـــر اســـمـــه، إنــه 

تلقى طلبات من عدة جهات حكومية من أجل إدراج 
مشروعاتها ضمن خطة الطرح الحكومية بالشراكة 
مــع الــقــطــاع الــخــاص. وأضــــاف أن مــن بــن الجهات 
التي  الحديدية  للسكك  القومية  الهيئة  الحكومية 
طــلــبــت إدراج مــشــروعــات مـــد خــطــوط ســكــك حــديــد 
جديدة وتحديث وتطوير بعض املحطات وطرحها 
للتسويق الــتــجــاري بعد تــكــرار حـــوادث الــقــطــارات. 
ــة،  ــدريـ ــنـ ــكـ ــاإلسـ ــــادم قــــطــــاريــــن بـ ووقـــــــع حـــــــادث تـــــصـ
األســـبـــوع قــبــل املـــاضـــي، راح ضحيته أكــثــر مــن 40 

 وعشرات املصابن.
ً
قتيا

وتــابــع املـــســـؤول، إن كــافــة مــشــروعــات الــشــراكــة مع 

القطاع الخاص التي سيتم اإلعــان عنها لتحسن 
ــدم زيــــــــــادة ســــعــــر الـــخـــدمـــة  ــ ــ ــــات تــــشــــتــــرط عـ ــــدمـ ــــخـ الـ
ــقـــوم الـــشـــركـــة الـــفـــائـــزة بــبــيــع  لـــلـــمـــواطـــنـــن، حـــيـــث تـ
الخدمة للحكومة املصرية بالسعر العادل، وتتولى 
الحكومة بيعها للمواطنن وفقا لرؤيتها. وأكد أنه 
سيتم إعداد دراسات الجدوى الخاصة باملشروعات 
وتــقــديــر أولــويــتــهــا ووضــــع جــــدول زمــنــي لطرحها 
أكــدت  حكومية  مــصــادر  وكــانــت  املستثمرين.  على 
السكك  أنــه ال يمكن تطوير  في تصريحات سابقة، 
الــحــديــديــة إال بــعــد تــوفــيــر إيــــــرادات مـــن عـــدة طــرق 
ومــنــهــا رفـــع أســـعـــار الـــتـــذاكـــر. وتــعــانــى مــشــروعــات 

ــــرارات  ــقـ ــ ــخــــاص بــســبــب الـ ــع الـــقـــطـــاع الــ الــــشــــراكــــة مــ
االقتصادية األخيرة في ما يخص التعويم وأسعار 
الـــفـــائـــدة الــتــي دفــعــت الــتــحــالــفــات الــعــاملــيــة إلعــــادة 
دراســاتــهــا عــن جــدوى بعض املــشــروعــات والتكلفة 
االستثمارية املتوقعة وتكلفة االقتراض من البنوك 
املتحالفة. وأشار املسؤول إلى أن من بن املشروعات 
خط سكك حديد العاشر بلبيس )شمال( لربط تلك 
آالف  عــلــى  تيسيرًا  بــاملــحــافــظــات  الــحــيــويــة  املنطقة 
العمال واملترددين على املنطقة الصناعية، موضحا 
أن دراسات الجدوى قد تستغرق عاما، وبعدها تبدأ 

الحكومة في إجراءات الطرح.

مصر تعتزم إشراك القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية

تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط، أمس، 

بفعل زيادة اإلنتاج األميركي، وإن 
كان انخفاض مخزونات الخام 

األميركية 13% منذ مارس/ آذار 
يشير إلى تقلص تخمة املعروض 
في السوق بشكل تدريجي. وجاء 

هذا بعد قفزة وصلت إلى %3 
في األسعار يوم الجمعة املاضي. 

وقال متعاملون إن السوق تأثرت، 
صباح أمس، سلبًا جراء ارتفاع 

اإلنتاج األميركي الذي تجاوز 9.5 
ماليني برميل يوميًا، وهو أعلى 

مستوى له منذ يوليو/تموز 2015. 
لكن ثمة مؤشرات على أن اإلنتاج 

األميركي قد يتباطأ قريبًا بعد 
أن خفضت شركات الطاقة عدد 

منصات الحفر لثاني أسبوع خالل 
ثالثة أسابيع وفقًا ملا قالته شركة 

بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم 
الجمعة املاضي. وقالت بيكر هيوز، 
إن الشركات قلصت عدد منصات 

الحفر النفطية بواقع خمس 
حفارات في األسبوع املنتهي في 

18 أغسطس/ آب ليصل العدد 
اإلجمالي إلى 763 منصة. وقال 

تجار إن توقف حقل الشرارة 
النفطي الليبي قد يقلص التدفقات 

في األمد القصير.

التضخم في البحرين يصعد 
%1.4

أظهرت بيانات رسمية، أمس، 
ارتفاع الرقم القياسي ألسعار 

املستهلك )التضخم( في البحرين 
على أساس سنوي، في يوليو/ 

تموز املاضي بنسبة %1.4، 
مقارنة بنفس الشهر من 2016. 

وذكرت بيانات هيئة املعلومات 
والحكومة اإللكترونية البحرينية 

)حكومية(، أن الرقم القياسي 
ألسعار املستهلك بلغ 129.6 

نقطة الشهر املاضي مقارنة بـ 
127.8 نقطة في يوليو/ تموز 

2016. وارتفعت أسعار السكن 
واملرافق )تشكل 24% من إنفاق 
املستهلكني( بنسبة 3.8%، فيما 
زادت أسعار الطعام واملشروبات 
غير الكحولية )تشكل 16% من 

إنفاق املستهلكني( بنسبة %2.7. 

انخفاض األسهم اليابانية
تراجعت األسهم اليابانية إلى 
مستوى جديد هو األدنى في 
ثالثة شهور ونصف الشهر 

عند اإلغالق، أمس، مع استمرار 
توخي املستثمرين الحذر في 
ظل مخاوف بشأن قدرة إدارة 

الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
على تطبيق إجراءات تعزيز النمو. 
وانخفض املؤشر نيكي القياسي 

0.4% ليغلق عند 19393.13 
نقطة وهو أدنى مستوى إغالق 

منذ األول من مايو/ أيار. وجرى 
تداول الدوالر مقابل 109.20 

ينات، ليظل قريبًا من أدنى 
مستوى في أربعة أشهر الذي 
بلغه، يوم الجمعة املاضي، عند 

108.605 ينات. وتراجع املؤشر 
توبكس األوسع نطاقًا %0.1 
إلى 1595.19 نقطة وهو أدنى 

مستوى إغالق منذ 15 يونيو/ 
حزيران. 

أخبار

انقالب مرتقب 
بصناعة 
السيارات

أعلنت شركة »غريت وول موتور« الصينية، أمس، نيتها تقديم عرض طموح لشراء مجموعة السيارات األميركية/اإليطالية »فيات كرايسلر أوتوموبيلز« 
كاملة أو جزءًا منها. وسيشكل اتفاق من هذا النوع انقابا رئيسيا في قطاع صناعة السيارات الصيني إال أنه قد يحدث هزات سياسية في الواليات 
املتحدة، بعدما اشتكى الرئيس األميركي دونالد ترامب مرارًا من اختال التوازن التجاري مع العماق اآلسيوي. وتحتل »غريت وول موتور« املرتبة 
السابعة بن أكبر شركات تصنيع السيارات الصينية من ناحية املبيعات التي بلغت 1.07 مليون في الصن العام املاضي. ولكن عملية شراء لـ«فيات 

كرايسلر أوتوموبيلز« ستضع الشركة في مرتبة أعلى. 

اقتصاد
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اقتصاد

الرباط ــ مصطفى قماس

ارتهان  الرسمية  البيانات  تكشف 
املـــغـــرب إلـــى عـــدد قــلــيــل مـــن السلع 
ــــخــــفــــف مــــــن وطــــــــــأة عــجــز 

ُ
الـــــتـــــي ت

فيما  للعالم،  عبر تصديرها  التجاري  امليزان 
عشوائًيا  ا 

ً
زحف التجار  آالف  عشرات  يواصل 

املهنيني  الكثير من  يدفع  ما  االستيراد،  نحو 
والـــخـــبـــراء إلــــى دق نـــاقـــوس الــخــطــر. ويــتــوفــر 
ألــف مستورد، بينما ال  املغرب على قرابة 13 
يتعدى عدد املصدرين خمسة آالف، ما يوضح 
الفرق الذي يجب تداركه، حسب محمد فقيهي، 

الذي يستورد املالبس من تركيا والصني.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إلــى  ويــشــيــر الــفــقــيــهــي لـــ
الــذي يعتبر  املــغــرب  فــي  النسيج  أن منتجي 
املــغــرب، لم يتمكنوا  أقــدم قطاع صناعي في 
من توفير عالمات تجارية مغربية تستطيع 
املنافسة، ما حرمها من التصدير باستغالل 
املغرب  أبرمها  التي  الحر  التبادل  اتفاقيات 
والـــتـــي يــتــجــاوز عـــددهـــا الــخــمــســني، وشــجــع 

على االستيراد املشروع منه وغير املشروع.
ويــشــتــكــي مــنــتــجــو الــنــســيــج واأللـــبـــســـة فــي 
األعوام األخيرة، من إغراق السوق باملنتجات 
التركية، ويدعون السلطات املغربية للتدخل 
الــتــجــارة العاملية  بــإعــمــال مــا تــوفــره منظمة 
تمس  التي  للممارسات  للتصدي  آليات  من 
بــاملــنــتــج املــحــلــي. وتـــأكـــد فـــي الــســبــعــة أشــهــر 
ــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، تـــواصـــل تــدهــور  األولـ
عجز املــيــزان الــتــجــاري، الــذي بلغ نحو 11.7 
مليار دوالر، مقابل 10.3 مليارات دوالر في 

الفترة نفسها من العام املاضي.
ــك بـــعـــد ارتــــفــــاع املـــشـــتـــريـــات مــن  ــ وتـــحـــقـــق ذلـ
الخارج بحدود 7%، لتصل إلى 26.55 مليار 
بنفس  اململكة  صـــادرات  زادت  بينما  دوالر، 
النسبة، غير أنها استقرت في حــدود 14.84 
بــيــانــات مكتب  مـــن  ويــتــجــلــى  مــلــيــار دوالر. 

غزة ــ عالء الحلو

تــتــنــوع مــعــروضــات وبــضــائــع أســــواق قطاع 
غزة من شماله حتى جنوبه بمختلف أنواع 
إلى جانب  بالعيد،  الخاصة  امللونة  املالبس 
أصناف الزي املدرسي والحقائب والعباءات 
ــة، لــتــعــكــس حـــالـــة مــــن امـــتـــزاج  ــيـ ــقـــرطـــاسـ والـ
املــــواســــم واملـــنـــاســـبـــات، وســــط آمـــــال الــتــجــار 

بتحسن الحركة الشرائية.
ورافقت البضائع املعروضة حمالت وعروض 
أسعار لجذب الزبائن، خاصة في ظل إحجام 
ــــني عـــــن الــــــشــــــراء نـــتـــيـــجـــة األوضــــــــاع  ــنـ ــ ــــواطـ املـ
االقتصادية السيئة التي تسبب بها الحصار 
اإلســرائــيــلــي املــطــبــق عــلــى قــطــاع غـــزة مــنــذ 11 
عامًا، والذي أثر سلبًا على مختلف النواحي 

يبقى  املــغــربــيــة  الــــــــواردات  أداء  أن  الـــصـــرف، 
تـــحـــت ضـــغـــط املـــشـــتـــريـــات مــــن املــــحــــروقــــات 
وآليات التجهيز والسلع الغذائية واملدخالت 

املوجهة للصناعة.
غير أن املشتريات من الخارج تتأثر بأسعار 
الــنــفــط الــتــي رفــعــت فـــاتـــورة الــطــاقــة إلـــى 4.1 
مــلــيــارات دوالر فـــي ســبــعــة أشـــهـــر، مــقــابــل 3 
مــلــيــارات دوالر، كــمــا تــتــأثــر بــفــاتــورة الــغــذاء 
ــفــــع أو تـــنـــخـــفـــض حــــســــب حــجــم  ــرتــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ

املحصول من الحبوب في املغرب.
في املقابل، تصمد الصادرات املغربية، حسب 
مكتب الصرف، أمام االنهيار بفضل مساهمة 
مــبــيــعــات الـــفـــوســـفـــات ومــشــتــقــاتــه والــســلــع 

الزراعية واملنسوجات والجلد والسيارات.
ويتدخل الفوسفات ومشتقاته بشكل حاسم 
في عــدم تراجع الــصــادرات بشكل كبير، فقد 
استقرت مبيعات ذلــك املعدن في حــدود 2.6 
مــلــيــار دوالر فــي الــســبــعــة أشــهــر األولــــى من 
العام الجاري، باإلضافة إلى صادرات السلع 
الزراعية بنحو 3.2 مليارات دوالر ومبيعات 

السيارات بقرابة 3.3 مليارات دوالر.
وقـــــدمـــــت الــــرغــــبــــة فـــــي تـــشـــجـــيـــع تــنــافــســيــة 
الــدرهــم،  الـــصـــادرات، كمبرر مــن أجــل تعويم 
الذي أرجأت الحكومة القرار بشأنه في انتظار 

التجارية  املــحــال  أصــحــاب  ويعلق  الحياتية. 
في  املــواســم  على  آمـــااًل  الصغيرة  والبسطات 
تـــحـــريـــك عــجــلــة االقـــتـــصـــاد املـــتـــوقـــفـــة نــتــيــجــة 
تــأثــر املــواطــنــني بـــاألزمـــات املــالــيــة املــتــالحــقــة، 
ويحاولون كسر الجمود عبر توفير مختلف 
األصناف، ومحاولة عرضها بأسعار مغرية، 

دراســة تأثيراته، كما صرح مسؤولون بذلك 
عند اتخاذ قرار التأجيل. وجرى الحديث عن 
الرغبة في ترشيد االستهالك عبر التحكم في 
املحلية،  العملة  تعويم  فــي ســيــاق  الــــواردات 
بما يحافظ على رصيد املغرب من احتياطي 
الــنــقــد األجــنــبــي عــنــد مــســتــوى مــعــقــول، وهــو 
الرصيد الذي أفاد بنك املغرب أنه تراجع إلى 

22.1 مليار دوالر.
ــد ســـجـــل املــــركــــزي املـــغـــربـــي، فــــي تــقــريــره  ــ وقـ
ــامـــــني مـــــن املـــســـاهـــمـــة  ــ األخــــــيــــــر، أنـــــــه بــــعــــد عـ
اإليــجــابــيــة، كــانــت مــســاهــمــة الــــصــــادرات في 

النمو سالبة في العام املاضي.
أن خفض عجز  على  املغربي  املــركــزي  ويلح 
الدرهم،  تعويم  عبر  سيمر  التجاري  املــيــزان 
ــتـــهـــالك الــرشــيــد  مـــا يــحــفــز األســـــر عــلــى االسـ
ويــشــجــع املــنــتــج املــحــلــي ويــحــفــز الـــصـــادرات 
ويخفض حجم الواردات. غير أن االقتصادي 
ا للرؤية 

ً
املغربي، محمد الشيكر، يالحظ خالف

الطلب  املــغــرب على  اعتماد  إلــى  التي تذهب 
الــداخــلــي فــي األعــــوام األخــيــرة مــن أجـــل نمو 
االقــتــصــاد، أن الــدولــة اســتــنــدت عــلــى الطلب 
الخارجي، وهو ما يؤشر عليه االندماج في 

أكثر من اتفاقية للتبادل الحر.
ويــعــتــقــد الــخــبــيــر فــــي االقـــتـــصـــاد املـــغـــربـــي، 
إدريــــــس الــفــيــنــا، أنــــه يــتــوجــب عــلــى املــغــرب 
توفير إنتاج صناعي يغني املستهلكني عن 
اللجوء إلــى السلع املــســتــوردة، وهــذا جوهر 
ــم املــــــراد مـــن ورائــــه  إشــكــالــيــة تــعــويــم الــــدرهــ

تقليص االستيراد وتشجيع التصدير.
وتـــشـــدد أحــــــزاب ومـــؤســـســـات رســمــيــة على 
ضرورة تغيير النموذج االقتصادي املغربي، 
بــمــا يــســاعــد رفـــع مــعــدل الــنــمــو االقــتــصــادي 
املـــتـــأرجـــح، وهــــو مـــا يــقــتــضــي فـــي تــصــورهــا 
الطلب عبر  قائمة على  االنتقال من سياسة 
االستهالك إلى سياسة العرض القائمة على 

االستثمار والتصدير.
غير أن خبراء يؤكدون أن مشكلة الصادرات 
املغربية ال تكمن في ضعف حجم الصادرات، 
بل في محتواها من حيث القيمة املضافة التي 
ومفيدة  مجزية  تنافسية  تعطيها  أن  يمكن 
للميزان التجاري. ويعّول املغرب على قطاع 
 لتحفيز الصادرات، حيث ترى 

ً
السيارات مثال

والـــتـــجـــارة واالســتــثــمــارات  الــصــنــاعــة  وزارة 
ألف   600 إنــتــاج  اململكة  بإمكان  أن  املغربية، 
ســيــارة فــي الــعــام، مــع توقعات بــارتــفــاع هذا 
اإلنتاج إلى مليون سيارة بحلول عام 2020، 
السيارات، تسمح  أن هيكلة قطاع  إلى  الفتة 
ــادرات الــقــطــاع إلـــى 10 مــلــيــارات  بــوصــول صــ

دوالر وتوفير 160 ألف فرصة عمل.

ــنــــني. وتــتــزيــن  ــواطــ ــع أوضـــــــاع املــ تـــتـــنـــاســـب مــ
واجــــــهــــــات املـــــحـــــال الــــتــــجــــاريــــة والـــبـــســـطـــات 
بعرض  الــخــاصــة  البالستيكية  واملــجــســمــات 
ــنـــاف واأللـــــــوان، إلــى  املـــالبـــس بــمــخــتــلــف األصـ
جانب سالسل الحقائب املتشابكة، املعروضة 
بطرق الفتة، وعلى باب كل متجر فتية ينادون 

على البضائع لجذب الزبائن.
الـــبـــائـــع أبــــو نـــاجـــي أبــــو ســـيـــدو، كــــان يعلق 
واجهة  على  املدرسية  الحقائب  مــن  سلسلة 
مـــحـــلـــه، فــــي شــــــارع عـــمـــر املـــخـــتـــار الـــتـــجـــاري 
ــزة واملــكــتــظ بــمــحــالت بيع  شـــرقـــي مــديــنــة غــ
ــلــــه بــمــجــســمــات  املــــــالبــــــس، وقـــــــد زيـــــــن مــــدخــ
الــخــاص  املـــدرســـي  الــــزي  تــلــبــس  بالستيكية 
بـــالـــطـــالب والـــطـــالـــبـــات، مــســتــفــتــحــًا حــديــثــه 
بـــالـــقـــول: »نـــأمـــل أن يــحــمــل املـــوســـم الــخــيــر«. 

ويــضــيــف فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
أنــه جّهز متجره بأصناف جــديــدة مــن الــزي 
املـــدرســـي والــحــقــائــب املــلــونــة الــتــي تــنــاســب 
كــل الــفــئــات، مــوضــحــًا أنـــه تــم تجهيز قائمة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــاع االقــ ــ ــ ــــأوضـ ــ ــًا لـ ــ ــقـ ــ ــار وفـ ــ ــ ــعـ ــ ــ األسـ
أبــو ســيــدو فــي حديثه:  الصعبة. ويــســتــدرك 
»هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الـــعـــائـــالت الـــتـــي تفضل 
الــبــقــاء على مــالبــس وحــقــائــب الــعــام املاضي 
لعدم تمكنهم من شراء مالبس جديدة، وهذا 
ما يؤثر على الحركة التجارية«، الفتًا إلى أن 
سنوات،  عشر  منذ  سيئة  التجارية  الحركة 
لكنها تنشط في املواسم. ويوضح أن املحال 
الــتــجــاريــة تـــحـــاول اســتــغــالل املـــواســـم لبيع 
الــتــرويــج للبضائع  بــضــائــعــهــا، إلـــى جــانــب 
سراويل  توفير  »حاولنا  مضيفًا:  الــجــديــدة، 
تتناسب مع املدارس واألعياد، إذ أن عددًا من 
واحـــدة، نظرًا  الزبائن يفضلون شــراء قطعة 

لقرب املناسبات«.
حالة القلق والترقب، لم تكن عند أبو سيدو 
ــه نــاهــض  ــلـ ــيـ ــك زمـ ــ ــقــــط، إذ شــــاركــــه فــــي ذلــ فــ
سليمان، صاحب متجر خاص ببيع املالبس 
ــزة، والــــــذي يــعــيــل ســبــعــة أبــــنــــاء، إلــى  ــاهـ الـــجـ
جانب ثالثة من الُعمال من أصل 6 عمال، تم 

تقليصهم نتيجة الركود التجاري.
ويقول سليمان لـ »العربي الجديد« إنه وفر 
كــذلــك مــخــتــلــف أصـــنـــاف وألـــــوان وقــيــاســات 
املــالبــس الــخــاصــة بـــــاألوالد والــبــنــات حتى 
الــتــجــار  ــًا، مــبــيــنــًا أن مــعــظــم  ــامــ عـــمـــر 16 عــ
ــم لــتــســديــد  ــ ــواسـ ــ ــلـــى املـ يـــعـــلـــقـــون آمـــالـــهـــم عـ
طاولهم  الــذي  والعجز  وأقساطهم،  ديونهم 
خـــالل شــهــور الـــركـــود، إلـــى جــانــب املعضلة 
األكبر، املتمثلة في سداد اإليجارات املرتفعة 
 
ً
ملحالهم. ويوضح سليمان الذي بدا منفعال

بها قطاع  الــتــي يمر  الــصــعــوبــات  أن معظم 
ــرواتــــب وإحـــالـــة  ــزة، بــمــا فــيــهــا انــقــطــاع الــ ــ غـ
املوظفني إلى التقاعد وعدم انتظام الرواتب 
وإغالق املعابر وارتفاع نسب البطالة يؤثر 
ســلــبــًا عـــلـــى حـــركـــة الــــســــوق، مــضــيــفــًا: »كـــل 
ــذا الــبــلــد يـــؤثـــر علينا  شــــيء يــحــصــل فـــي هــ

ــارع عمر  أواًل وأخــــيــــرًا«. إلـــى الـــشـــرق مـــن شــ
املــخــتــار، وفـــي ســـوق الــشــجــاعــيــة الــشــعــبــي، 
تــزاحــمــت الــبــســطــات الــتــي تــعــرض مختلف 
املالبس والقرطاسية واإلكسسوارات امللونة 
املناسبات،  مختلف  تناسب  كي  والبيضاء 
ــلــــول املـــــــدارس  ــيـــث تـــقـــاربـــت مـــنـــاســـبـــة حــ حـ
مــع عــيــد األضــحــى مــع مــوســم األفــــــراح. أبــو 
ببيع  كراجة، صاحب بسطة خاصة  محمد 
الــقــمــصــان املــلــونــة والــســراويــل الـــزرقـــاء كــان 
يــصــفــف بــضــائــعــه، ويـــقـــول إن مــعــروضــات 
ــــع احـــتـــيـــاجـــات  ــــوق تـــتـــنـــاســـب عـــــــادة مـ ــــسـ الـ
التغير  الزبائن واملــواســم، وقــد يساعد هــذا 
أصحاب البسطات أكثر من أصحاب املحال 
ذات  الـــبـــســـطـــة  صــــاحــــب  أن  إذ  ــتــــجــــاريــــة،  الــ
نشاطه  تبديل  يستطيع  الخفيفة  البضائع 

وبضائعه في كل موسم.
ويضيف: »هذا األمر يساعدني أنا شخصيًا، 
ــلـــويـــات فــــي عـــيـــد الــفــطــر  إذ كـــنـــت أبـــيـــع الـــحـ
ــيـــد األضــــحــــى واملـــثـــلـــجـــات  واملـــــالبـــــس فــــي عـ
الــعــاديــة«، موضحًا  على الشاطئ فــي األيـــام 
أن وضــعــه االقـــتـــصـــادي ال ُيــمــّكــنــه مـــن شـــراء 
الــــبــــضــــائــــع وأنــــــــــه يــــحــــصــــل عـــلـــيـــهـــا حــســب 
الــتــصــريــف مـــن الــتــجــار، ويـــقـــوم بـــإرجـــاع ما 

تبقى، بعد انتهاء املوسم.
الــســوق، تكتظ البسطات واملحال  إلــى داخــل 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة الــــصــــغــــيــــرة كـــــذلـــــك بــمــخــتــلــف 
ــات، لـــكـــن يــــحــــاول الـــبـــاعـــة الــتــمــيــز  ــعــــروضــ املــ
عــــن بــعــضــهــم الـــبـــعـــض فــــي طـــريـــقـــة الـــعـــرض 
واألســعــار والــنــداء لجذب الزبائن، وعــن ذلك 
يــقــول الــبــائــع أبــــو خــلــيــل االســـكـــافـــي: »كــثــرة 
العرض وقلة الطلب ترهق البائع، وتضاعف 
الجديد«  »العربي  لـ  املبذول«. ويشير  جهده 
إلــــى أن الــحــالــة الــعــامــة ألســـــواق قــطــاع غــزة 
سيئة للغاية، سواء عند البسطات أو املحال 
التجارية، ما تسبب بحالة يأس عند التجار، 
األســـواق  كــانــت تضج  السابق  »فــي  مضيفًا: 
بمختلف األصناف على مدار العام، أما اآلن 
فــأصــبــحــت تــقــتــصــر عــلــى عــــرض الــبــضــائــع 

الخاصة باملناسبات«.

الجزائر ــ حمزة كحال

الــدواجــن فــي الجزائر خسائر كبيرة  املــئــات مــن مربي  تكبد 
التي اجتاحت عشر محافظات شمال البالد،  جراء الحرائق 
ما ينذر بأزمة في املعروض تؤثر على األسعار. في محافظة 
الجزائر، يقف سمير شرفة مربي  400 كم شــرق  »سكيكدة« 
دواجــــن كــل يـــوم عــلــى األطــــالل املتبقية مــن مــســتــودع تربية 
الدواجن الذي التهمته النيران في الرابع من شهر أغسطس/
آب الـــجـــاري. ويــقــول سمير شــرفــة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، إن املستودع كان فيه أكثر من ثالثة آالف دجاجة 
وآالت  املـــاكـــيـــنـــات  احـــتـــســـاب  دون  صــغــيــر،  صــــوص  و1200 
الــتــهــويــة الــتــي التهمتها الــحــرائــق فــي غــضــون نــحــو نصف 
التحقيق  تــأخــر لجنة  مــن  املــتــحــدث  نــفــس  ســاعــة. ويشتكي 
التي أرسلتها وزارة الداخلية الجزائرية لجرد الخسائر في 
القدوم إليه، الفتًا إلى أن اللجنة لم تأت بعد مرور قرابة ثالثة 
التحقيق  يتم  أدري متى سيأتون ومتى  »ال  وقــال:  أسابيع. 
ومتى يتم تعويضي«، مضيفًا، وقد طغت عالمات الحسرة 
على مالمحه: »السنة الحالية انتهت بالنسبة لي، ال يمكن أن 

أعود للنشاط قبل 2018«. 
وال يبدو حال شرفة أحسن من حال عبد الوهاب عوامري مربي 
الدواجن بمحافظة بجاية )250 كم شرق العاصمة الجزائرية(، 
الــــذي كــشــف أن الــحــرائــق الــتــي الــتــهــمــت آالف الــهــكــتــارات في 
ــيــــرة، حـــولـــت ثــالث  املــحــافــظــة، طــيــلــة األســـابـــيـــع األربـــعـــة األخــ
مستودعات لتربية الدواجن والديك الرومي إلى رماد، وفيها 
أكثر من خمسة آالف رأس. وقال عوامري إنه يغطي قرابة %37 
أن  إلــى  املــجــاورة، الفتًا  السوق في املحافظة واملحافظات  من 
السوق شهدت أخيرًا اختالاًل في التموين، ما أثر على العرض 

والسعر الذي ارتفع.
ــال مـــربـــو الــــدواجــــن مــمــن التقتهم  وأمـــــام هــــذه الــخــســائــر، قــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن أســـعـــار الــلــحــوم الــبــيــضــاء مــرشــحــة 
الواحد  للكيلوغرام  لالرتفاع، وقد تتعدى سقف 500 دينار 

بيض  أيــضــًا  األســـعـــار  ارتـــفـــاع  وســيــمــس  دوالرات(،   4.54(
الـــدجـــاج بــســبــب مــخــلــفــات الــحــرائــق. وفـــي مــحــافــظــة بــجــايــة، 
نهاية  دوالر(   2.47( ديـــنـــارًا   270 مـــن  الـــدجـــاج  ســعــر  ارتـــفـــع 
يوليو/تموز إلى 360 دينارًا )3.72 دوالرات( نهاية األسبوع 
املاضي، والسعر مرشح لالرتفاع في األيام القادمة، نتيجة 
عجز املداجن املتبقية من تغطية السوق والطلب املحلي. وفي 
شرق  ملنطقة  الــدواجــن  مربي  جمعية  رئيس  يقول  السياق، 
الجزائر، عبد الغفور نويوة: »األسعار سترتفع ال محالة في 
األيــام القليلة املقبلة، فالسوق سجلت عجزًا يفوق 50% في 

بعض املحافظات، خاصة املتضررة من الحرائق«.
وال يستبعد نويوة، في تصريح لـ »العربي الجديد«، ظهور 
أزمة لحوم بيضاء قبيل عيد األضحى جراء توقف العشرات 
أو املئات من املداجن عن النشاط، لتضاف هذه املداجن إلى 
ــراء ارتــفــاع أســعــار األعـــالف  أخـــرى توقفت قبل الــحــرائــق جـ
وضــعــف هــوامــش الـــربـــح، فــي وقـــت مــعــروف فــيــه أن تربية 
الدواجن تعد من األنشطة األكثر تعرضًا للخسائر بسبب 
طبيعة الدواجن وعدم احتمالها للحرارة املرتفعة أو البرد 
الداخلية والزراعة باإلسراع  الشديد. وطالب نويوة، وزارة 
في تعويض املربني حتى ال تحدث فجوة كبيرة بني العرض 
أساسيًا  مكونًا  تعد  البيضاء  اللحوم  أن  باعتبار  والطلب 
فــي املــائــدة الــجــزائــريــة الــتــي تطهو جــل األكــــالت التقليدية 
باللحوم البيضاء. وبلغ حجم األراضـــي التي تــضــّررت من 
الــحــرائــق قــرابــة 14310 هــكــتــارات، بــعــدمــا ســّجــلــت مصالح 
الغابات حــدوث 1604 حــرائــق، منها 120 حريقًا بمحافظة 
بــجــايــة، أتــلــف نــحــو 3699 هــكــتــارًا، فــيــمــا ُســجــل نــحــو 211 
حريقًا في تيزي وزو، أتلف قرابة 2087 هكتارًا أغلبها من 
أشــجــار الــزيــتــون، بــاإلضــافــة إلــى تسجيل نحو 148 حريقًا 
ألــف هكتار و160 حريقًا  الــطــارف، أتلف نحو  فــي محافظة 
الــجــزائــر،  وتــعــرف  هــكــتــار.  أتــلــف 1100  بمحافظة سكيكدة 
منذ سنوات، عزوف املزارعني عن تأمني محاصيلهم بسبب 

ضعف التعويضات.
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أعداد المستوردين مقابل 

المصّدرين

األردن يطرح مناقصة 
جديدة لشراء شعير

قال تجار أوروبيون أمس، إن األردن طرح 
مناقصة عاملية جديدة لشراء 100 ألف 

طن من علف الشعير يمكن توريدها من 
أي منشأ. وذكر التجار لرويترز، أن املوعد 
النهائي لتقديم العروض في املناقصة هو 

الخميس 24 أغسطس/آب. وطلبت املناقصة 
شحن الشعير على دفعتني حجم كل 

منهما 50 ألف طن خالل يناير/ كانون 
الثاني 2018. وطرح األردن أيضا مناقصة 

منفصلة لشراء 100 ألف طن من قمح 
الطحني الصلد تغلق يوم األربعاء.  وواجه 

األردن صعوبات في شراء القمح والشعير 
خالل مناقصاته في األشهر األخيرة بعد 

تطبيق شروط مراقبة الجودة والسداد 
الجديدة، والتي قلصت مشاركة موردي 

الحبوب العامليني في املناقصات.

العراق نحو تغيير سعر 
القياس لخام البصرة

قال مصدران مطلعان لرويترز أمس، إن 
شركة تسويق النفط العراقية )سومو( 
أبلغت عمالءها أنها تنوي تغيير سعر 

القياس لخام البصرة في آسيا إلى سعر 
العقود اآلجلة للخام العماني في بورصة 

دبي للطاقة من متوسط أسعار خامي دبي 
وعمان على منصة بالتس اعتبارا من 

يناير/كانون الثاني 2018. والتغيير املقترح 
يمثل تحوال كبيرا من جانب العراق ثاني 
أكبر منتج في أوبك ليخرج على ما اعتاد 
عليه منذ عقود هو وغيره من األعضاء 

في املنظمة مثل السعودية والكويت وإيران 
في االستناد لتقييمات وكالة ستاندرد آند 
بورز غلوبال بالتس العاملية لألسعار في 

تسعير خاماتهم. وسيسري ذلك على نحو 
مليوني برميل من الخام يوميا أو ما يقرب 
من ثلثي صادرات الخام العراقية من ميناء 

البصرة الجنوبي.

مصر تدرس رفض شحنة 
قمح روماني

قالت مصادر أمس، إن إدارة الحجر الزراعي 
املصرية تدرس رفض شحنة قمح روماني 
حجمها 63 ألف طن وصلت مليناء سفاجا 

على البحر األحمر. وقال مصدر على دراية 
باألمر إن الشحنة التي اشترتها الهيئة 

العامة للسلع التموينية تبني أنها تحتوي 
على بذور الخشخاش. وقال مصدر آخر إن 
القرار النهائي بخصوص الشحنة سيتخذ 

في موعد أقصاه اليوم الثالثاء.

أوبر ترفع رسومها في 
هونغ كونغ %80

رفعت شركة »أوبر تكنولوجيز« رسوم 
عملياتها في هونغ كونغ بنسبة تصل 
إلى 80% بعد مراجعة أعمالها هناك، 

مؤكدة أنها ال تواجه مشاكل في تمويل 
عملياتها في املركز املالي اآلسيوي. وقالت 

الشركة - التي تتخذ من سان فرانسيسكو 
مقرًا لها والتي علقت مؤخرًا خدماتها 

في مدينة ماكاو الصينية املجاورة للمرة 
الثانية - إن ارتفاع األسعار سيعود بالنفع 
على السائقني، حيث إنهم يعترضون على 

معظم األسعار. وابتداًء من أمس، فإن رسوم 
»أوبر إكس« و»أوبر أسيست« سوف ترتفع 
بنسبة تصل إلى 80% لتبدأ من 45 دوالر 

هونغ كونغ )5.75 دوالرات أميركية(. وقامت 
السلطات بالتضييق على عمليات أوبر عدة 

مرات، مع حملة القمع األخيرة التي وقعت 
في مايو/أيار عندما ألقت الشرطة القبض 
على 21 من سائقي السيارات باعتبارهم 

غير شرعيني ومخالفني للقانون.

اليورو يتراجع أمام الدوالر
تراجع اليورو مقابل الدوالر أمس، بعدما 

سجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من 
شهرين، فيما يرى املتعاملون أن املكاسب 

املزدوجة التي حققتها العملة األوروبية 
املوحدة هذا العام قد تكون أكثر من الالزم 

مقارنة بسياسات البنك املركزي الذي 
ال يزال حذرًا من إزالة إجراءات التحفيز 
االقتصادي. ودعم هذا االنخفاض عدم 

اتجاه رئيس البنك املركزي األوروبي، 
ماريو دراجي، إلعالن أي تغييرات جوهرية 

أو تعديالت في سياساته خالل مؤتمر 
جاكسون هول، للبنوك املركزية املقرر عقده 
يوم الجمعة املقبل. وهبط اليورو أمام الدوالر 
بنسبة 0.2% إلى 1.1739 دوالر، بعدما هبط  

0.5% األسبوع املاضي، وهي أكبر خسارة 
أسبوعية منذ التاسع من يونيو/حزيران، 

كما تراجعت العملة األوروبية املوحدة مقابل 
الني الياباني بنسبة 0.3% إلى 128.02 ينًا.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

11.7
حكومية  بيانات  أظهرت 
عجز  تـــدهـــور  تـــواصـــل 
بلغ  الذي  التجاري،  الميزان 
في  دوالر،  مليار   11.7 نحو 
من  األولـــى  أشهر  السبعة 
 10.3 مقابل  الجاري،  العام 
الفترة  في  دوالر  مليارات 

نفسها من العام الماضي

صنعاء ــ فاروق الكمالي

برنامج  الثالثاء،  اليوم  اليمن  يستأنف 
لــلــفــقــراء بتمويل  الــنــقــديــة  الــتــحــويــالت 
ــوقــــف دام  ــــن الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي، بـــعـــد تــ مـ
عـــامـــني ونـــصـــف الـــعـــام بــســبــب الـــحـــرب، 
وسط توقعات بأن يسهم البرنامج في 
ألشــد  املعيشية  املــعــانــاة  مــن  التخفيف 
ــرا، فــضــال عـــن ضـــخ ســيــولــة  ــقـ الـــفـــئـــات فـ
ــدوالر فــــي الــــبــــالد. وكـــشـــف مــصــدر  ــ ــالـ ــ بـ
مــســؤول فــي الــبــنــك الـــدولـــي لـــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« عـــن اتـــفـــاق جـــديـــد بـــني الــبــنــك 
الدولي والحكومة اليمنية جرى توقيعه، 
ــــي، بــالــعــاصــمــة  ــــاضـ مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة املـ
األمــيــركــيــة واشــنــطــن، ويــتــضــمــن دعــمــا 
دوالر  مليون   200 بقيمة  جــديــدا  ماليا 
ــتـــحـــويـــالت الــنــقــديــة  ــامـــج الـ ــرنـ ضـــمـــن بـ
املـــصـــدر، سيستفيد  لــلــفــقــراء. وبــحــســب 
1.5 مليون من األسر )يعادلون قرابة 8 
ماليني يمني( األشــد فقراء من برنامج 
الـــتـــحـــويـــالت الـــنـــقـــديـــة، وســيــتــم تــوزيــع 
مبالغ نقدية تقدر بمائة دوالر )37 ألف 
ريــال يمني( لكل أســرة من أشــد الفئات 
فقرا، وستتولى منظمة يونسيف تنفيذ 
ــامـــج. وارتـــفـــعـــت أصـــــــوات كــثــيــرة  ــرنـ ــبـ الـ
مع  النقدية  التحويالت  برنامج  تنتقد 
نزول فرق ميدانية إلى األرياف الختيار 
ــه تــم  ــ ـــال نـــاشـــطـــون إنـ املــســتــفــيــديــن. وقـــ
معايير  على  بــنــاء  املستفيدين  اختيار 

سياسية. 
وقـــال الــنــاشــط محمد فـــؤاد لـــ »الــعــربــي 
تحالف  سيطرة  مناطق  »فــي  الجديد«: 
الحوثيني وصالح، تم التالعب بكشوف 
املــســتــفــيــديــن مـــن بــرنــامــج الــتــحــويــالت 
املستفيدين  مئات  شطب  وتــم  النقدية، 
ــوالـــني، مـــا خلق  وإضـــافـــة آخـــريـــن مـــن املـ
أوســـاط مجتمعات  فــي  سخطًا، خاصة 
ــيـــرة«. لـــكـــن مــــســــؤوال فــي  ــقـ ــفـ األريــــــــاف الـ
ــعــــربــــي  مـــنـــظـــمـــة يـــونـــســـيـــف أكـــــــد لــــــ »الــ

ــه تــــم اعـــتـــمـــاد كـــشـــوفـــات  ــ الــــجــــديــــد«، أنــ
املــســتــفــيــديــن بــحــســب الــقــائــمــة الــقــديــمــة 
الــحــوثــيــني  انـــقـــالب  قــبــل  عـــام 2013، أي 
ــبــــالد.  ــــي الــ عـــلـــى الـــســـلـــطـــة الـــشـــرعـــيـــة فـ
عبر  النقدية  التحويالت  برنامج  ويعد 
صندوق الرعاية االجتماعية الحكومي، 
الـــذي يغطي 35% مــن السكان  الــوحــيــد 
فــرد نحو 3800  كــل  ى 

ّ
اليمن. ويتلق فــي 

ريال شهريًا )17.5 دوالرًا(. 
الحماية  لرصد  الوطني  املسح  وأظهر 
وزارة  ــه  ــ ــذتـ ــ ـ

ّ
ــف ــ نـ الــــــــــذي  االجــــتــــمــــاعــــيــــة 

الـــتـــخـــطـــيـــط ومـــنـــظـــمـــة يـــونـــيـــســـف، أن 
ــنــــدوق الـــرعـــايـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة يــعــد  صــ
أكــبــر نــظــام تــحــويــالت نــقــديــة حكومي 
ــــط وشــمــال  فـــي الــيــمــن والـــشـــرق األوســ

أفريقيا. 
ــنـــدوق الــرعــايــة  وتــظــهــر مــعــلــومــات صـ
ــات  ــانـ ــرف اإلعـ االجــتــمــاعــيــة تـــوقـــف صــ
النقدية كليًا منذ بداية 2015، ما يعني 
ــوالـــى 1.5 مــلــيــون حـــالـــة من  تـــضـــرر حـ
ــد حـــرمـــانـــًا فـــي املــجــتــمــع،  ــ الـــفـــئـــات األشـ
مــن  و%27  ــنـــني،  املـــسـ مــــن   %34 مــنــهــم 
الــعــاطــلــني عـــن الــعــمــل. وتــمــثــل الــنــســاء 
الــلــواتــي ال عائل لهن حــوالــى 24% من 

إجمالي عدد الحاالت. 
اليمن  فــي  املــســتــمــرة  الــحــرب  وتسببت 
إنسانية  كــارثــة  فــي  مـــارس 2015،  منذ 
ــتـــصـــاديـــة فـــاقـــمـــت مـــعـــانـــاة الـــنـــاس  واقـ
البلد  الفقر في  إلــى توسع رقعة  وأدت 
العالم،  أفقر بلدان  الــذي يصنف كأحد 
أقل  على  الــســكــان  نصف  يعيش  حيث 

من دوالرين في اليوم. 
عــلــى  ــيــــني  ــوثــ ــحــ الــ ــرة  ــطــ ــيــ ســ أدت  ــا  ــمــ كــ
ــة إلــــى نــتــائــج كــارثــيــة  ــدولـ مــؤســســات الـ
أحدث  ويشير  اليمني.،  االقتصاد  على 
إصدار للبنك الدولي إلى أن عدد الفقراء 
زاد في اليمن من 12 مليونا قبل الحرب 
ا مــع بــدايــة عام 

ً
إلــى أكــثــر مــن 20 مليون

 21 مــــن  أكـــثـــر  حـــالـــيـــًا  ويـــعـــيـــش    .2016

مليون يمني تحت خط الفقر، و80% من 
السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، 
بحسب اإلحــصــاءات األخــيــرة الــصــادرة 
ــدة لــتــنــســيــق  ــحــ ــتــ ــتـــب األمــــــــم املــ ــكـ عـــــن مـ
الــــشــــؤون اإلنـــســـانـــيـــة. وأوضـــــــح الــبــنــك 
الدولي أن النشاط االقتصادي في البلد 
تقلص بمقدار الربع. وإضافة إلى ذلك، 
تعاني مئات آالف األسر اليمنية وضعًا 
مــعــيــشــيــًا صـــعـــبـــًا، جــــــراء تـــأخـــر صـــرف 
ــي املـــحـــافـــظـــات  ــب، خـــصـــوصـــًا فــ ــ ــرواتــ ــ الــ
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــني. ووفــقــًا 
لبيانات األمم املتحدة فإن ما يقرب من 
نــصــف الــســكــان فــي الــيــمــن يــعــانــون من 
انعدام األمن الغذائي قبل اندالع النزاع، 
أي ما يعني أن نحو 10 ماليني شخص، 
ليس لديهم مصدر ثابت للحصول على 

وجباتهم الغذائية. 
فـــي الــســيــاق، يــعــول الــقــطــاع املــصــرفــي 
الــيــمــنــي عــلــى اســتــئــنــاف عــمــل بــرامــج 
ضخ  فــي  التابعة  النقدية  الــتــحــويــالت 
عــمــلــة صــعــبــة وســـــط أزمــــــة حــــــادة فــي 
ــــدوالر األمــيــركــي. وقــال  الــســيــولــة مــن الـ
»العربي  لـ  اليمني  املــركــزي  مصدر في 
الجديد«، إن البنك الدولي سيقدم 100 
األولـــى  املــرحــلــة  لتنفيذ  دوالر  مــلــيــون 
عبر  النقدية،  التحويالت  برنامج  مــن 
الــتــجــاريــة املحلية وليس  الــبــنــوك  أحــد 
عبر البنك املركزي، على أن يتم تنفيذ 
املرحلة الثانية في وقت الحق من العام 
بق وصول املنحة املالية 

ُ
الجاري. واست

لــبــرنــامــج الــتــحــويــالت الــنــقــديــة بــقــرار 
تعويم الريال وتحرير سعر الصرف. 

ويعاني السوق املصرفي في اليمن من 
ــــدوالر األمــيــركــي بشكل حـــاد، إذ  شــح الـ
اختفى مــن املــصــارف وشــركــات ومحال 
ــنـــذ مـــطـــلـــع أغـــســـطـــس/ آب  ــة مـ ــرافــ الــــصــ
الحالي مع ارتفاع سعر الصرف إلى 372 
للريال اليمني مقابل الدوالر الواحد من 

355 خالل يوليو/ تموز املاضي.

تقارير عربية

أسواق

اليمنمعيشة

الجزائر

يعلق التجار آماًال 
على المواسم في تحريك 

األسواق الراكدة

الكويتي عصام  النفط  قــال وزيــر 
املــــــرزوق لــقــنــاة ســـي.إن.بـــي.ســـي 
عربية، أمس، إن مخزونات الخام 
األميركية تتراجع أكثر من املتوقع، 
في عالمة على نجاح تخفيضات 
املستقلني.  املنتجني  وبعض  أوبك 
نتائج  نـــرى  »اآلن  املـــــرزوق:  وقـــال 
هــــذا الــتــخــفــيــض خــــالل الــنــصــف 
انــخــفــاض  ــي  فــ ــام  ــعــ ــ ال ــن  مــ األول 
عن  بــزيــادة  األميركية  املخزونات 
تلو أسبوع نرى  املتوقع. أسبوعًا 
انخفاضًا فــي املــخــزون أكــبــر من 
إدارة  ــــت  ــال وقــ بـــكـــثـــيـــر«.  ــع  ــوقـ ــتـ املـ
مــعــلــومــات الــطــاقــة األمــيــركــيــة إن 
ــات الـــخـــام فـــي الـــواليـــات  ــزونـ ــخـ مـ
املتحدة تراجعت لألسبوع السابع 
عــلــى الــتــوالــي فــي أكــبــر انخفاض 
لها خالل قرابة العام. وانخفضت 
بــمــقــدار 8.95 ماليني  املــخــزونــات 
يوم  املنتهي  األســبــوع  فــي  برميل 
نــحــو ثالثة  11 أغــســطــس/آب، أي 
أمثال توقعات املحللني، وهو أكبر 
انــخــفــاض مــنــذ األســبــوع املنتهي 

يوم الثاني من سبتمبر/أيلول.

أوبك على 
طريق 
صحيح
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اقتصاد

 عمان ــ زيد الدبيسية 
بغداد ــ أحمد النعيمي

تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة لـــحـــصـــار قــطــر 
ــلـــى  ــــي بـــــظـــــالـــــهـــــا عـ ــقـ ــ ــلـ ــ بـــــــــــــدأت تـ
ــاد األردنــــــــــــــــي، وأخــــــــرى  ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
مـــنـــتـــظـــرة بــســبــب إعـــــــادة فـــتـــح مــعــبــر عــرعــر 
الحدودي بني العراق والسعودية بعد إغاق 
لنحو 27 عامًا، في الوقت الــذي ما تــزال فيه 
الحدود األردنية العراقية مغلقة منذ يوليو/ 

تموز 2015.
وكــان الرهان أال تطول األزمــة الخليجية كل 
هذا الوقت ما يجنب األردن بعض الخسائر 
االقــتــصــاديــة الــنــاتــجــة عــن تعثر الـــصـــادرات، 
الجانب  لــدى  القطرية  االستثمارات  وتوقف 
األردنـــــــي وعــــــودة مــحــتــمــلــة آلالف الــعــامــلــني 
فـــي قـــطـــر. ويـــــرى مـــســـؤولـــون فـــي الــقــطــاعــني 
الــعــام والـــخـــاص أن األضـــــرار الــتــي ستلحق 

ــتــــزداد، كــلــمــا طــالــت  بــاالقــتــصــاد األردنــــــي ســ
فــتــرة حــصــار قــطــر وإغــــاق مــنــافــذ التصدير 
األردن  مــا يضع  السعودية،  مــن خــال  إليها 

أمام تحديات أكبر من أي وقت مضى. ويقول 
بــفــارغ  يــنــتــظــر  كــــان  األردن  إن  املـــســـؤولـــون 
الــصــبــر فــتــح حــــــدوده مـــع الــــعــــراق لتنشيط 
ــادرات األردنــــيــــة إلــــى الـــســـوق الــعــراقــي،  الــــصــ
والتي تراجعت بنسبة تزيد عن 60% في آخر 
الــصــادرات إلى  عامني، ما يعوض انخفاض 
السوق القطري، إال أن فتح الحدود العراقية 
السعودية سيؤثر على حصة منتجات األردن 
داخــــل الـــعـــراق. وأعـــلـــن مــســؤولــون أردنـــيـــون 
وعــراقــيــون يــوم األحـــد املــاضــي، عــزم بادهم 
فتح معبر طريبيل الحدودي مع األردن خال 
»العربي  أيام. وقال مسؤول حكومي أردني لـ
لحصار  السلبية  االنــعــكــاســات  إن  الــجــديــد« 
قيمة  انخفاض  فــي  تمثلت  األردن  على  قطر 
الـــصـــادرات إلـــى الــســوق الــقــطــري خــاصــة من 
التصدير  يتعذر  حيث  الــزراعــيــة،  املنتجات 
برا من خال األراضي السعودية فيما تذهب 

بعض الكميات جوًا.
ــاف أن االســـتـــثـــمـــارات الــقــطــريــة الــتــي  ــ وأضــ
كان يعتزم رجال أعمال إقامتها في األردن 
في عــدد من املــجــاالت توقفت أيضا بسبب 
األزمـــة الخليجية وحــصــار قــطــر، ومــا نتج 
عنها من تخفيض الجانب األردني للتمثيل 
ــر. وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــطــ ــع قــ ــ الــــدبــــلــــومــــاســــي مـ
بـــآثـــار فــتــح الـــحـــدود الــعــراقــيــة الــســعــوديــة 
على االقــتــصــاد األردنــــي، قــال إن األردن لن 

االستحواذ 
على المنافذ

تنويع السلع في 
قطر يزيد صعوبة 

عودة المنتجات 
األردنية )فرانس 

برس(

لم يعد إغالق السعودية الحدود البرية مع قطر، العامل الوحيد الذي 
يضرب تجارة األردن مع السوق القطرية، وإنما أصبح فتح الرياض معابر 
برية مع العراق، يزيد من إقصاء السلع األردنية من السوق العراقية أيضًا

الصادرات األردنية تتقلص 
نحو قطر وتتراجع بأكثر 

من 60% في العراق

50 مليار دوالر حجم 
اإلنفاق على مشروعات 

النقل والمواصالت

طهران تتوقع بلوغ 
اإلنتاج أربعة ماليين برميل 

العام المقبل

خسائر أردنية 
من حصار قطر 

وفتح معابر 
السعودية 
مع العراق

إيران تسعى لجذب استثمارات بقيمة 60 مليار دوالر )Getty(تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني )فرانس برس(

الدوحة ــ أسامة سعد الدين

ُيشكل استقبال شركة سكك الحديد القطرية 
»الريل«، املجموعة األولــى من قطارات مترو 
الـــدوحـــة، قــبــل مــوعــدهــا الــرســمــي بــشــهــريــن، 
مـــثـــااًل جــلــيــًا لــتــجــاوز الــحــصــار )الــســعــودي 
اإلمــــاراتــــي الــبــحــريــنــي املــــصــــري(، املـــفـــروض 
على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران 
»العربي الجديد«.  املاضي، حسب خبراء نقل لـ
وضمت املجموعة أربعة قطارات من إجمالي 
الدوحة، وستصل  75 قطارًا تعمل في مترو 
باقي القطارات ضمن الجدول الزمني املحدد 
تفتتح  حيث  االخــتــبــار،  عمليات  لبداية  لها 
املــرحــلــة األولــــى مــن املــشــروع فــي عـــام 2020. 
وقد اختيرت ثاث من محطات املترو البالغ 
عـــددهـــا 37 مــحــطــة، وهـــي مــحــطــات الــدوحــة 
الــجــديــدة، والــقــّصــار، واملــنــطــقــة االقــتــصــاديــة 
تكون  أن  ويتوقع  تجريبية،  لتكون محطات 
الــدفــاع  قــبــل  مــن  النهائية  للمعاينة  جــاهــزة 

املدني بحلول ديسمبر/ كانون األول املقبل.
كــمــا نــجــحــت شــركــة »الــــريــــل« فـــي نــقــل مــركــز 
للمرافق،  اآللـــي  التحكم  إدارة  نــظــم  تصنيع 
املتعلق بمترو الدوحة، من مقره السابق في 

إمارة دبي إلى قطر. 
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية املهندسني 
الجديد«،  »العربي  لـ الجولو  أحمد  القطرية، 
إنه ال تأثير للحصار على األعمال اإلنشائية 
بشكل عام، كما أن مشروعات »الريل« وكافة 
مــشــاريــع مــونــديــال قــطــر 2022، تــنــفــذ ضمن 

تراهن إيران على جذب املزيد من االستثمارات 
لزيادة  إطــار مساعيها  في  النفط،  قطاع  في 
اإلنتاج لاستفادة من رفع العقوبات الدولية 

التي بدأت بحلول العام املاضي 2016.
اإلسامية  الجمهورية  أنــبــاء  وكــالــة  ونقلت 
ــر الــنــفــط  ــ ــــس، عــــن وزيــ اإليــــرانــــيــــة »ارنـــــــــا«، أمــ
االستثمارات  »جــذب  إن  قوله  زنغنه،  بيجن 
والــتــكــنــولــوجــيــا األجــنــبــيــة أحــــد األولـــويـــات 
بــالــنــســبــة لـــنـــا فــــي قـــطـــاع الـــنـــفـــط ســــــواء فــي 
ــادة إنــتــاج  الــحــقــول املــشــتــركــة أو مــن أجـــل زيــ

النفط في الحقول التي تعمل بالفعل«.
وُينسب لزنغنه فضل زيادة إنتاج إيران من 
الــنــفــط الــخــام مــنــذ رفـــع كــثــيــر مــن الــعــقــوبــات 
الدولية العام املاضي في أعقاب اتفاق دولي 

بشأن البرنامج النووي اإليراني.
ووافـــق البرملان اإليــرانــي يــوم األحــد املاضي 
على بقاء زنغنه وزيــرًا للنفط. وأشيد أيضًا 
من  مــلــيــارات  بــعــدة  اتــفــاقــًا  لتوقيعه  بزنغنه 
الدوالرات مع شركة توتال الفرنسية لتطوير 

حــقــل بـــــارس الــجــنــوبــي أكـــبـــر حــقــل غــــاز في 
تشغيل  الفرنسية  تــوتــال  وستتولى  العالم. 
إلــــى جـــانـــب شــركــة  الــحــقــل بــحــصــة %50.1، 
النفط والغاز الصينية اململوكة للدولة »سي.
إن.بي.سي« بحصة 30% وشركة بتروبارس 
الــتــابــعــة لــشــركــة الــنــفــط الــوطــنــيــة اإليــرانــيــة 

بحصة %19.9.
وقــالــت وزارة الــنــفــط اإليــرانــيــة فــي بــيــان في 
يــولــيــو/تــمــوز املـــاضـــي، إن تــكــلــفــة املـــشـــروع 
ستصل إلى نحو خمسة مليارات دوالر ومن 
املتوقع أن يبدأ اإلنتاج خال 40 شهرًا. وقال 

زنــغــنــه إن نــحــو ثــاثــة مــلــيــارات دوالر منها 
ستخصص لتوفير عمل للشركات اإليرانية. 
وأضـــاف أن نحو 27 مرحلة مــن حقل بــارس 

الجنوبي ستدخل حيز التشغيل في 2019.
وأشــــــار إلــــى أن إيــــــران تــحــتــاج اســتــثــمــارات 
بنحو 200 مليار دوالر إلنتاج النفط والغاز 
وعــمــلــيــات الــتــطــويــر واملــصــافــي، وإن مــا بني 
65% و75% مــنــهــا ســتــأتــي مــن اســتــثــمــارات 

أجنبية.
وقـــال إن إيــــران ســتــحــاول جـــذب اســتــثــمــارات 
أجنبية بقيمة 60 مليار دوالر لقطاع النفط 
مــارس/  فــي  الفارسية  السنة  نهاية  بحلول 
 %30 عـــن  يــقــل  ال  مـــا  أن  مــضــيــفــًا   ،2018 آذار 
 700 البالغة  اإليراني  النفط  احتياطيات  من 

مليار برميل قابلة لاستخراج حاليًا.
باتجاه  إيـــران  الــخــام، تسير  النفط  وبجانب 
ــادرات الــبــتــروكــيــمــيــائــيــات، حيث  ــ تــنــمــيــة صــ
أظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة أن إجــمــالــي قيمة 
البتروكيميائية بلغ 3.4  املنتجات  صــادرات 
الفترة مــن 21 مــارس/  مليارات دوالر خــال 
املـــاضـــيـــني،  ــمـــوز  ــيـــو/تـ يـــولـ  22 وحـــتـــى  آذار 
الفترة  مقارنة بنحو 3 مليارات دوالر خال 

نفسها من 2016. 
وذكــرت وكالة أنباء »ارنــا« أن إجمالي حجم 
صادرات إيران من املنتجات البتروكيميائية 
العام الحالي بلغ  املــذكــورة من  الفترة  خــال 
7.1 مايني طن مقابل 6.8 مايني طن خال 

الفترة املماثلة من العام املاضي.
كــان وزيـــر النفط اإليـــرانـــي، قــال فــي يونيو/
حــزيــران املــاضــي، إن إنــتــاج بـــاده مــن النفط 
تجاوز 3.8 مايني برميل يوميًا، وإن طهران 
تــتــوقــع أن يــصــل اإلنـــتـــاج إلـــى أربــعــة مايني 

برميل، بحلول مارس/ آذار 2018.
من  الـــصـــني  واردات  أن  بـــيـــانـــات  ــهــــرت  وأظــ
النفط اإليــرانــي فــي مــايــو/أيــار زادت %10 
عن مستواها قبل عام إلى 681.8 ألف برميل 

يوميًا.
)العربي الجديد، رويترز(

اســتــحــقــاقــات وتنتهي فــي أوقــاتــهــا املــحــددة 
الرياضية  املــاعــب  فــي 2019 و2020 خــاصــة 
ــدمــــات املــحــيــطــة بـــهـــا. وأكــــــد أن مــــواد  والــــخــ
الــبــنــاء مـــتـــوافـــرة فـــي الـــســـوق املــحــلــي، وثــمــة 
مـــواد مــوجــودة كــمــخــزون محلي أيــضــًا، وما 
ــواد األخـــرى  ــ تــحــتــاجــه هـــذه املــشــاريــع مـــن املـ
يستورد بسهولة عبر تركيا وسلطنة عمان 
وغيرهما. ومن املتوقع إنجاز املرحلة األولى 
من مترو الدوحة ما بني عامي 2019 و2020، 
أما ترام لوسيل فمن املقرر االنتهاء منه خال 

عام 2020.
القطري،  املواصات واالتصاالت  وقال وزير 
فــي تصريحات  السليطي،  بــن سيف  جــاســم 
سابقة: »تبدد اآلن أي شك في احتمال تأخر 
ــراء الـــعـــوامـــل الـــخـــارجـــيـــة، وذلـــك  ــ املـــشـــروع جـ
بفضل العمل الجاد والتفاني اللذين يتحلى 
بهما فريق الشركة«. وأضــاف الوزير: »بهذا 
االلتزام والتفاني، يمكن لدولة قطر أن تتطلع 
قدمًا للوقت الذي تنعم فيه بخدمة مواصات 
العاملي  الــطــراز  ومــن  بالكفاءة  آمــنــة، وتتسم 

بإدارة فريق من الخبراء في مجالهم«.
مــن جــانــبــه، أكـــد الــعــضــو املــنــتــدب والــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة ســكــك الـــحـــديـــد الــقــطــريــة 
»الــــريــــل«، عــبــدالــلــه عــبــد الــعــزيــز الــســبــيــعــي، 
أن العمل فــي مــشــروع مــتــرو الــدوحــة يجري 

بشكل طبيعي في جميع املواقع.
ــال الــســبــيــعــي فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة:  وقــ
»عــــازمــــون عــلــى تــســلــيــم املــــشــــروع فـــي وقــتــه 
ــعـــال يــتــجــاوز  ــام نـــقـــل فـ املــــحــــدد لــتــقــديــم نـــظـ
إلى  مشيرًا  األداء«،  فــي  العاملية  املــســتــويــات 

ــاف: »95 %  ــ إنــجــاز 62% مــن املـــشـــروع. وأضـ
مــن األعــمــال املدنية تــم إنــجــازهــا ومــن املقرر 
إتمامها بالكامل بحلول نهاية العام، والعمل 
قائم على تركيب خطوط السكك الحديدية«.

وحــســب شــركــة ســكــك الــحــديــد الــقــطــريــة، فــإن 
ــتــــرو الــــدوحــــة  الــتــصــمــيــمــني الـــخـــارجـــيـــني ملــ
ــرام لــوســيــل يــأتــيــان عــلــى شــكــل »الــفــرس«  وتــ
التقليدي  الشراعي  املــركــب  و»املــحــمــل« وهــو 
القطري الذي كان يستخدم في صيد اللؤلؤ.

ومشروع مترو الدوحة، أحد أضخم املشاريع 
ــــي قـــطـــر،  ــــي الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة فـ الـــحـــيـــويـــة فـ
مونديال  في  رئيسية  نقل  وسيلة  وسيكون 
الـــتـــي  ــــب  ــــاعـ املـ ــــني  بـ ســـيـــربـــط  حـــيـــث   ،2022
العالم  كأس  مسابقة  نهائيات  ستستضيف 

لكرة القدم.
وتــأســســت شـــركـــة ســكــك الــحــديــد الــقــطــريــة 
)الريل( في 2011، بموجب قرار أميري نّص 
تصميم  مسؤولية  الشركة  تتولى  أن  على 
الباد،  فــي  الحديد  السكك  شبكة  وتطوير 
ثـــم إدارتــــهــــا وتــشــغــيــلــهــا وصــيــانــتــهــا فــور 
إنــجــازهــا. ومــن املــتــوقــع بــلــوغ عــدد الــركــاب 
للمرحلة األولـــى مــن املــتــرو 447 ألــف راكــب 
يوميًا في عام 2020، وهو أول عام كامل من 
الــخــدمــة، ليصل إلــى 752 ألــف راكـــب يوميًا 

بحلول عام 2026.
كــمــا أن مــشــاريــع املــتــرو ونــظــام نــقــل السكك 
الــحــديــد الــخــفــيــف، ســتــخــرج نــحــو 170 ألــف 
ــن الــــطــــرق، ويـــحـــد مــــن انــبــعــاثــات  ــارة مــ ــيــ ســ
ألــف طن  الــكــربــون بمقدار 258  ثــانــي أكسيد 
ســنــويــا، وفــقــا لــشــركــة الـــريـــل. وكــانــت شركة 
سكك الحديد القطرية قد أرست في يونيو/ 
أعــمــال  لتنفيذ  عــقــود  أربـــعـــة   2013 حـــزيـــران 
األولــى  للمرحلة  الرئيسة  والبناء  التصميم 
الــدوحــة، بقيمة تقارب 30  من مشروع مترو 

مليار ريال قطري )8.2 مليارات دوالر(.
وسبق أن أعلنت قطر عن تخصيص نحو 50 
النقل  مشروعات  على  لإلنفاق  دوالر  مليار 

واملواصات حتى عام 2030.

إيران تجذب االستثمارات النفطية»الفرس«... أول قطارات الدوحة يتجاوز الحصار

من  مغلقا  كــونــه  عــرعــر  معبر  مــن  يستفيد 
الجانبني  بــني  الــتــجــارة  لكن  األردن،  ناحية 
الــســعــودي والــعــراقــي سترتفع بـــدون شــك، 
وستحصل املنتجات السعودية على حصة 
كبيرة من السوق العراقي خاصة املنتجات 
الغذائية، وذلك على حساب السلع األردنية. 
ولفت املسؤول إلى أن ميناء العقبة، امليناء 

إغـــاق الـــحـــدود بــني الــبــلــديــن قــد أثـــر كثيرًا 
على حركة املناولة داخل امليناء.

خسائر للسلع الزراعية
القطاعات،  الزراعي في مقدمة  القطاع  ويعد 
التي تأثرت بسبب حصار قطر، حسبما قال 
املزارعني  الــعــوران، مدير عام اتحاد  محمود 

الـــبـــحـــري الـــوحـــيـــد لــــــأردن ســيــتــاثــر أيــضــا 
أن  ذلــك  العراقية،  السعودية  الــحــدود  بفتح 
العراق أصبح لديه منفذ دولي آخر لتجارة 
السعودية  الترانزيت من خال ميناء جدة 
مــبــاشــرة بــاتــجــاه معبر عــرعــر ومــن ثــم إلى 
داخل العرق. وكان العراق يعتمد كثيرًا على 
ميناء العقبة الستيراد السلع ترانزيت، لكن 

مــشــيــرًا   ،« الـــجـــديـــد  »الـــعـــربـــي  ـــ  لــ األردن  فــــي 
إلــى أن املــزارعــني األردنــيــني تــكــبــدوا خسائر 
مباشرة بحوالي 15 مليون دوالر حتى اآلن 
بسبب تعذر التصدير برًا إلى قطر من خال 
السعودية، والتوجه لتصدير بعض الكميات 

جوًا رغم ارتفاع الكلف.
وأضــاف أن 30% تقريبًا من مزارعي منطقة 

وادي األردن توقفوا عن الزراعة مؤخرًا لعدة 
أسباب، من بينها توقف التصدير إلى قطر 
الـــتـــي تــســتــحــوذ عــلــى 11% مـــن الــــصــــادرات 
ــيـــة األردنــــيــــة، إضـــافـــة إلــــى املــديــونــيــة  الـــزراعـ

العالية التي تطارد أولئك املزارعني.
وأشــــــــار أيـــضـــًا إلـــــى مـــعـــانـــاة مـــربـــي الـــثـــروة 
الـــحـــيـــوانـــيـــة، الــــذيــــن كــــانــــوا يـــعـــتـــمـــدون عــلــى 
السوق القطري لتصدير األغنام والخراف، ال 
سيما هذه الفترة التي تسبق عيد األضحى.

وبــحــســب نــمــر حـــداديـــن، املــتــحــدث الــرســمــي 
ــإن األردن كــان  ــة األردنــــيــــة، فــ ــزراعــ لــــــوزارة الــ
يصدر إلى قطر كميات بني 400 إلى 500 طن 
مــن الــخــضــار والــفــواكــه يــومــيــًا، لكن عمليات 

التصدير برًا توقفت.

أضرار صناعية واستثمارية
من جهته، أشــار ماهر املــحــروق، مدير عام 
إلـــى انــخــفــاض قيمة  غــرفــة صــنــاعــة األردن 
الصادرات وارتفاع كلف استيراد مدخات 
األردن  أن  مـــوضـــحـــًا  ــة،  ــريــ ــقــــطــ الــ ــاج  ــ ــتــ ــ اإلنــ
ــواد مــعــدنــيــة ونفطية  يــســتــورد مـــن قــطــر مــ
بــقــيــمــة 200 مــلــيــون دوالر ســنــويــًا ولــدائــن 
باستيكية بقيمة 26.5 مليون دوالر، وتعد 
اإلنــتــاج، بينما يواجه  فــي مــدخــات  مهمة 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي صــعــوبــة فـــي الــحــصــول 
عليها حاليًا بسبب الحصار وارتفاع كلف 

االستيراد جوًا.
ــتـــصـــادي،  وقـــــال حـــســـام عـــايـــش، الــخــبــيــر االقـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن هـــنـــاك شــبــه تــوقــف  لــــ
االستثمارات  وتــقــدر  القطرية.  لاستثمارات 
قطاعات  في  دوالر  مليار   1.6 بنحو  القطرية 
مختلفة، أبرزها العقارات والسياحة والبنوك 
والبورصة. وأضاف عايش أن املحادثات التي 
تمت على هامش القمة العربية، التي انعقدت 
في عمان في مارس/ آذار املاضي، بشأن إحياء 
لدعم  الخليجي  الصندوق  في  قطر  مساهمة 
الــحــصــار.  أنــهــا تــوقــفــت بسبب  األردن ال شــك 
 1.25 مبلغ  لتقديم  استعدت  قــد  قطر  وكــانــت 
مليار دوالر، ضمن الصندوق الخليجي. وفي 
الــجــانــب الـــعـــراق، قـــال أحــمــد جــمــال الهاشمي 
مــســتــشــار الـــســـوق الــعــراقــيــة لــــــأوراق املــالــيــة 
»العربي الجديد« إنه ال يمكن فصل النوايا  لـ
الــســيــاســيــة فـــي فــتــح املــعــابــر بـــني الــســعــوديــة 
والعراق والسعودية عن الجانب االقتصادي.

ــــال األيــــــــام الـــثـــاثـــة املـــاضـــيـــة  ــ وأضـــــــــاف: »خـ
شاهدنا وفــودًا من شركات سعودية أبرزها 
ــرة والــربــيــع واملـــراعـــي، ويمكن  ــوفـ ســابــك والـ
الــقــول إن هــذه الــشــركــات أبـــرز مــن تــضــرر من 
الــســعــوديــة لقطر بسبب صــادراتــهــا  حــصــار 

الكبيرة لقطر«.

استعرض الشيخ عبداهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
عقب  ُعمان،  سلطنة  مع  التعاون  عالقات  قطر،  في  الداخلية  ووزير 
استقباله سعيد بن صالح الكيومي 
ــة تــجــارة وصــنــاعــة  ــرف ــس غ ــي رئ
ــمــرافــق.  الــســلــطــنــة والـــوفـــد ال
القطرية  األنــبــاء  وكــالــة  وذكـــرت 
بحث  المقابلة  خالل  تم  أنه  »قنا« 
في  خاصة  التعاون  تعزيز  سبل 
ــثــمــار.  ــاد واالســت ــص ــت ــال االق ــج م
في  االقتصادية  الوفود  وكثفت 
اآلونة األخيرة من زياراتها المتبادلة 

لتعزيز التجارة واالستثمار.

تعاون اقتصادي مع ُعمان

مال وسياسة

كسرت اإلنجازات التي 
حققتها قطر في 

تنفيذ مشروع مترو 
الدوحة، الحصار لتتواصل 

المشروعات الكبرى

رؤية

شريف عثمان

تعالت األصــــوات مــرة أخـــرى، أو مــرة عـــاشـــرة... بعد املــائــِة ُربــمــا، 
ُهم على بعٍض يتالومون، بل يتشاجرون ويتقاذفون 

ُ
 بعض

َ
وأقبل

ويتنابزون باأللقاب، فأصحاب اليمني يقولون إن احتياطي النقد 
األجنبي وصــل إلــى مستويات مــا قبل الــثــورة، وفــي ذلــك شهادة 
و»بشرة  الزجاجة،  عنق  من  بخروج مصر  الحالي  للنظام  نجاح 
خير« بأن األيام املقبلة ستكون تجسيدا للبقرات السمان، يكون 
فيها املصريون على األرائــك متكئني، لهم في بلدهم فاكهة ولهم 

ما يشتهون!
وأما أصحاب الشمال فيقولون إن زيادة االحتياطي لم تحدث إال 
 على البالد، 

ً
من خالل االقتراض، وإن هذا االقتراض سيكون وباال

ظاهرة  وأن  الخارجية،  للديون  املظلم  النفق  فــي  ها 
َ
ُيدِخل أن  بعد 

َبر، وأنها يجب أن تكون 
ُ
ارتفاع املديونية الخارجية هي إحَدى الك

نذيرا للبشر بما يمكن أن يحدث في الشهور القادمة.
ضلت 

ّ
وفي محاولة لئال أكون منتميا ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء، ف

أن أتعامل مع األرقام فقط، وبدون أي عواطف: فاألرقام الرسمية 
الخارجي  للدين  تقريبا  مساويا  كــان  االحتياطي  أن  إلــى  تشير 
)حوالي 36 مليار دوالر( بنهاية 2010، ثم انهار بعد ثورة يناير/
كانون الثاني 2011 ألسباب سبق ذكرها عدة مرات حتى وصل 
إلى حوالى 12-13 مليار دوالر في نهاية 2012، بينما ظل الدين 

الخارجي كما هو تقريبا.
وظلت األمــور على هذا الحال أو حوله، مع ارتفاع طرفي املعادلة، 
حتى منتصف 2015 )االحتياطي أصبح أقل قليال من 20 مليار 

دوالر، والدين الخارجي أقل قليال من 40 مليار دوالر(.
ــــك، تــطــورت األمــــور بــصــورة غــريــبــة، إلـــى أن وصــلــنــا، في  بــعــد ذل
أغسطس/آب 2017، إلى مستوى 36 مليار دوالر احتياطيا، بينما 
الخارجي هو أقل قليال من 74 مليار  للدين  كان آخر رقم متاح 

دوالر، بنهاية مارس/آذار من نفس العام.
الفترة من  الخارجي ظل كما هــو، خــالل  الدين  أن  افترضنا  ولــو 
األمــر املستبعد، نظرا  إلــى أغسطس/آب 2017، وهــو  مــــارس/آذار 
نصر  االســتــثــمــار سحر  وزيـــرة  للسيدة  املــســبــوق  غير  للنشاط 
و»االقــتــراض الــخــارجــي«، فــإن الــصــورة تكون كارثية. وال أناقش 
هنا إن كان االحتياطي قد زاد من موارد حقيقية أم من االقتراض، 
وإنما الذي يؤرقني هو أنه إذا كان الدين الخارجي قد زاد، خالل 
أعــمــال حــفــر قناة  انــتــهــاء  قــبــل  الــفــتــرة مــن منتصف 2015 )أي 
السويس الجديدة بأقل من شهرين( بحوالي 34 مليار دوالر، فإن 

االحتياطي لم يرتفع إال بحوالي 16 مليار دوالر.
األرقام السابقة تشير إلى مجموعة من الحقائق يمكن تلخيص 

أهمها فيما يلي: 
أوال: لدينا نزيف مستمر بسبب وجود عجز في ميزان املدفوعات 
العملة  البلد ومــا يخرج منها كل عــام من  )الــفــارق بني ما يدخل 

الصعبة(.
آخــر عامني  ــّدر بحوالي 18 مليار دوالر في 

ُ
ق النزيف  ثانيا: هــذا 

وبمتوسط   ،)2017 يونيو/حزيران   –  2015 )يوليو/تموز  ماليني 
حوالي 9 مليارات دوالر كل عام. 

القرارات  العديد من  الحكومة  اتخاذ  النزيف جــاء رغــم  هــذا  ثالثا: 
ــادي«، أي بــعــد تــعــويــم الجنيه  ــتـــصـ ــــالح االقـ تــحــت عـــنـــوان »اإلصــ
الــدوالر بصورة كبيرة في السوق املوازية  وانخفاض قيمته أمام 
أوال، ثم رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وأيضا بعد أن 
رفعت الحكومة الجمارك على العديد من السلع املستوردة، وهو ما 
حد كثيرا من االستيراد، وبعد أن أدى ارتفاع سعر الدوالر مقابل 

الجنيه إلى إحجام الكثيرين عن السفر للخارج كما اعتادوا. 
رابعا: هذا النزيف حدث أيضا رغم رفع الحكومة نسبة كبيرة من 
دعم وبالتالي أسعار البنزين والسوالر والكهرباء واملياه ورغيف 

العيش.
العاملي  السعر  انخفاض  رغــم  أيضا  حــدث  النزيف  هــذا  خامسا: 
دوالر  من 100  تقريبا  النصف  بمقدار  نستورده  الــذي  للبترول 
العاملية لكثير  إلى 50 دوالرا للبرميل، وأيضا انخفاض األسعار 
َعد مصر أكبر مستورد له 

ُ
من السلع، وعلى رأسها القمح الذي ت

في العالم.
ما أريد أن أقوله هنا هو أن نزيف مليارات الدوالرات قد حدث على 
أن  لها  يفترض  كــان  التي  املتغيرات  العديد من  الرغم من وجــود 
تمنع هذا النزيف، كما أنه قد حدث في فترة قصيرة نسبيا، وهو 
ما يدل على وجود أزمة كبيرة، لم تنجح الحكومة حتى اآلن في 

التعامل معها.
ويــمــكــن تشبيه مــا حـــدث بــمــا كـــان يــحــدث فــي فــتــرة الستينيات 
ــوال،  ــ والــســبــعــيــنــيــات لـــأســـرة املــصــريــة حــيــنــمــا تــضــيــق بــهــا األحـ
إلى  بااللتزامات، فيضطرا  الوفاء  الزوجني معا عن  ويعجز دخل 
اقتراض مبلغ كبير من بعض املعارف أو عمل جمعية، ثم يفاجأ 
هما 

َ
َحل، فإن ديون

ُ
الزوجان مع مرور الوقت أنه رغم أن أزمتهما لم ت

والتزاماِتهما قد تضاعفتا!
القروض،  العامني األخيرين. تضاعفت  هذا تحديدا ما حدث في 
َحل أي من أزمات 

ُ
بالتزاماِتها وأقساِطها ومواعيد سداِدها، ولم ت

أثر  ويتضاعف  جــدا،  محبطة  النمو  فمعدالت  االقتصادية.  مصر 
انخفاضها مع غياب أي آلية لضمان عدالة التوزيع، والبطالة آخذة 
عــقــود، وعجز  فــي  أعــلــى مستوياته  والتضخم عند  االرتــفــاع،  فــي 
املوازنة يدفع الدولة إلى الوصول بالدين العام إلى أعلى مستوى له 
في تاريخ مصر، كما أن ميزان املدفوعات يعاني من خلل دائم، وهو 
الدين  ارتفاع  الصعبة، رغم  العملة  الرئيسي لحدوث نزيف  السبب 
إلى مستويات غير مسبوقة. ولو استمررنا على نفس  الخارجي 
الطريق، فسيستمر الدين الخارجي في االرتفاع، وستزداد الفجوة 
السلبية بينه وبني االحتياطي بصورة ال تنبئ إال بمزيد من التنازل 

عن األراضي والجزر.
فـــي أمــيــركــا، تــســابــق الــحــكــومــة الـــزمـــن حــالــيــا حــتــى تــتــمــكــن من 
الحصول على موافقة الكونغرس على زيادة سقف االقتراض قبل 
بالتزاماتهم.  الوفاء  يستطيعوا  حتى  الحالي  أغسطس/آب  نهاية 
فاقتراض الحكومة هناك محدود بسقف ال يمكن تجاوزه إال بعد 
الحصول على موافقة الكونغرس، ولفترة محدودة، تلتزم الحكومة 
قبل انتهائها بخفض املديونية مرة أخرى إلى ما دون هذا السقف. 
أما عندنا، فمن الواضح أنه ال يوجد أي سقف لالقتراض داخليًا 
أو خــارجــيــًا، كــمــا أنـــه لــيــســت كــل نــفــٍس بــمــا اقــتــرضــت رهــيــنــة، 
أقوله ألبنائي وأحفادي حني يتعني عليهم  أال أجد ما  وأخشى 
ســداد مــا اقترضنا، وقــد ال يــجــدون وقتها جــزرا يبيعونها أو 

أراضي يرهنونها.

من يوقف االقتراض 
في مصر؟
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