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مزادات لتأجير المجمعات الكويتية
الكويت ــ أحمد الزعبي

أنهت الحكومة الكويتية، جميع العقود املبرمة 
مع شركات عقارية محلية وإقليمية، والخاصة 
بــتــأجــيــر 22 مــجــمــعــا تــجــاريــا لــهــذه الــشــركــات، 
فــي خــطــوة تــهــدف إلعـــادة طــرح املجمعات فــي مــزايــدة من 
ــادر عن  ــرار صــ ــــادة قيمتها اإليـــجـــاريـــة. وكــشــف قــ أجـــل زيـ
مجلس الــوزراء، اطلعت عليه »العربي الجديد« أن القيمة 
التي أنهت الحكومة عقودها تبلغ  اإليجارية للمجمعات 
أن 7 شركات  إلــى  نحو 850 مليون دوالر سنويا، مشيرا 
العام  للقطاع  تابعة  ثــاث  منها  املجمعات  هــذه  تستأجر 

وأربع شركات مملوكة للقطاع الخاص.
ويــهــدف الــقــرار إلـــى إعــــادة طـــرح املــجــمــعــات الــتــجــاريــة من 
خال مزايدة علنية عاملية، من أجل رفع القيمة اإليجارية 
إلى ما يقارب 2.5 مليار دوالر سنويا، وهو ما يتناسب مع 
أكثر  منذ  السابقة  القيمة  الحالية، حيث وضعت  قيمتها 

من 20 عاما.
ــقــــرار عــلــى أن هــيــئــة مـــشـــروعـــات الـــشـــراكـــة بني  ويـــنـــص الــ

القطاعني العام والخاص، ستكون هي املسؤولة عن إدارة 
املــزايــدة  وأن  الحكومية،  الجهات  عــن  نيابة  املــزايــدة  هــذه 
مع  باملشاركة،  الراغبة  األطــراف  لجميع  ستكون مفتوحة 
إعطاء حق األولوية للمستثمر الحالي املؤجر للمجمعات 
أن تجري خــال األشهر  املتوقع  املــزايــدة،  التجارية خــال 

الثاثة املقبلة على أقصى تقدير.
وتــســتــهــدف الــحــكــومــة تــعــزيــز إيـــراداتـــهـــا مــن خـــال إعـــادة 
الــنــظــر فــي جــمــيــع األمــــاك املـــؤجـــرة بمختلف الــقــطــاعــات، 
والــتــي مــر على عقودها أكثر مــن 20 عاما دون أن تتغير 
قيمتها اإليــجــاريــة، إذ تسعى لتكون هــذه األمــاك مصدر 
دخل شبه ثابت إليــرادات املالية العامة للدولة. ويتضمن 
لتقييم كل عقار  القرار، تشكيل لجنة عقارية متخصصة 

مؤجر، وتحديد القيمة اإليجارية العادلة له.
»الــعــربــي  ــادي لـــ ــتـــصـ ــدر الــعــتــيــبــي، الــخــبــيــر االقـ ــقـــول بــ ويـ
الجديد«، إن »الجميع يدعم الحكومة في تنفيذ سياستها 
الــرامــيــة إلـــى تقليل االعــتــمــاد عــلــى الــنــفــط وخــلــق إيــــرادات 
أخرى، لكن في املقابل يجب أن يتم تطبيق هذه السياسة 
بـــالـــتـــدرج، حــتــى ال تــكــون لــهــا آثــــار ســلــبــيــة عــلــى شــركــات 

القطاع الخاص أو األفراد«. ويرى العتيبي أن من األفضل 
أن تتدرج الحكومة في زيادة املبالغ املالية على الشركات 
األسعار،  في  ال يحدث تضخم  مبانيها، حتى  تدير  التي 
وتجنبا الرتفاعها بشكل مفاجئ سواء على املستأجرين 

أو املستهلكني. 
وفي هذا السياق، يتوقع نواف الصانع أستاذ االقتصاد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  فــي جامعة الــكــويــت فــي تصريح لـــ
تتجه الشركات إلى تحميل املستهلك التكاليف اإلضافية 
ــارات، فــضــا عـــن رفــــع أســعــار  ــ ــــجـ الــنــاجــمــة عـــن زيـــــادة اإليـ
مواقف السيارات الخاصة باملجمعات التجارية. ويضيف 
الـــصـــانـــع أن الــحــكــومــة لــديــهــا الـــعـــديـــد مـــن املـــشـــاريـــع مع 
الحكومة  تبنت  املاضية  الفترة  وخـــال  الــخــاص،  القطاع 
مبدأ السعر األعــلــى، وهــو ما يعد نظاما غير صحي وله 
انعكاسات سلبية كبيرة. ويتابع أن هناك شركات ملتزمة 
بالقرارات والقوانني، وتدير أماك الدولة منذ سبعينيات 
أو ثمانينيات القرن املاضي، وقامت بتطوير املباني طوال 
املبرمة، ومن الضروري   بالعقود 

ّ
تلك السنوات، ولم تخل

أن تحافظ الحكومة على هذه الشركات.

لندن ــ العربي الجديد

أظــهــرت بــيــانــات رســمــيــة، تسجيل أســعــار املستهلكني 
في دولة اإلمــارات، معدالت سلبية بنسبة كبيرة، خال 
يوليو/تموز املاضي، ما يشير إلى سيطرة االنكماش 
حيث  بالنفط،  الغنية  الخليجية  الــدولــة  أســــواق  على 
الــتــوالــي، وفــق رصد  الــحــادي عشر على  يتأثر للشهر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بـــتـــراجـــع مــــؤشــــرات الــكــثــيــر من  لــــ
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة وانــحــســار الـــقـــوى الــشــرائــيــة. 
للتنافسية  االتحادية  الهيئة  بيانات نشرتها  وأفـــادت 
ــاء )حـــكـــومـــيـــة( عـــلـــى مــوقــعــهــا اإللـــكـــتـــرونـــي،  ــ ــــصـ واإلحـ

بانكماش معدل تضخم أسعار املستهلكني على أساس 
سنوي في يوليو/تموز بنسبة )2.22ـ في املائة( وعلى 
املــائــة( مقارنة بشهر  أســاس شهري بنسبة )0.79ـ في 
يونيو/حزيران. ووفق البيانات، سجل التضخم 108.97 
نقاط في يوليو/تموز، مقارنة بنحو 111.44 في الشهر 
التضخم  أن  املاضي 2018، موضحة  العام  من  املماثل 
السلبي جاء مدفوعا بتراجع نحو 6 مجموعات، أبرزها 
النقل بنسبة 5.79 في املائة، واملابس واألحذية بـ 5.49 
بــاملــائــة، ومــجــمــوعــة الــســكــن واملــيــاه والــكــهــربــاء والــغــاز 
)تشكل 34.1 باملائة من إنفاق املستهلكني( بنسبة 4.93 
اإلمــاراتــي مهددًا بالركود في  باملائة. وبــات االقتصاد 

ظل االنكماش املتواصل. والتضخم السلبي يشير، وفق 
الــدولــيــة، ومنها صندوق  املــالــيــة  املــؤســســات  تصنيف 
النقد الدولي، إلى تراجع النشاط االقتصادي وانخفاض 
اإلنتاج ويدفع  االئتمان، ما يؤثر بشكل ملحوظ على 
إلى الركود ويزيد من معدالت البطالة والتعثر املالي. 
وكـــانـــت وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ قـــد ذكــــــرت، فـــي تــقــريــر لها 
منتصف يناير/كانون الثاني املاضي، أن من املتوقع أن 
ترتفع القروض املتعثرة في اإلمارات هذا العام، ما يدفع 
انــدمــاج للحفاظ على وجــودهــا.  إلـــى عمليات  الــبــنــوك 
ونشرت »العربي الجديد«، في 25 أغسطس/آب املاضي، 
رصـــدًا ملــعــدالت التضخم السلبية فــي اإلمـــــارات، خال 

الــفــتــرة مــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول مــن الــعــام املــاضــي وحتى 
يونيو/حزيران من العام الجاري، أظهر انكماشا غير 
مسبوق للدولة التي أضحت تعاني من ضغوط مالية، 
في ظل تراجع عائدات النفط وارتفاع كلفة الحرب في 
الــيــمــن والـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة فـــي املــنــطــقــة، مـــا أضــر 
بالكثير من القطاعات اإلنتاجية والتجارية والخدمية 
للمواطنني والــوافــديــن.  الشرائية  الــقــدرات  مــن  وقــلــص 
وفــي وقــت ســابــق مــن يــونــيــو/حــزيــران، أصــــدرت إمــارة 
دبــــي قــانــونــا جـــديـــدًا لـــإفـــاس، مـــن أجــــل الــتــعــامــل مع 
حاالت التعثر املالي للشركات، في وقٍت تشير البيانات 

الرسمية إلى تراجع معدل النمو.

انكماش جديد في اإلمارات: تضخم سلبي للشهر الـ11

السيارات 
الكهربائية 

تقلص طلب 
النفط

مـــــــورس،  إدوارد  قـــــــال 
رئـــيـــس قـــســـم األبـــحـــاث 
ــة ســيــتــي  ــمـــوعـ فـــــي مـــجـ
ــة، إن  ــيـ ــرفـ جــــــروب املـــصـ
ــاع الـــســـيـــارات  نـــمـــو قـــطـ
الــكــهــربــائــيــة وحــــده، قد 
ــــب عـــلـــى  ــلـ ــ ــــطـ ــلــــص الـ ــقــ يــ
 13.7 بــــمــــقــــدار  ــفــــط  ــنــ الــ
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــومــيــا 

بحلول عام 2040.
وأضـــاف مـــورس، خال 
مــؤتــمــر الــبــتــرول آلسيا 
ــادي فــي  ــ ــهـ ــ واملـــحـــيـــط الـ
ســــــــنــــــــغــــــــافــــــــورة، وفـــــــق 
رويــتــرز، أمــس الثاثاء، 
يـــزيـــد  ــم  ــ ــرقـ ــ الـ »هــــــــذا  إن 
استهاك  إجمالي  على 
الــــــنــــــفــــــط فـــــــــي الــــــشــــــرق 
ــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ األوســـــــــــــــط وأفـ
وأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة في 

.»2018
وكــــانــــت وكــــالــــة الــطــاقــة 
الـــــــدولـــــــيـــــــة قــــــــد قــــــــدرت 
فــــــــي تـــــقـــــريـــــر لـــــهـــــا فـــي 
أغـــســـطـــس/آب املــاضــي، 
ــى الـــنـــفـــط  ــ ــلـ ــ ــــب عـ ــلـ ــ ــطـ ــ الـ
 100.4 ــنـــحـــو  بـ ــا  ــيــ ــاملــ عــ
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــومــيــا 
ــعـــــام الــــجــــاري  خــــــال الـــ
تــوقــعــت  بــيــنــمــا   .2019
في تقارير سابقة بلوغ 
الطلب على الخام نحو 
بــرمــيــل  مـــايـــني   103.5

يوميا بحلول 2040.

بدائل كورية عن سلع اليابان
تعّهد رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، خالل اجتماع 
المواد  من  المحلي  اإلنتاج  بدعم  الوزراء،  لمجلس 
الصناعية الرئيسية، وسط خالف تجاري للبالد مع اليابان.

مركز  في  عقد  الذي  االجتماع  خالل  مون،  وقال 
للعلوم  الكوري  بالمعهد  الموصالت  أشباه  تطوير 
القدرة  تعزيز  إن  سيول،  العاصمة  في  والتكنولوجيا 
المهام  أحد  الصناعية،  واألدوات  للمواد  التنافسية 
التي يجب حلها لتثبت البالد مركزها كقوة اقتصادية، 

بغض النظر عن الخالف التجاري بين سيول وطوكيو.
الماضي،  أغسطس/آب  في  قررت،  قد  اليابان  وكانت 
للشركاء  البيضاء«  »القائمة  من  الجنوبية  كوريا  حذف 

صادراتها  على  قيودًا  لتفرض  الموثوقين،  التجاريين 
والهواتف  اإللكترونية  الشرائح  تصنيع  لشركات 
القائمة  على  وتوجد  كوريا.  في  العاملة  المحمولة 
البيضاء اليابانية 27 دولة، أبرزها ألمانيا وبريطانيا والواليات 

المتحدة، وتتمتع بالحد األدنى من القيود التجارية.

ارتفاع بورصة قطر
تعامالت  ختام  في  قطر،  لبورصة  العام  المؤشر  ارتفع 
أمس، بنسبة 0.65 في المائة، ليصل إلى مستوى 10375.6 
السوقي  المال  رأس  ووصل  نقطة.   66.6 رابحا  نقطة، 
لألسهم المقيدة، وفق البيانات التي أوردتها وكالة األنباء 

القطرية »قنا«، إلى 572.67 مليار ريال )157.3 مليار دوالر(.

الكهرباء تربط العراق بإيران لسنوات
العراق  إن  الخطيب،  لؤي  العراقي  الكهرباء  وزير  قال 
الكهرباء،  من  يكفي  ما  توليد  في  صعوبة  سيواجه 
إذا لم يواصل استخدام الغاز اإليراني لمدة ثالثة أو أربعة 
لوقف  أميركية  ضغوطًا  يقاوم  فيما  أخرى،  أعوام 
االستيراد من طهران. وأضاف الخطيب، في تصريحات 
للصحافيين، أمس الثالثاء، على هامش مؤتمر للطاقة 
سوق  هذه  النهاية  »في  رويترز،  وفق  أبوظبي،  في 
في  سياسيا  شأنا  أضحت  الكهرباء  قضية  مفتوحة. 
إلى  العراق  في  الكهرباء  انقطاع  وقاد  العراق«. 
احتجاجات مناوئة للسلطات في أغلب األحيان. وتورّد 

إيران غازا يكفي لتوليد 2500 ميغاوات.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

فشل عمر البشير الذي حكم 
السودان قرابة 30 عامًا في حل 

األزمات العنيفة التي يعاني منها 
االقتصاد وفي مقدمتها البطالة 

والفقر والديون وعجز املوازنة 
وتدني معدل النمو وانتشار 
الفساد، إلى جانب األزمات 

املعيشية الطاحنة التي تفاقمت في 
نهاية عهده وأدت إلى اندالع ثورة 

شعبية عليه.
لكن وزير املالية السوداني 

الجديد إبراهيم البدوي خرج 
قبل أيام بتصريحات وردية يعد 

فيها السودانيني بحل األزمات 
املستعصية واملتراكمة خالل 200 
يوم فقط، أي في أقل من 7 شهور، 

وأطلق الوزير على خطته أسماء 
جذابة منها »خطة إسعافية«، 

»برنامج إنقاذ«، وقال إن خطته 
تهدف إلى تحقيق 5 محاور، 

أبرزها تثبيت االقتصاد الكلي 
وإعادة هيكلة املوازنة.

ورغم مرور أيام على توليه 
منصبه، إال أن الوزير تحدث عن 

خطة عاجلة لحل أزمات االقتصاد، 
وميزانية لعام 2020، تعكس 

أهداف الثورة املتمثلة في الحرية 
والسالم والعدالة.

وغازل احتياجات السودانيني 
العاجلة حينما تحدث عن 

»إجراءات إسعافية لتثبيت األسعار 
وتوفير وسائل تخفيض تكلفة 
املعيشة والضائقة االقتصادية، 

وخلق وظائف للشباب في املدى 
القصير ومعالجة مشكلة السيولة 

وإجراء هيكلة للبنوك«، وقال إن 
خطة اإلنقاذ تهدف إلى تحقيق 

الرفاه االجتماعي والصرف على 
التعليم والصحة والتنمية. 

لم يقل لنا وزير املالية الجديد 
كيف سيوفر املال الالزم لتمويل 

خطة إنقاذه العاجلة والوردية 
في ظل وجود خزانة خاوية، 

وضعف موارد النقد األجنبي، 
ونقص السيولة، وتراجع تحويالت 

املغتربني وحصيلة الصادرات 
والسياحة وهروب االستثمارات مع 
استمرار إدراج السودان في الئحة 

اإلرهاب األميركية.
كنت أتمنى أن يقصر الوزير 

خطته القصيرة على حل األزمات 
الطارئة للمواطن والتعامل مع 
الوضع املعيشي الطاحن، أن 

يتحدث عن كيفية تدبير وزارته 
رواتب موظفي الدولة خاصة 

وأن خزانة وزارة املالية خاوية، 
أن يضع تصورا لحل أزمة 

السيولة الطاحنة التي يمر بها 
القطاع املصرفي، أن يتحدث 

عن كيفية احتواء أزمات رجل 
الشارع ومنها نقص السيولة لدى 

ماكينات الصراف اآللي، وكيفية 
القضاء على الطوابير الطويلة 

أمام املخابز واختفاء الخبز، 
وحل أزمة نقص الوقود وطوابير 
السيارات أمام محطات التموين، 
أن يتحدث عن كيفية تدبير نقد 
أجنبي لتمويل واردات البالد من 
األدوية والدقيق والغذاء والسلع 
الغذائية والتموينية، عن كيفية 

تلبية أولويات الشباب الذي قام 
بثورة على الفساد وقبله الغالء، 
ال أن يقفز إلى قضايا من عينة 

حل أزمات البطالة وعجز املوازنة 
وغيرها من القضايا الشائكة.

خطة السودان 
الوردية
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اقتصاد

الخرطوم ـ هالة حمزة

حـــــــدد وزيــــــــر املــــالــــيــــة الــــســــودانــــي 
إبراهيم البدوي برنامجا إسعافيا 
لالقتصاد مدته 200 يوم يقوم على 
السلع  أسعار  تثبيت  أبرزها  محاور،  خمسة 
املــوازنــة ومعالجة  األســاســيــة وإعــــادة هيكلة 
البطالة، وسط مخاوف في الشارع من تكرار 
الــفــشــل كــمــا حـــدث فـــي تــجــربــة حــكــومــة معتز 
مــوســى، آخـــر رئــيــس وزراء فــي عــهــد الرئيس 
املعزول عمر البشير. وكان موسى قد أعلن عن 
خطة قصيرة املدى في شهر سبتمبر/ أيلول 
اقتصادية  إحــداث صدمة  املــاضــي، تستهدف 
سريعة ملواجهة أزمــات الغالء وارتفاع تكلفة 
 %65 تــجــاوز  الــذي  التضخم  وتفاقم  املعيشة 
آنذاك وزيــادة عجز ميزان املدفوعات وامليزان 
ــــن عــمــر  ــــي غــــضــــون 400 يــــــوم مـ الــــتــــجــــاري فـ

حكومته، إال أنها باءت بالفشل.
وزيــر الــدولــة األســبــق بـــوزارة املالية عزالدين 
»العربي الجديد« إن قلة الخبرة  إبراهيم قال لـ
تؤدي لعدم االستفادة من التجارب السابقة، 
مــوضــحــا أن تــحــديــد وزيــــر املــالــيــة لـــــ200 يــوم 
ــات ســـتـــتـــحـــول إلـــى  ــ ــــالحـ بــــهــــدف تــحــقــيــق إصـ

ــه ألن هـــذه الــفــتــرة  ــ حــبــال سيشنق بــهــا وزارتـ
ــر فــقــط  ــهـ لــيــســت كـــافـــيـــة وتــــعــــادل نـــحـــو 6 أشـ
بــيــنــمــا يــحــتــاج الــبــرنــامــج اإلســـعـــافـــي قصير 
ــه الـــحـــركـــة الــثــوريــة  ــادت بـ ــ ــا نـ ــاذ مـ ــفـ ــــدى إلنـ املـ
ألكــثــر مــن ذلـــك. وأشــــار إبــراهــيــم إلـــى أن وزيــر 
املالية الجديد سيركز في برنامجه فقط على 
لــغــالء املعيشة وتقليل االســتــدانــة  وضــع حــد 
السودان  )بنك  املصرفي  النظام  من  املباشرة 
املرتبات  لتوفير  التجارية(  والبنوك  املركزي 
خطابات  بــإصــدار  املباشرة  وغير  والتسيير، 
للتنمية والــتــشــدد  تــمــويــل  لــتــوفــيــر  الــضــمــان 
للخزينة  الــدولــة وإدخالها  إيـــرادات  في جمع 
الــعــامــة. وكـــان وزيـــر املــالــيــة الــحــالــي إبــراهــيــم 
ــه بــالــقــســم يــوم  ــ الـــبـــدوي، قـــد أعــلــن عــقــب إدالئـ
األحد املاضي، عن مالمح برنامجه اإلسعافي 
بــاتــجــاهــه لــتــثــبــيــت أســـعـــار الـــصـــرف، لــيــكــون 
مـــرنـــا مـــتـــوازنـــا وتــعــبــئــة املــــــوارد والــتــوظــيــف 
األمثل للموارد وفق األولويات لخدمة أهداف 
التنمية والرفاهية االجتماعية  االقتصاد في 

واالنتقال للتحول الهيكلي.
كما شملت مالمح الخطة اإلسعافية معالجة 
أزمة بطالة الشباب وإطالق برنامج لتدريبهم 
وخــلــق وظــائــف لــهــم اســتــنــادا إلـــى صــنــاديــق 
ينتظر أن توفرها منظمات املجتمع التنموي 
الـــدولـــي واإلقــلــيــمــي لــلــتــشــغــيــل فـــي مــشــاريــع 
استراتيجية تستهدف بناء معلومات وقواعد 
بيانات عن االقتصاد السوداني في اإلحصاء 

الــــزراعــــي الــنــبــاتــي والـــحـــيـــوانـــي والــســكــانــي 
الشامل وإنشاء البطاقة اإللكترونية الحيوية 
التي تمّكن في املستقبل من االنتقال من الدعم 
الــســلــعــي إلـــى املــبــاشــر لــلــمــواطــن. وتضمنت 
ــــالق مــشــاريــع مـــحـــددة فـــي مـــوازنـــة  أيـــضـــا إطـ
اللحوم  لقطاعات  إضافية  قيمة  لعمل   2020
ــم الـــقـــطـــاع الــخــاص  ــ والـــحـــبـــوب الــزيــتــيــة ودعـ
املنتج وخاصة املنشآت الصغيرة واملتوسطة 
الــتــي يــقــودهــا الــشــبــاب. وكـــان تفاقم األزمـــات 
ــاب الـــرئـــيـــســـيـــة وراء  ــ ــبـ ــ املــعــيــشــيــة أحـــــد األسـ
أطاحت  التي  الساخطة  انــدالع االحتجاجات 
البشير وعــــددًا مــن رمـــوز نــظــامــه وتــواصــلــت 
ــات رغــم وعـــود املجلس العسكري  هــذه األزمــ
الـــذي أشـــرف عــلــى إدارة الــبــالد خـــالل الفترة 
املاضية قبل تشكيل الحكومة الجديدة. وفي 
تــوّصــل املجلس  املـــاضـــي،  17 أغــســطــس/ آب 
والتغيير«  الحرية  »إعـــالن  وقـــوى  العسكري 
الشعبية في  قــادت حركة االحتجاجات  التي 
السودان، منذ ديسمبر/ كانون األول املاضي، 
إلــــى اتـــفـــاق قــضــى بــنــقــل الــحــكــم إلــــى سلطة 
مــدنــيــة، تــتــألــف مــن مجلس ســيــادة ومجلس 
وزراء وبــرملــان انــتــقــالــي. وقــطــع وكــيــل أسبق 
»العربي  لوزارة املالية فضل عدم ذكر اسمه لـ
الجديد«، بصعوبة إنفاذ برنامج وزير املالية 
ــافـــي وإجـــــــراء إصـــــالح هــيــكــلــي شــامــل  ــعـ اإلسـ
في  الهيكلية  االخـــتـــالالت  بسبب  لــالقــتــصــاد 
الطلب الكلي بما فيها التضخم وسعر صرف 
الــجــنــيــه مــقــابــل الــعــمــالت الـــحـــرة، بــاإلضــافــة 
إلــــى اســتــحــالــة مــعــالــجــة الــبــطــالــة والــســيــولــة 
أعلن عنها وزير  التي  الوجيزة  الفترة   خــالل 

املالية الحالي.
ــة بــاملــجــلــس  ــاديــ ــتــــصــ ــــت الـــلـــجـــنـــة االقــ ــــرحـ وطـ
الــعــســكــري الــســودانــي فــي وقـــت ســابــق جملة 
ــتـــرحـــات لــــإصــــالحــــات االقـــتـــصـــاديـــة  ــقـ ــن املـ مــ
ركــــزت فــيــهــا عــلــى الــقــطــاعــن املــالــي والــنــقــدي 
عــبــر تحسن مــشــروع إعــــداد املـــوازنـــة العامة 

الرباط ـ مصطفى قماس

أدت الــســيــول الــتــي ضــربــت مــنــاطــق بجنوب 
املـــغـــرب فـــي الــصــيــف الـــحـــالـــي، إلــــى تعجيل 
ــم تــضــامــنــي ســتــغــذي  ــ ــــع رسـ الـــحـــكـــومـــة وضـ

إيراداته صندوق مكافحة الوقائع الكارثية.
عرفتها  التي  والفيضانات  السيول  وأودت 
مناطق في جنوب املغرب في الفترة األخيرة 
بحياة حوالي 36 شخصا جراء انقالب حافلة 
وسيارة للنقل واجتياح السيول مللعب أقيم 
في مجرى نهر، باإلضافة إلى الخسائر التي 

تكبدها السكان في تلك املناطق.
ويــــراد مــن ذلـــك الــرســم املــســاهــمــة فــي تمويل 
صـــــنـــــدوق يـــســـاهـــم فـــــي تـــعـــويـــض ضــحــايــا 
املرة األولى  الطبيعية، وهي ليست  الكوارث 
التي يثار فيها ذلك املوضوع، حيث أثير بعد 

فيضانات 2014.
ــو عــضــو جمعية  ويـــؤكـــد حــســن إيــــــدار، وهــ
للتنمية بمنطقة األطلس الكبير، في حديثه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــفــيــضــانــات الــتــي  لــــ
شــهــدتــهــا مــنــاطــق بــاألطــلــس الــكــبــيــر، كــبــدت 
الــســكــان خــســائــر كــبــيــرة، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا 

جــرفــت أشــجــار الــجــوز والــســواقــي والــحــقــول 
القريبة من ضفتي الوادي.

واستنفرت الفيضانات والسيول وما خلفته 
مــــن أضـــــــرار فــــي األيـــــــام األخــــيــــرة الــحــكــومــة، 
الـــذي سيعقد غــدا  كــي تــبــرمــج فــي مجلسها 
الخميس، مرسوما يسن رسما شبه ضريبي 
ــنــــدوق الـــتـــضـــامـــن ضــــد الـــوقـــائـــع  لـــفـــائـــدة صــ

الكارثية.
وكان يفترض في الحكومة تبني ذلك الرسم 
في إبريل/ نيسان املاضي، إال أنه تم سحبه 
من جدول أعمال اجتماعها األسبوعي، قبل 
أن تعجل األحداث األخيرة، بإعادة بعثه من 

جديد.
في   1 فــي  الضريبي  الــرســم  وستحدد نسبة 

املــائــة مــن األقــســاط واألقـــســـاط اإلضــافــيــة أو 
االشتراكات التي تؤدى برسم عقود التأمن.

التأمن  الرسم على شركات  ذلــك  وسيفرض 
أو  الــقــانــونــيــن  الــتــأمــن، وممثليها  ــادة  ــ وإعـ
بعقود  فيما يتصل  الــتــأمــن،  فــي  الــوســطــاء 
التأمن املبرمة من قبلهم مع شركات التأمن 
األجــنــبــيــة، كــمــا يــخــضــع لــذلــك الــرســم جميع 
املؤمنن. ولن تتم تغذية الصندوق فقط عبر 
الرسم فقط، بل يتوقع القانون تسخير موارد 
مــالــيــة أخــــرى، مــن بينها تــلــك الــتــي تتيحها 
الـــدولـــة عــبــر املــــوازنــــة ومــســاهــمــات شــركــات 

التأمن واملؤمن لهم.
ويــنــتــظــر أن يــشــكــل رئــيــس الــحــكــومــة لجنة، 
ــوام قابلة  ــ تــســتــغــرق مـــدة واليــتــهــا أربـــعـــة أعـ
رأيها حول  إبــداء  لها  للتجديد، حيث يعود 

الطابع الكارثي لبعض األحداث.
يشار إلى أن البنك الدولي اعتبر أن املغرب، 
األكــثــر عرضة  العربية  املنطقة  بــن دول  مــن 
حيث  واملــنــاخ،  بالكوارث  املرتبطة  للمخاطر 
يتكبد خسارة سنويا في حدود 800 مليون 
الناتج  املــائــة مــن  فــي  دوالر، أي حــوالــي 0.8 

املحلي اإلجمالي جراء الكوارث الطبيعية.

الجزائر ـ حمزة كحال

متراكمة  مالية  الجزائريون صعوبات  واجه 
ــول بــــمــــزيــــد مــن  ــلــ ــر/أيــ ــبــ ــمــ ــتــ ــبــ فــــــي شــــهــــر ســ
ــول الـــعـــام الـــدراســـي  االقـــتـــراض ملــواجــهــة دخــ
األســـبـــوع الـــجـــاري، لــيــضــاف إلـــى مــصــاريــف 
ــا فــاقــم  ــــى، مــ ــــحـ عــطــلــة الـــصـــيـــف وعـــيـــد األضـ
بغالء  املنهكة  األســـر  ميزانية  على  الضغط 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة جـــراء  ــع الــ ــراجــ ــار وتــ ــعــ األســ

انهيار الدينار.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال الــخــبــيــر االقــتــصــادي 
كمال بوترتاق إن »األسر تواجه ممرًا إجباريا 
مــن حــن آلخـــر، تجتمع فيها عــدة مناسبات، 
تــتــطــلــب إنــفــاقــا مــالــيــا غــيــر اعـــتـــيـــادي، وهــنــاك 
الدخل  بن  الــتــوازن  باختالل  تتعلق  إشكالية 
واإلنفاق خاصة في املناسبات، التي يستغلها 
الــتــجــار لــربــح املـــزيـــد مـــن املــــال مـــن خـــالل رفــع 
األســـعـــار«. وأضــــاف بــوتــرتــاق فــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »مــتــوســط دخـــل األســر 
الجزائرية يتراوح بن 30 ألف و 40 ألف دينار 
تحقيق  حــســب  شــهــريــا  دوالرًا(   353 و   265(
أجراه الديوان الجزائري لإحصاء )حكومي(، 
في حن يبلغ متوسط اإلنفاق في هذه األيام 
ألـــف ديــنــار )442 و 530  ألــفــا إلـــى 60  بــن 50 
دوالرا( أي أن العجز يفوق 15 ألف دينار )130 

دوالرا(، مـــا يــعــنــي اخـــتـــالل مــيــزانــيــات األســـر 
لتغطية  لالقتراض  واللجوء  الدخل  متوسطة 
ــات املــعــيــشــيــة ومــوجــة  ــ الــعــجــز«. وكـــانـــت األزمــ
الـــغـــالء الـــتـــي ضـــربـــت األســـــــواق مـــن األســـبـــاب 
الــرئــيــســيــة النــــــدالع االحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة 
الساخطة التي أطاحت بالرئيس السابق عبد 
العزيز بوتفليقة. وحسب إحصائيات رسمية، 
املائة  في   2.3 بنسبة  ارتفاعا  التضخم  سجل 
خــــالل الـــربـــع األول مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، وبــلــغ 

التضخم عــلــى أســـاس ســنــوي 4.1 فــي املــائــة، 
ــــارس/آذار 2019. مـــال بورحلي  خـــالل شــهــر مــ
املوظف في أحد البنوك وأب ألربعة أطفال، قال 

إن »حجم املصاريف كبير جدا هذا الشهر«. 
ــديـــد« أن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ وأضــــــاف بـــروحـــلـــي لـ
»مـــصـــاريـــف املــــــدارس فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة 
أدوات ومالبس  لــشــراء  جــدا،  مكلفة  أصبحت 
وغـــيـــرهـــا، فــراتــبــي ال يــتــعــدى 50 ألــــف ديــنــار 
)450 دوالرا( ولدي أربعة أطفال مسجلون في 
املدارس، األول في روضة األطفال والثاني في 
مدرسة خاصة واآلخرون في تعليم حكومي«. 
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، يــكــشــف املـــوظـــف أســامــة 
برهاني أن »تكلفة مدارس طفل واحد تتعدى 
15 ألف دينار )130 دوالرا( بما فيها املالبس 
ــة«.  ــدراســ الــ ومـــصـــاريـــف  واألدوات  الـــجـــديـــدة 
وأضـــاف املتحدث نفسه أن »راتــبــه ال يتعدى 
ألــف دينار )309 دوالرات(، وهــو ال يكفيه   35
لتغطية مصاريف الدراسة ومصاريف البيت« 
مـــؤكـــدًا أنــــه اضـــطـــر إلــــى االســـتـــدانـــة مـــن أحــد 
أقربائه بعد تلقيه راتب يوليو/ تموز لشراء 
هذا  الــديــن  يقضي  أن  وعليه  الــعــيــد،  أضحية 
الشهر«. ويكشف رضا كوفي، وهو موظف في 
شركة خاصة أنه تلقى راتب شهر أغسطس/ 
آب وأنفق ثلثيه في يومن، فقط من أجل شراء 

مالبس واألدوات املدرسية ألبنائه. 

إسعاف 
االقتصاد السوداني

)Getty/بالل بن سالم(

السيول تعجل بفرض ضريبة لمواجهة الكوارث

الجزائر: االقتراض لمواجهة مصاريف الدراسة

تحديات تهّدد خطة الـ200 
يوم لمواجهة الغالء والبطالة

تحسين المعيشة والتشغيل واالستثمار أبرز وعود المرشحين

يتخوف الشارع السوداني 
وخبراء اقتصاد من 

فشل الخطة اإلسعافية 
التي أعلن عنها وزير 

المالية السوداني إبراهيم 
البدوي لمواجهة األزمات 

المعيشية

المغرب مال وناس

معيشة

%12.4
الـــعـــاطـــلـــون عن  ــل  ــث ــم ي
العمل عامًال انتخابيًا مهمًا 
لــلــمــرشــحــيــن لــالنــتــخــابــات 
في  والبرلمانية  الرئاسية 
نسبة  بلغت  حيث  تــونــس، 
البطالة خالل الربع األول من 
المائة  في   12.4 نحو   2019
في  و22.6  الـــذكـــور  بــيــن 

المائة بين اإلناث.

تحقيق

خبير اقتصادي 
لـ»العربي الجديد«: 

مخاوف من تكرار تجربة 
حكومة موسى

الشارع يتخوف من التنكر 
للوعود والبرامج عقب 

الفوز بالمنصب

 الصالحيات االقتصادية 
التي يمنحها الدستور 

للرئيس مهمة جدًا

البنك الدولي يعتبر المغرب 
من بين الدول األكثر عرضة 

لمخاطر المناخ

تونس ـ إيمان الحامدي

حيزا  االقتصادية  املسألة  احتلت 
ــبــــرامــــج االنــتــخــابــيــة  مـــهـــمـــا مــــن الــ
ــفـــت عــنــهــا  فـــــي تــــونــــس الــــتــــي كـــشـ
يتسابقون  مرشحا  لــــ26  الترويجية  الحملة 
ينتظر  فيما  بقرطاج،  الرئاسي  القصر  نحو 
املــــواطــــنــــون أن يــحــمــل الـــفـــائـــز فــــي املـــعـــركـــة، 
مــنــتــصــف الــشــهــر الــــجــــاري، مــفــاتــيــح مــرحــلــة 

جديدة تنهي معاناتهم املعيشية.
ورغم أن الصالحيات التي يمنحها الدستور 
التدخل  لــه  تكفل  ال  الــبــالد  لرئيس  التونسي 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــــي الــــــقــــــرارات االقـــتـــصـــاديـــة 
الــكــبــرى، إال أن وعـــود املــرشــحــن لــم تــخــل من 
برامج ثرية تعد التونسين بتحقيق مطالب 
ــا خـــفـــض نـــســـب الـــبـــطـــالـــة  ــهــ ــمــ ــة وأهــ ــيــ ــاســ أســ

وتحسن مستوى العيش ومقاومة الفساد.
ويحصر الدستور التونسي في باب »السلطة 
املــتــعــلــق  مـــنـــه  األول  ــقــــســــم  والــ ــيـــذيـــة«  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
»رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة« مـــهـــام املــنــصــب في  ـــ بـ
في  العامة  السياسات  الــدولــة وضبط  تمثيل 
واألمن  الخارجية  والعالقات  الدفاع  مجاالت 
ــة والـــتـــراب  الـــقـــومـــي املــتــعــلــق بــحــمــايــة الــــدولــ
والخارجية  الداخلية  التهديدات  من  الوطني 

وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
االقتصادي  الخبير  يقول  السياق،  هــذا  وفــي 
محسن حــســن، إن الــصــالحــيــات االقــتــصــاديــة 
التونسي  لــلــرئــيــس  الــدســتــور  يمنحها  الــتــي 
للدبلوماسية  رئــيــســا  بــاعــتــبــاره  ــدا  جـ مــهــمــة 

التونسية وملجلس األمن القومي.
ويــعــتــبــر أن أي بـــرنـــامـــج اقـــتـــصـــادي يــحــتــاج 
إلـــى مــقــومــن أســاســيــن وهــمــا األمـــن القومي 
ــا يـــجـــعـــل مــن  ــ ــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـ ــ ــــالقـ ــعـ ــ والـ
مؤسسة الرئاسة محددة في تحسن الوضع 

االقتصادي للبالد.
»العربي الجديد«  وأضاف حسن في تصريح لـ
أن املرحلة القادمة ستكون اقتصادية بامتياز 
بالتهميش  التونسين  شعور  تنامي  بسبب 
والخذالن من أن الثورة لم تحقق أهدافها ما 
يستدعى تغييرا عميقا في دور الرئيس املقبل 
بــهــذا املــجــال فــي املــحــيــط اإلقــلــيــمــي والــدولــي 
ــداف  ــ ــ وتـــطـــويـــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــخـــدمـــة األهـ

التنموية. وأكد أن الحياد الدبلوماسي لم يعد 
يــخــدم مصلحة االقــتــصــاد الــتــونــســي، مــؤكــدًا 
مــن تطويع  مــن سيتمكن  الناجح  الرئيس  أن 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لــصــالــح بـــلـــده وجــلــب 

االستثمارات. 
على  املصادقة  على  5 سنوات  انقضاء  وبعد 
الــدســتــور الــجــديــد الــــذي حـــّد مـــن صــالحــيــات 
ــات أكـــبـــر  ــيــ ــة وأعـــــطـــــى صــــالحــ ــ ــ ــدول ــ رئــــيــــس الــ
ــم الــســيــاســات  ــ ــبــــرملــــان فــــي رسـ لــلــحــكــومــة والــ
االقتصادية ال يزال التونسيون الذين عاشوا 
60 عاما تحت حكم رئاسي يعطون لرئيسهم 
مسؤولية  ويحملونه  كبيرة  اعتبارية  سلطة 

أي إخفاق.
الرئاسية  لالنتخابات  املــرشــحــون  ويتقاسم 
مــنــذ انــطــالق دعــايــتــهــم االثــنــن قــبــل املــاضــي، 
ــة وتـــنـــشـــيـــط  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وعــــــــــــودا بـــتـــحـــســـن الـ
االستثمار  ودفـــع  االقــتــصــاديــة  الدبلوماسية 
الخارجي حتى ينعكس إيجابا على معيشة 
املواطنن ويمّكن من خلق فرص عمل جديدة.

ــــي )شــغــل  ــرزوقـ ــ ويــعــتــبــر املــــرشــــح مــنــصــف املـ
 )2014-2011 الـــجـــمـــهـــوريـــة  رئـــيـــس  مــنــصــب 

الذي اختار شعار »تونس تجمعنا« لحملته 
صميم  فــي  االقتصادية  املسألة  أن  الرئاسية 
اختصاص رئيس الدولة، واعدا بالتدخل لدى 
الدول األوروبية لشطب جزء من ديون تونس 

لديها أو تحويلها إلى استثمارات.
الــديــون سيخفف  املــرزوقــي أن شطب  واعتبر 
الضغط على املالية العمومية ويمنح الدولة 
إمــكــانــيــات أكـــبـــر نــحــو االســتــثــمــار وتــحــســن 

والتعليم  الصحة  وخــاصــة  العامة  الــخــدمــات 
والنقل. ووعد املرزوقي بتوجيه الدبلوماسية 
االقـــتـــصـــاديـــة نــحــو الـــســـوق األفـــريـــقـــيـــة الــتــي 
ــدا لــشــبــاب تــونــس  ـــ ــرى فــيــهــا مــســتــقــبــال واعـ يــ
واملؤسسات الخدماتية والصناعية لتصدير 

املعرفة واملنتجات املحلية.
للمرزوقي  االنتخابي  البرنامج  تضمن  كما 

خطة الستعادة األموال املنهوبة من الخارج.
ــــح يــــوســــف الــــشــــاهــــد الـــــــذي يـــرفـــع  ــــرشـ أمــــــا املـ
اتفاقيات  بــإبــرام  أقــوى« فيعد  شعار »تونس 
اقـــتـــصـــاديـــة جــــديــــدة مــــع االتــــحــــاد األوروبـــــــي 
لــتــونــس، معتبرا  األول  االقــتــصــادي  الــشــريــك 
تحتاج  الناشئة  التونسية  الديمقراطية  أن 
الى دعم أكبر من الضفة الشمالية للمتوسط، 
بـــاعـــتـــبـــار أن تـــونـــس تــمــثــل الـــخـــط االمـــامـــي 

للتصدي لإرهاب والهجرة غير النظامية.
ــــّوض صـــالحـــيـــتـــه كــرئــيــس  ــ ــان الـــشـــاهـــد فـ ــ ــ وكـ
العمومية  الوظيفة  إلــى وزيــر  لــلــوزراء مؤقتا 
ــان، فـــي أغـــســـطـــس/ آب املـــاضـــي،  ــرجــ كـــمـــال مــ

للتفرغ لحملته االنتخابية.
أن  االنتخابي  برنامجه  عبر  الشاهد  وكشف 

من بن أولوياته الدبلوماسية تعزيز التعاون 
االقـــتـــصـــادي مـــع الــــجــــارة الـــجـــزائـــر عــبــر رفــع 

التبادل التجاري وتذليل العوائق الجمركية.
ويــــــأمــــــل الـــــشـــــاهـــــد فــــــي اســـــتـــــغـــــالل الــــفــــرص 
االقــتــصــاديــة الــواســعــة مــع ليبيا الــتــي تشهد 

اضطرابات وحربا بن الفرقاء.
وكـــشـــف الـــشـــاهـــد أن املــــؤشــــرات فـــي طــريــقــهــا 
للتحسن بشكل ملحوظ، متوقعا أن ينخفض 
عجز امليزانية إلــى ثــالثــة فــي املــائــة فــي 2020 
ألول مــرة من حوالي 3.9 في املائة هــذا العام 
وحوالي 5.1 في املائة في 2018. وقــال إنه لن 
يعارض بيع بعض املؤسسات الحكومية التي 

لم تعد الدولة تملك القدرة على تسييرها.
مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو الذي 
»لتونس  شــعــار  تحت  انتخابية  حملة  يــقــود 
للمواطنن  الــســعــادة  بتحقيق  وعـــد  أفــضــل« 
ــــر وضـــــــــع خـــطـــة  ــبـ ــ ــم عـ ــهـ ــتـ ــيـــشـ ــعـ ــــســـــن مـ ــــحـ وتـ
انتشار  وتــعــزيــز  االقــتــصــاديــة  للدبلوماسية 
وال  عــواصــم  عـــدة  فــي  التونسية  التمثيليات 

سيما األفريقية منها. 
كما تضمن البيان االنتخابي ملورو بنودا عن 
تفعيل االتحاد املغاربي عبر تعزيز العالقات 
ــم تـــدفـــق الــســلــع  ــ الــثــنــائــيــة بـــن مــكــونــاتــه ودعـ
الــبــضــائــع وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات وتــســيــيــر تنقل 

املواطنن.
وزير الدفاع الحالي واملترشح للرئاسية عبد 
الكريم الزبيدي، وعد بتعميق وإثراء التوجه 
لتكون  التونسية  للديبلوماسية  االقتصادي 
أكثر نجاعة في إسناد جهد الدولة التنموي 
واالستثماري. ويعتبر الزبيدي أن من مهامه 
استعادة  بالرئاسة  الفوز  األساسية في حال 

ثقة املواطن التونسي في مؤسسات الدولة.
ويـــربـــط الـــزبـــيـــدي جــاهــزيــة تـــونـــس لــلــخــروج 
أو االجتماعية  أزمتها ســواء االقتصادية  من 
ــل، مــــعــــتــــبــــرا أن مــن  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــافــ ــقــ ــة ثــ ــ ــاعـ ــ ــإشـ ــ بـ
ــادة حب  ــ مــســؤولــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة إعـ

العمل والبذل للتونسين.
مهدي جمعة وزير الصناعة األسبق ورئيس 
ــــن 2014  ــدة بـ ــتــ ــمــ ــرة املــ ــتــ ــفــ ــي الــ ــ الـــحـــكـــومـــة فـ
و2015، تعهد في برنامجه االنتخابي بإلغاء 
الــشــبــان  للمستثمرين  وخــاصــة  الــتــراخــيــص 
اإلدارة  وحث  الشروط  بكراسات  وتعويضها 
االقتصادية بما يساعد  املبادرة  على تحرير 
على القضاء على الفساد أو الحد منه بنسب 

كبيرة 
رئيسهم  مــن  عموما  التونسيون  ينتظر  وال 
ــــوى تـــحـــســـن مــــســــتــــوى املــعــيــشــة  ــ ــادم سـ ــ ــقــ ــ ــ ال
وخفض األسعار وفتح أبواب الرزق للعاطلن. 
ويـــقـــول املـــواطـــن حــاتــم الــجــويــنــي )47 عــامــا( 
إال  السياسين  مــن  يجنون  ال  التونسين  إن 

للرئاسة سيتنكرون  املترشحن  وإن  الوعود 
أن  الرئاسة، معتبرا  الفوز بمنصب  لهم حــال 
في  حقهم  عــن  بالدفاع  مطالبون  التونسين 
الــذي يحمل  املــرشــح  الــالئــق باختيار  العيش 
الــبــرنــامــج االقـــتـــصـــادي واالجــتــمــاعــي األكــثــر 
ــــالم الــتــي  قـــربـــا لــلــواقــع بــعــيــدا عـــن زيــــف األحــ

تحملها لهم األحزاب السياسية.
ــن جــانــبــه، ال يــتــوقــع الــخــبــيــر االقــتــصــادي  ومـ
االنتخابات  أن تغير  الشريف  محمد منصف 
الرئاسية من واقع معيشة التونسين، مشيرا 
إلـــى أن كــل مــا يــرتــبــط مــبــاشــرة بحياتهم في 
من  وغيرها  والتشغيل  بــاألســعــار  يتعلق  مــا 
املــســائــل الــحــيــاتــيــة تـــنـــدرج ضــمــن ســيــاســات 

الحكومة وبرنامجها االقتصادي. أوراق الوصول 
إلى القصر

أطلق المرشحون في االنتخابات الرئاسية لتونس، جملة من التعهدات والوعود االقتصادية 
بهدف جذب الناخبين، وكان تحسين معيشة المواطنين شعارا مشتركا لجميع المتنافسين 

في ظل تفاقم معاناة الشارع من الغالء وارتفاع البطالة وضعف األجور
ارتفاع احتياطي النقد األجنبي

من  أكثر  منذ  مــرة  ألول  األجنبي،  النقد  من  تونس  احتياطي  ارتفع 
الــــواردات ونــاهــزت  يــوم مــن  للبالد تغطية 100  عــامــن بشكل يتيح 
قيمته نحو 17.769 مليار دينار )الــدوالر يعادل نحو 2.85 دينار(، 
وفق بيانات نشرها البنك املركزي على موقعه اإللكتروني، أول من 
أمس. وتشير البيانات إلى أن احتياطي تونس من النقد األجنبي كان 
خالل نفس الفترة من العام املاضي، في حدود 11.009 مليار دينار 
مكن من تغطية 70 يوم توريد فقط، علما أن أقصى عتبة بلغها هذا 
االحتياطي، ما بعد سنة 2010، كانت عند 116 يوم توريد في شهر 

فبراير/ شباط 2017. وبلغ االحتياطي النقدي لتونس، 3 أرقام بعد 
يــوم(، رغــم حصول  الرقمن )دون 100  أخيرا عن تخطي  أن عجز 
البالد على حزمة قروض بالعملة الصعبة من عدة مؤسسات مانحة 
وفق  لتونس،  املتراكمة  السياحية  العائدات  وبلغت  وإقليمية.  دولية 
الــجــاري زهــاء 3933.5 مليون دينار  أيلول  يــوم 8 سبتمبر/  بيانات 
الفترة من سنة 2018، كما  مقابل 1279 مليون دينار خالل نفس 
بلغت عائدات الشغل املتراكمة زهاء 3281 مليون دينار مقابل 2804 

مالين دينار، ما عزز االحتياطي. 

للدولة، وإنشاء نظام لتحويل األمــوال للبالد 
تحت رقابة بنك السودان املركزي. واستهدفت 
اللجنة االقتصادية من هذه اإلجراءات تمكن 
الــحــكــومــة مــن الــتــحــكــم فــي األمـــــوال الــخــارجــة 
ــركـــزي كــدائــن  ــقـــاف الــتــعــامــل مـــع الــبــنــك املـ وإيـ

ــقـــروض الــــــواردة لـــه في  لــلــمــالــيــة وتــوظــيــف الـ
تــغــطــيــة مــتــطــلــبــات الــقــطــاعــات ذات األهــمــيــة 
الــقــصــوى )املــرتــبــات وغــيــرهــا(. وكــــان رئيس 
الــوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قد أعلن 
يـــوم 5 سبتمبر/ أيــلــول الـــجـــاري، عــن أســمــاء 

ــا نـــهـــائـــيـــا مــجــلــس  ــتـــمـــدهـ ــتــــي اعـ حـــكـــومـــتـــه الــ
الــســيــادة. وتــتــألــف أول حــكــومــة بــعــد سقوط 
املاضي،  إبريل/نيسان  فــي  البشير،  الرئيس 
ــرًا، والــتــي شملت تعين إبــراهــيــم  مــن 18 وزيــ

البدوي وزيرا للمالية.

السودانيون يعانون 
من ارتفاع أسعار 
السلع والخدمات 
)Getty(

التونسيون 
يترقبون 
انعكاس 
االنتخابات 
إيجابًا على 
معيشتهم 
)فتحي بلعيد/
فرانس برس(
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تواصل الحكومة الصينية تعزيز 
منطقة  فــي  نفوذها  استراتيجية 
الخليج الغنية بالطاقة في خضم 
الــصــراع الــجــاري بينها وبـــن واشــطــن على 
قصة  وبعد  الجديد.  العاملي  النظام  صياغة 
ترتيبها إلعادة العالقات بن اإلمارات وإيران 
وفقًا لطلب من ولي عهد أبوظبي محمد بن 
زايــد فــي شهر يوليو/ تموز املــاضــي، تتجه 
مجال  فــي  استراتيجي  اتــفــاق  لتوقيع  بكن 

الطاقة مع طهران. 
ــأن، قـــالـــت تـــقـــاريـــر غـــربـــيـــة إن  ــ ــــشـ ــي هـــــذا الـ فــ
الــصــن عــرضــت عــلــى إيــــران اتــفــاقــيــة شــراكــة 
اســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة املــــدى فـــي مــشــروعــات 
الـــطـــاقـــة ملـــــدة 25 عــــامــــًا أثــــنــــاء زيــــــــارة وزيــــر 

ــواد ظــريــف  ــ ــــي مــحــمــد جــ ــرانـ ــ الـــخـــارجـــيـــة اإليـ
لــبــكــن فـــي نــهــايــة الــشــهــر املـــاضـــي. وتتعهد 
مليار   400 باستثمار  للعرض  وفــقــًا  الــصــن 
النفط والــغــاز،  دوالر فــي تطوير مــشــروعــات 
مــقــابــل أن تــمــنــح الــحــكــومــة اإليـــرانـــيـــة بكن 

الحق في كيفية إدارة االستثمارات وتسويق 
البتروكيميائيات  ومنتجات  والــغــاز  النفط 

التي ستنفق فيها االستثمارات. 
وحـــســـب تــقــريــر نــشــرتــه مــجــلــة »بــتــرولــيــوم 
إيـــكـــونـــومـــســـت« الـــشـــهـــريـــة املــتــخــصــصــة فــي 
الــطــاقــة فـــي عـــددهـــا الــحــالــي، يــتــنــاول اتــفــاق 
ــمـــاح لــلــصــن بـــوضـــع 5 آالف  الـــشـــراكـــة الـــسـ
االستثمارات  هــذه  إيــران لحماية  في  جندي 
الـــضـــخـــمـــة.  ويـــالحـــظ أن الـــتـــحـــرك الــصــيــنــي 
العسكري تجاه الخليج يتم عادة بالتنسيق 
مــــع مـــوســـكـــو الــــتــــي تـــخـــطـــط إلقــــامــــة قـــواعـــد 
عسكرية في إيــران. وال يستبعد محللون أن 
تكون خطة الصن لالستثمار االستراتيجي 
تــتــم بــتــنــســيــق تــــام مـــع مــوســكــو الـــتـــي تملك 
اســتــراتــيــجــيــة طـــاقـــة مــتــكــامــلــة فـــي املــنــطــقــة 
ويــتــزايــد نــفــوذهــا فــي الـــعـــراق وتــتــعــاون مع 

الرياض في رسم مستقبل أسعار النفط.
املطروحة  اإليــرانــيــة  الصينية  الخطة  وتــعــد 
االتفاق عليه  تم  قديم  إحياء ملشروع شراكة 
بن الرئيس اإليراني حسن روحاني ونظيره 
الــصــيــنــي شـــي بــيــنــغ جــــن، ولــكــنــه لـــم ينفذ 

بسبب الحظر األميركي على طهران. 
ــلـــة  ويــــشــــيــــر الــــتــــقــــريــــر الــــــــــذي نــــشــــرتــــه املـــجـ
اإليراني  الخارجية  وزيــر  أن  إلــى  األميركية، 
محمد جواد ظريف الذي زار بكن في نهاية 
الخطة.  على  املاضي حريص  آب  أغسطس/ 
وقــــال مــصــدر فـــي صــنــاعــة الــنــفــط اإليــرانــيــة 
للمجلة املتخصصة في الطاقة، إن 280 مليار 

تزايد نفوذ بكين 
في الخليج

وزير الخارجية 
جواد ظريف مع 

نظيره الصيني 
)Getty( وانغ لي

ضمن استراتيجية طويلة األجل، تسعى الصين الستثمار 400 مليار دوالر 
مشاريع  على  التامة  الهيمنة  تمنحها  وبشروط  اإليرانية  الطاقة  في 
إيكونومست«  »بتروليوم  تقرير مجلة  اإليرانيين. وحسب  النفط والغاز 

فإن االتفاق تمت مناقشته في نهاية أغسطس الماضي

بكين تتخوف 
من استخدام واشنطن 

لصراعها مع إيران 
وحرمانها من النفط

تحتاج السعودية بشدة 
إلى أسعار نفط مرتفعة 

لعدة أسباب

النمو السريع في أفريقيا 
يجذب الشركات األلمانية 

وسط تراجع الصادرات

الصين تستهدف 
استثمار 

400 مليار دوالر 
في إيران

)Getty( وزير النفط عبد العزيز بن سلمان مع ولي العهد

)Getty( 2018 المستشارة ميركل محاطة بالزعماء األفارقة في لقاء
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تدعم مفاوضات تسوية التجارة بن واشنطن 
أن  توقعات  إلــى جانب  النفط،  أسعار  وبكن 
والــريــاض على  بــن موسكو  التحالف  يعمل 
إجراء تخفيضات جديدة على معدل اإلنتاج 
لــدعــم األســعــار. لكن فــي املقابل فــإن توقعات 
ركود االقتصاد األميركي وتباطؤ االقتصاد 
الــصــيــنــي يـــهـــددان نــمــو الــطــلــب الــعــاملــي على 
النفط، الذي يقدر حاليًا بحوالي 100 مليون 
الطاقة  وكــالــة  بــيــانــات  يــومــيــًا، حسب  برميل 
الـــدولـــيـــة. وفــــي أكــبــر تـــشـــاؤم حــــول مستقبل 

ــال الــبــنــك املـــركـــزي الــروســي  أســعــار الــنــفــط، قـ
في توقعاته املحّدثة لالقتصاد الكلي، مساء 
النفط  تراجع أسعار  إنه ال يستبعد  اإلثنن، 
إلى 25 دوالرًا للبرميل في 2020، وذلك ضمن 
االقتصاد  على  املحتملة  للمخاطر  تــصــوره 

الروسي.
وأضــــاف »بــنــك روســـيـــا«، أن تــصــور املخاطر 
الطلب  تراجع  حالة  في  يتحقق  قد  املحتملة 
عـــلـــى مـــنـــتـــجـــات الـــطـــاقـــة فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم 

وتدهور توقعات النمو االقتصادي العاملي.
فــي هـــذا الــصــدد، خــفــض مــصــرف »غــولــدمــان 
ســــاكــــس« األمـــيـــركـــي تـــوقـــعـــاتـــه لــنــمــو لــطــلــب 
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وسط الضغوط التجارية التي تتعرض لها 
الرئيس دونالد ترامب والتراجع  أملانيا من 
العربية  املنطقة  فــي  أســواقــهــا  الـــذي تعيشه 
والــخــلــيــجــيــة، تــتــجــه لـــدخـــول املــنــافــســة مع 
الــــصــــن وفـــرنـــســـا وأمــــيــــركــــا، وفــــتــــح نـــوافـــذ 
تسويقية جديدة في أفريقيا. وقبل أسابيع 
ــيـــرد مـــولـــر،  ــر الــتــنــمــيــة األملــــانــــي غـ ــ ــا وزيــ ــ دعـ
ــا بـــنـــا إلـــى  ــيـ ، »هـ

ً
الـــشـــركـــات األملـــانـــيـــة قــــائــــال

أفريقيا، هناك أسواق املستقبل«. نداء يجذب 
الــشــركــات األملــانــيــة الــتــي تــجــد صــعــوبــة في 
األخــيــرة.  الفترة  أميركا خــالل  فــي  التسويق 
وكانت أملانيا قد اقترحت قبل عامن مشروع 
مــارشــال إلنــعــاش االقــتــصــاد األفــريــقــي الــذي 
تنظر له كسوق مستقبلي صاعد سيساهم 
املنافسة على  ولــكــن  الـــصـــادرات.  تنمية  فــي 
أفريقيا ستكون صعبة أمام التنن الصيني. 
وحــســب قــنــاة »دويــتــشــه فــيــلــه«، فــي الشهور 
الخمسة األولى من العام الجاري ارتفع حجم 
التجارة  غــرفــة  أفريقيا، حسب  مــع  الــتــجــارة 
والصناعة األملانية مقارنة مع الفترة نفسها 
مـــن الـــعـــام املـــاضـــي بــنــســبــة 12.7 فـــي املــائــة. 
ــدد الـــشـــركـــات األملــانــيــة  ــثـــر مـــن نــصــف عــ وأكـ
يعتزم االستثمار في أفريقيا. ويتقاسم هذا 
الشعور كريستوف كانينغيسر، مدير أعمال 
نادي أفريقيا لالقتصاد األملاني الذي يقول: 
»نـــرى اهــتــمــامــًا مــتــزايــدًا لــلــشــركــات األملــانــيــة 
للعمل فــي أفــريــقــيــا«. وحــســب الــتــقــريــر، فــإن 
الشركات  يجذب  أفريقيا  في  السريع  النمو 
البلدان  في  السنوي  النمو  فنسب  األملانية، 
األفريقية الذي يقدر بنحو 7 في املائة باتت 
عادية في إثيوبيا وغانا وروانــدا أو ساحل 
الـــعـــاج. وفـــي الـــوقـــت الــــذي يــطــرأ فــيــه بعض 
مناطق  في بعض  النمو  على عجلة  الفتور 
العالم األخرى، فإن هذا يثير جاذبية القارة 
الشركات  إلــى  بالنسبة  املــجــاورة  الجنوبية 
األملانية. وإلــى حد اآلن ال تلعب أفريقيا في 

التجارة الخارجية األملانية أي دور مهم. 
ــتــــوردت أملــانــيــا بــضــاعــة  فــفــي عــــام 2018 اســ
وهــذا  أفريقيا.  مــن  يـــورو  مليار   22.5 بقيمة 
يمثل نحو اثنن في املائة من قيمة الواردات 
األملانية. وفي املقابل ذهب 1.7 في املائة من 
الصادرات األملانية إلى القارة األفريقية. وفي 
املــجــمــل وصـــل حــجــم الــتــجــارة إلـــى نــحــو 45 
التجارة  حركة  فــإن  وللمقارنة  يـــورو.  مليار 

بن أملانيا وهنغاريا أكبر.

أفريقيا  مــع  الــتــجــارة  تــلــعــب  وحــتــى اآلن ال 
دورًا مهمًا بالنسبة إلى التجارة الخارجية 
األملــانــيــة، لكن هــذا قــد يتغير فــي املستقبل، 
فــفــي 2019 ارتــفــعــت الــــــواردات والـــصـــادرات 
املــتــبــادلــة بـــن أملــانــيــا ودول أفــريــقــيــة، كما 
املستثمرين  دعــم  األملانية  الحكومة  تعتزم 
فــي أفــريــقــيــا. ومـــن املــتــوقــع أن تحيي وزارة 
الـــتـــنـــمـــيـــة األملـــــانـــــيـــــة »مـــــــشـــــــروع مـــــارشـــــال 
ألفريقيا« الذي طرحته في العام 2017. كما 
وعدت ميركل بإنشاء صندوق بمليار يورو 
وتأمينها.  افريقيا  فــي  االســتــثــمــارات  لــدعــم 
إلى ذلك، فإن التجارة مع أملانيا موزعة في 
القارة األفريقية بشكل غير متساو. فنصف 
ــتـــجـــاريـــة تــقــريــبــًا يــخــص  تـــلـــك املـــــبـــــادالت الـ
ــك، هــنــاك  ــ ــــى جـــانـــب ذلـ جـــنـــوب أفــريــقــيــا. وإلـ
نــيــجــيــريــا وبـــلـــدان شــمــال أفــريــقــيــة كــشــركــاء 
تجارين محورين. وهذا التركيز يعد أحد 

أسباب تذبذب أرقام التجارة مع أفريقيا.

إلــى تقلص  النفط في 2019، عازيًا ذلــك  على 
آسيوية  ومناطق  واليابان  الهند  من  الطلب 
أخرى من خارج منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية والشرق األوسط وأميركا الالتينية.
وراجع البنك االستثماري توقعاته بالخفض 
إلــــى مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا مـــن 1.1 مــلــيــون 
لنمو  تقديره  على  أبقى  لكنه  يوميًا،  برميل 
الطلب في 2020 ثابتا عند 1.4 مليون برميل 
يوميًا. وكان وزير الطاقة السعودي الجديد، 
األمير عبد العزيز بن سلمان، أكد، يوم األحد، 
أن بالده ملتزمة بخفض اإلنتاج ضمن اتفاق 
»أوبــــــك+«، كــمــا أملـــح إلـــى أن الــســعــوديــة ربما 
تجري خفضًا جــديــدًا فــي اإلنــتــاج، حسب ما 
ذكرت صحيفة » فاينانشيال تايمز«. وتحتاج 
الــســعــوديــة بــشــدة إلـــى أســـعـــار نــفــط مرتفعة 
لعدة أسباب، أهمها أن نجاح االكتتاب األولي 
لحصة 5.0% من أسهم شركة أرامكو يحتاج 
إلى سعر نفط مرتفع يشجع املستثمرين على 

وضع أموالهم في الشركة.
ــا الــعــامــل الــثــانــي، فــهــو تــزايــد اإلنـــفـــاق في  أمـ
حرب اليمن ومشتريات األسلحة. وهو األمر 
ــى زيــــــادة الــعــجــز فـــي املــيــزانــيــة  الـــــذي أدى إلــ
ــا إلــــى االقــــتــــراض من  الـــســـعـــوديـــة واضـــطـــرهـ
أسواق املال العاملية واملصارف لسد النقص. 
وبالتالي، فإن السعودية ربما ستفعل كل ما 
يمكن إلرضاء روسيا في سبيل التنسيق معًا 
لخفض اإلنتاج بمعدل يسمح بصعود النفط 
األقــــــل، وبــنــت  عــلــى  ــى مــســتــوى 70 دوالرًا  إلــ
الــســعــوديــة مــيــزانــيــة الــعــام 2019 عــلــى سعر 

متوسط للنفط فوق 75 دوالرًا للبرميل.

وعــلــى الــصــعــيــد الـــروســـي، يـــرى مــحــلــلــون أن 
مــوســكــو تــســعــى إلــــى كــســب الـــســـعـــوديـــة، في 
إطـــــار االســتــراتــيــجــيــة املــشــتــركــة مـــع الــصــن 
لـــالســـتـــحـــواذ عــلــى مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــغــنــيــة 
بالنفط من النفوذ األميركي. وحسب محللن 
في  بوتن  فالديمير  الرئيس  يرغب  غربين، 
إقناع الرياض بتنفيذ صفقات أسلحة وبناء 

مفاعالت نووية لتوليد الكهرباء في اململكة.
وفــي شــأن التنسيق بــن موسكو والــريــاض، 
الــطــاقــة  فــــي وزارة  الـــصـــحـــافـــي  املـــكـــتـــب  قـــــال 
ألكسندر  الروسي  الطاقة  وزيــر  إن  الروسية، 
نوفاك وصل، أمس، إلى مدينة جدة السعودية 
لعقد مباحثات تمهيدية مع نظيره السعودي 
الجديد، األمير عبد العزيز بن سلمان، قبيل 
ــارة املــرتــقــبــة لــلــرئــيــس فــالديــمــيــر بوتن  ــزيـ الـ
للسعودية واملخطط لها في أكتوبر/تشرين 
القضايا  املكتب عن  املقبل. ولم يكشف  األول 
اللقاء، إال أن وكالة  التي سيتم بحثها خالل 
»رويــــــتــــــرز« نـــقـــلـــت عــــن مــــصــــادر مــطــلــعــة أن 
الــجــانــبــن ســيــنــاقــشــان الــتــعــاون بــن روســيــا 
والسعودية، وكذلك األوضاع في سوق النفط.

الــطــاقــة  الــلــقــاء يعتبر األول بــن وزيــــر  وهــــذا 
الـــروســـي ونــظــيــره الــســعــودي الــجــديــد، الــذي 
تولى منصب وزير الطاقة، يوم األحــد، خلفًا 
لخالد الفالح، كذلك يعد أول لقاء ثنائي يعقده 
الــوزيــر الــســعــودي مــع مــســؤول أجــنــبــي. لكن 
األمير عبد العزيز ليس جديدًا على روسيا، 
حــيــث إنـــه شــغــل مــنــصــب نــائــب وزيــــر النفط 
السعودي لسنوات، وكان املسؤول عن معظم 
الترتيبات التي تمت بن السعودية وروسيا 

بشأن اتفاقات خفض اإلنتاج األخيرة.
ــم الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة،  ــال املـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ وقــ
دميتري بيسكوف، على مسألة مغادرة وزير 
الــطــاقــة الــســعــودي، خــالــد الــفــالــح، إن تغيير 
الوزير لن يؤثر على إرادة موسكو والرياض 
لــتــعــاون مــتــبــادل املــنــفــعــة. وأضــــــاف: »ســـوف 
تستمر هذه العالقات، بما في ذلك في مجال 

التعاون في أسواق الطاقة الدولية«.

ألمانيا تدخل المنافسة على أفريقياأسعار النفط رهينة لمحادثات التجارة... وتنسيق سعودي روسي

استثمارها  املرصود سيتم  املبلغ  من  دوالر 
الـ  النفط والغاز، فيما سترصد  في مشاريع 
120 مليار دوالر املتبقية من املبلغ ملشاريع 
البنية التحتية كالطرق والكهرباء وشبكات 
إيـــران عبر هذه  الــطــرق وغيرها. وتستهدف 
الـــخـــطـــة إعــــــــادة تــشــغــيــل وتـــطـــويـــر صــنــاعــة 

االستراتيجية،  اتفاقية  على طهران. وتنص 
على إعطاء الصن األولوية في شراء النفط 
والغاز ومنتجات البتروكيميائيات اإليرانية 
وبحسم كبير يبلغ 12% من أسعار السوق، 
كما ينص كذلك على منح الشركات الصينية 
بن  تــتــراوح  استثمارية  مخاطر  تعويضات 

التي  املــشــاريــع  توقفت معظم  الــطــاقــة، حيث 
تم االتفاق عليها بعد عودة الحظر األميركي 
بأنها  الغربية  للشركات  واشنطن  وتهديد 
ــان مــــن الــــســــوق األمـــيـــركـــي  ــرمـ ــحـ ســـتـــواجـــه الـ
واستخدام الدوالر واملتاجرة في أدوات املال 
املفروضة  العقوبات  كسرها  حال  األميركية 

6 و8%. وحــســب االتــفــاقــيــة »ســتــدفــع الصن 
جزءًا من املبلغ بعمالت الدول الناشئة التي 
تــراكــمــت لــديــهــا مــن الــفــوائــض الــتــجــاريــة مع 
الدول اآلسيوية واألفريقية«. وهذا يعني أن 
العموالت  بهذه  الدفع  عبر  ستتمكن  الصن 
ــن الـــحـــصـــول عــلــى حـــســـومـــات أخـــــــرى.  من  مـ

جـــانـــبـــهـــا، تــــــرى مـــجـــلـــة »فـــــــــورن بـــولـــيـــســـي« 
األمــيــركــيــة فــي تــقــريــر األســـبـــوع املـــاضـــي، أن 
وزير الخارجية اإليراني جواد ظريف يعتقد 
أن على الصن مواجهة التحدي املتمثل في 
إنهاء »التعصب األميركي« في جميع أنحاء 
بــالده ستقدم بكل سعادة  أن  مــؤكــدًا  العالم، 

دعمها لهذا الجهد. 
وتــــرى » فــــورن بــولــيــســي«، أن دعــــوة ظــريــف 
إلقــامــة أســــاس قـــوي لــلــعــالقــات االقــتــصــاديــة 
الــصــن ستعود بالنفع على  والــتــجــاريــة مــع 
بــــــالده، ولـــكـــن يــتــم اســتــقــبــال االســـتـــثـــمـــارات 
الصينية بمخاوف واسعة النطاق في إيران، 
االقتصادية  العالقات  أن  كثيرون  يعتقد  إذ 
ــــن، كـــمـــا أن  ــــصـ الـــحـــالـــيـــة تـــمـــيـــل لـــصـــالـــح الـ
املـــســـؤولـــن اإليـــرانـــيـــن يـــــرون أن الــضــغــوط 
األمــيــركــيــة ســتــجــعــل بـــالدهـــم رهــيــنــة لبكن 
فــي حــال اعتماد مثل هــذه االتــفــاقــات طويلة 
األجــــل الــتــي تــرهــن قــطــاع الــطــاقــة وصــنــاعــة 
الصن  وتعتمد  للصن.  البتروكيميائيات 
بـــدرجـــة رئــيــســيــة عــلــى اســتــيــراد الــطــاقــة من 
إلــى جــانــب روســيــا، ومعظم  الخليج  منطقة 
الصن  تستوردها  التي  النفطية  اإلمــــدادات 
ــذا املنطلق  تــمــر عــبــر مــضــيــق هــرمــز. ومـــن هـ
تــتــزايــد مــخــاوف بــكــن الــتــي تــدخــل فــي نــزاع 
تــــجــــاري شـــــرس مــــع واشـــنـــطـــن، أن تــســتــغــل 
اإلدارة األميركية التوتر العسكري مع إيران 
النفطية من املنطقة  والتأثير على وارداتــهــا 

الخليجية. 
فـــي هـــذا الـــشـــأن كــشــفــت نــشــرة »ذا ديفينس 
أفــيــرز« الــشــهــريــة األمــيــركــيــة، أن بــكــن كانت 
الــوســيــط وراء الــتــرتــيــبــات األمــنــيــة الــســريــة 
التي جرت بن أبوظبي وإيــران خالل الفترة 
األخيرة، وتم على أثرها توقيع مذكرة تفاهم 

لتعزيز أمن الحدود. 
وحسب النشرة الدفاعية، فإن نفوذ التحالف 
الــصــيــنــي الـــروســـي بـــات يــتــزايــد فـــي منطقة 
الخليج، مستفيدًا من شكوك كل من الرياض 
من  الخفية  األميركية  النوايا  فــي  وأبوظبي 
تــصــعــيــد الـــتـــوتـــر فـــي الــخــلــيــج، وزادت هــذه 
الـــشـــكـــوك بـــعـــد امـــتـــنـــاع الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرامــب عــن تــوجــيــه ضــربــة عسكرية 

إليران في شهر يونيو/ حزيران املاضي.
وتــســتــهــلــك الــصــن مـــن الــنــفــط حـــوالـــى 12.5 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــًا يـــأتـــي مــعــظــمــهــا من 
إيـــــــران ودول مــنــطــقــة الــخــلــيــج إضــــافــــة إلـــى 
الصن  تعمل  كما  األفريقية.  والـــدول  الصن 
استراتيجي  احتياطي  لتكوين  منذ سنوات 

ضخم شبيه باالحتياطي األميركي.

ــغــاز  ــخــنــاق عــلــى صــنــاعــة الــنــفــط وال ــل واشــنــطــن تــشــديــد ال ــواص ت
تسويقية  منافذ  إيجاد  إلى  طهران  وتسعى  اإليرانية.  والبتروكيماويات 
ــرى  ــي. وي ــرك ــي ــط الــحــظــر األم وسـ
طهران  أن  غربيون،  طاقة  خبراء 
إنتاج  تسويق  فــي  صعوبة  تجد 
ــواق  ــ ــي األس ــبــتــروكــيــمــاويــات ف ال
العالمية بعد التضييق على صادرات 
الرسمية  األرقـــام  وحسب  النفط. 
السنوية  الــطــاقــة  تبلغ  ــة  ــي ــران اإلي
الفعلية 66 مليون طن. وكانت إيران 
تحّصل من مبيعاتها النفطية دخًال 

يقدر بنحو 17 مليار دوالر.

منافذ لتسويق البتروكيماويات

تقرير

تترقب أسواق النفط 
نتائج مفاوضات 

التجارة المرتقبة بين 
واشنطن وبكين، وكذلك 

التنسيق الجديد بين 
الرياض وموسكو
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رؤية

شريف عثمان

وافق وزير الدفاع األميركي مارك أسبر، األسبوع املاضي، على 
التابعة  اإلنــشــاء  مخصصات  مــن  دوالر  مــلــيــارات   3.6 تحويل 
الرئيس  الــذي طلب  الــعــازل  الــجــدار  لــوزارتــه لصالح تمويل بناء 
األميركي دونالد ترامب بناءه، على حدود بالده الجنوبية، للحد 
مــن دخـــول املــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــن الــقــادمــن إلـــى الــواليــات 
املتحدة عبر املكسيك. ويمثل تخصيص تلك األموال استجابة 
ملــا طلبه تــرامــب، فــي فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، بعد إعــالنــه حالة 
الــذي يحتاجه  املبلغ  استكمال  يعني  ما  الوطنية، وهو  الطوارئ 
لبناء الجدار، من دون الحصول على موافقة الكونغرس. ورغم 
في  مثلت  الــتــي  للفكرة،  الكونغرس  أعــضــاء  مــن  العديد  انتقاد 
 على اختصاص السلطة التشريعية بتحديد أوجه 

ً
رأيهم تحايال

اإلنفاق الحكومي، إال أن وزارة الدفاع أعلنت أن قرارها جاء بعد 
تشاك  مــا وصفه  وهــو  لــأمــر،  القانونية  املراجعة  مــن  انتهائها 
شــومــر، زعــيــم األقــلــيــة فــي مجلس الــشــيــوخ، بــأنــه »صفعة على 

الوجه« ألعضاء الخدمة العسكرية.
وتشير أرجــح التقديرات إلى أن ما يقرب من نصف هذا املبلغ 
كان مخصصًا إلنفاق الجيش األميركي خارج الواليات املتحدة، 
األمر الذي يفسر إصرار ترامب على سحب اآلالف من الجنود 
مثل  فيها،  يتواجدون  التي  املناطق  من  العديد  من  األميركين 

أفغانستان والعراق.
النواب،  مجلس  في  األغلبية  زعيم  بيلوسي،  نانسي  ووصفت 
قرار اإلدارة، بأنه غير مسؤول، واعتبرت أن تحويل األموال من 
ينتهك  أنــه  كما  أمنًا،  أقــل  أميركا  يجعل  العسكرية  املشروعات 
الدستور، على حد تعبيرها. وتوجه أموال اإلنشاءات العسكرية 
 لتمويل مشروعات متنوعة، تشمل 

ً
خارج الواليات املتحدة عادة

بناء وتجديد مراكز القيادة والطائرات بدون طيار، ومشروعات 
اإلنترنت، كذا إنشاء وتوسيع أرصفة السفن البحرية الستيعاب 
املــزيــد مــن الــغــواصــات، باإلضافة إلــى املـــدارس ومــراكــز الترفيه 
ومشروعات  األميركية،  العسكرية  القواعد  في  العاملن  ألبناء 
ــرى، على  ــرى. وتــأمــل وزارة الـــدفـــاع فــي الــحــصــول، مـــرة أخــ أخــ
َوقع أن 

َ
ُيت الــذي  املبالغ الالزمة الستكمال تلك اإلنــشــاءات، األمــر 

يقابل بمعارضة، خاصة من أعضاء الحزب الديمقراطي، داخل 
الكونغرس.

أثناء حاالت  الدفاع،  لوزير  الدستور األميركي يسمح  أن  ورغــم 
الطوارئ الوطنية التي تتطلب استخدام القوات املسلحة، بتنفيذ 
مــشــاريــع بــنــاء لــدعــم الـــقـــوات مــن دون الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 
الكونغرس، وهو البند الذي استغله ترامب، ورأته الوزارة قانونيًا، 
إال أن العديد من أعضاء الكونغرس اعتبروا أن الوضع الحالي ال 
يمثل حالة طوارئ، ووصفوا طلب ترامب، الذي أيده البنتاغون، 
بأنه يؤكد عدم احترامه للمؤسسة العسكرية، وأكدوا أن قراراته 
غير املدروسة تتسبب في ابتعاد الجيش عن مهامه الرئيسية، 

وتؤثر سلبًا في جاهزيته وقدرته على حماية الوطن.
وعقب إعالن الوزارة تحويلها األموال املطلوبة لبناء الجدار، أعلن 
»اتحاد الحريات املدنية األميركي« أنه سيسعى للحصول على 
أمر من املحكمة بحظر استخدام األموال التي تم تخصيصها، 
كجزء من دعواه القضائية التي تتهم ترامب بإساءة استخدام 
سلطات الطوارئ، من أجل تأمن األموال لجداٍر سبق أن رفض 

الكونغرس تمويله.
املراقبة في  التشريعية ولجنة  اللجنة  أخــرى، طلبت  واقعٍة  وفي 
من  األميركية،  اإلدارة  فــي  الجهات  مــن  العديد  مــن  الكونغرس، 
املتعلقة  واملعلومات  باملستندات  تزويدها  األبيض،  البيت  بينها 
اململوكة  املنتجعات  أحــد  فــي  بنس  مايك  الرئيس  نائب  بإقامة 
للرئيس األميركي في إيرلندا، كما رغبة ترامب في استضافة 
ــدول الــســبــع، الــعــام الـــقـــادم، فــي منتجع  ــ اجــتــمــاعــات مجموعة ال
الغولف الذي يمتلكه في ميامي بوالية فلوريدا األميركية، ملعرفة 
إذا كان أي من هذين األمرين يمثل انتهاكًا للدستور األميركي.

لم يحّول ترامب أمــوال جيشه لبناء قصور واستراحات بطول 
السواحل األميركية، ولم نسمع بتدخل السيدة األولى في إضافة 
تعديالت على مــا يتم إنــشــاؤه لهما مــن قــصــور رئــاســيــة، مما 
العجز األميركي وتفاقم  الــدوالرات، رغم ارتفاع  يتكلف مالين 

الدين العام. 
ومن املؤكد أنه لم يقم باستخدام أموال الدولة في تجديد مقبرة 
ليدفن فيها أمه التي ماتت قبل عشرين عامًا. لم يجامل ترامب 
أيا من أصدقائه، عن طريق بناء فندق يتكلف املليارات أمام بيته، 
األجنبي  النقد  احتياطي  مــن  ــــدوالرات  ال مليارات  يستهلك  ولــم 
لقيادات جيشه  ولــم يسمح  جــدوى،  بال  في مشروعات  لبالده 
بالتربح، ويغدق عليهم املكافآت املالية ضمانًا لوالئهم، ألنه يعلم 
جيدًا أن أموال دافعي الضرائب ليست متاحة له للتصرف فيها 
من دون حسيب أو رقيب. لم يقم ترامب بأي من تلك املخالفات، 
وإنما طلب تحويل جزء من املبالغ املخصصة إلنشاءات وزارة 
الــدفــاع الستخدامها فــي أمــر آخـــر، يـــراه كرئيس مــهــددًا لأمن 
ــم تــقــعــد، وكـــان  ــك، قــامــت الــدنــيــا ولـ ــ ــع ذل الــقــومــي األمـــيـــركـــي. ومـ
املــوضــوعــان أول مــا قــرر الكونغرس مناقشته بعد عــودتــه من 
عطلته هذا األسبوع. من الوارد أن يكون في الجيش األميركي، 
أو أي جهة حكومية أخرى هناك، فاسدون. فاملجتمع األميركي 
غير مقصور على املالئكة، وهناك العديد من القضايا التي تم 
كشفها، وتقديم املسؤولن عنها للمحاكمة، كما أنه من املؤكد 
الواليات املتحدة، وغيرها من دول  الفاسدين، في  أن هناك من 
 وأننا ال نعيش 

ً
العالم، من لم يتم كشفهم وال محاكمتهم، خاصة

في الجنة أو املدينة الفاضلة!
لكن النقطة الواضحة هنا هي أن غياب آليات الرقابة واملحاسبة، 
عن أي جهة تنفق املليارات من أموال الدولة، وتقوم بالعديد من 
كما  املباشر،  باإلسناد  أغلبها  يكون  االقتصادية،  املشروعات 
يحدث في العديد من دول العالم الثالث، يفتح دائمًا أبواب الفساد، 
ويساعد املجرمن على اإلفالت بما غنموا من أموال الشعوب. لم 
يتحجج أي من قيادات وزارة الدفاع األميركية، أو نظيرتها في 
على  »تأثيرها  أو  اإلنــفــاق«  أوجــه  »حساسية  بـ املتقدمة،  البلدان 
القومي«، إلضفاء السرية عليها، أو حجبها عن الجهات  األمن 
بمن  يــزج  ولــم  إجمالي وحيد،  كرقم  معها  التعامل  أو  الرقابية، 
فــي غياهب  مــن مهام وظيفته،  بــاألدلــة وكــجــزء  الفساد،  فضح 
السجون. ترى هل نرى في بالدنا العربية يومًا ما من يناقش 
تلك األمور، من دون أن يتعرض للتنكيل أو يتهم في وطنيته، أم 

أن الوقت لم يحن بعد؟  
»ادينا طولة العمر يا رب!«

أموال وزارة الدفاع


