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الحياة تعود لسياحة تونس
تونس ـ فرح سليم

لـــــم تـــــــدر األســــــــــــواق الـــســـيـــاحـــيـــة 
الـــعـــاملـــيـــة ظـــهـــرهـــا لـــتـــونـــس هـــذا 
الــــــعــــــام، فــــــبــــــوادر عــــــــودة الــــبــــاد 
للخريطة السياحية الدولية باتت وشيكة، 
ــات بــــانــــتــــعــــاش اإلشـــــغـــــاالت  ــعـ ــلـ ــطـ وســـــــط تـ
الــفــنــدقــيــة خـــال املـــوســـم الــصــيــفــي. ويــؤكــد 
مـــســـؤولـــون فـــي قـــطـــاع الــســيــاحــة أن الــعــام 
الحالي هو األول منذ 2011، الذي تشهد فيه 
ل 

ُ
تونس حجوزات مبكرة، فيما تترقب النز

الساحلية  املحافظات  )الفنادق( في مجمل 
نسبة إشغال ال تقل عن 90% بداية يوليو/

تــمــوز املــقــبــل. فحتى الــفــنــادق الــتــي شهدت 
األحـــداث األكثر دمــويــة، تمكنت من العودة 
فــي فندق سوسة  الحياة  دبــت  إذ  للنشاط، 
بعد أن أعاد فتح أبوابه قبل أيام، بعد قرابة 
الدولة  تنظيم  تبناه  داٍم  هجوم  مــن  عامني 

اإلســـامـــيـــة. وقــــال خــالــد الــفــخــفــاخ، رئــيــس 
ــادة فــتــح  ــ ــ ــزل، إن إعـ ــنــ جـــامـــعـــة )جـــمـــعـــيـــة( الــ
إرهابية،  عمليات  شهدت  التي  املنتجعات 
هو أفضل رسالة يمكن أن توجهها تونس 
ــــي مــخــتــلــف  ــم فـ ــالــ ــعــ ــي الــ ــ لـــاقـــتـــصـــاديـــني فـ
املجاالت. وأضاف الفخفاخ في تصريح إلى 
»لعربي الجديد«، أن السياحة املحلية تملك 
كل املقومات ملنافسة أكبر األســواق، مشيرا 
إلى أن السياحة التونسية نهضت من تحت 
أنــقــاض العمليات اإلرهــابــيــة، وقـــادرة على 
الخدمات  في مستوى  نوعية  نقلة  تحقيق 

الفندقة وتطوير املنتجات وتنويعها.
ــرار الــحــكــومــة  ــمـ ــتـ ــرورة اسـ ــ ــ ــــى ضـ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
لقطاع  الدعم  تقديم  في  املصرفي  والقطاع 
مـــصـــدر رزق لنحو  يــعــد  الـــــذي  الـــســـيـــاحـــة، 

مليون عائلة ويعد أحد أعمدة االقتصاد.
وتــــعــــول الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة كـــثـــيـــرًا هـــذا 
بعد سنتني  السياحة،  إيــــرادات  على  الــعــام 

تراجعت خالهما أعداد السياح واإليرادات 
بنحو ملحوظ جراء الهجمات األخيرة التي 
ــبـــاد. وتــســعــى تــونــس من  تــعــرضــت لــهــا الـ
السياحة،  لدعم  جديدة  استراتيجية  خال 
الســتــقــطــاب 6.5 مــايــني ســائــح هـــذا الــعــام، 
مـــع بـــلـــوغ 10 مـــايـــني ســـائـــح حــتــى 2020، 
مقارنة بنحو 5.7 مايني سائح في 2016، 
التي بلغت 2.3  القطاع  إيــرادات  ومضاعفة 
املاضي،  الــعــام  دوالر(  )مليار  ديــنــار  مليار 
التونسية، سلمى  السياحة  وزيــرة  بحسب 
ــلـــومـــي. ولـــضـــمـــان حـــظـــوظ أوفـــــر لــنــجــاح  الـ
السياحة  وزارة  قــامــت  الــســيــاحــي،  املــوســم 
بالتنسيق مع وزارة النقل بتعهد مبكر لكل 
انسياب  لضمان  البرية  الــحــدوديــة  املعابر 
حــركــة الــســيــاح املــغــاربــة، فضا عــن برمجة 
مــكــثــفــة لــلــرحــات غــيــر املــنــتــظــمــة »شـــارتـــر« 
على املطارات الداخلية التي ال تعرف نسبة 
اســتــغــال كــبــيــرة.  وقــــال ســيــف الــشــعــالــي، 

فــي وزارة السياحة، إن  املــســؤول اإلعــامــي 
عــــودة الـــرحـــات الــبــحــريــة وكــبــار متعهدي 
الــرحــات على غــرار »تــومــاس كــوك« وتــوي 
»األوروبيتني واسترجاع السوق البلجيكية 
ــل عــلــي إيــجــابــيــة  ــ بــنــســبــة كـــبـــيـــرة، هـــي دالئـ
ــم. وأضــــــاف الـــشـــعـــالـــي، أن الــــــوزارة  املــــوســ
تــفــضــل عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن كــــل الــتــفــاصــيــل 
ــة الـــتـــي تــلــقــاهــا  بــســبــب املـــنـــافـــســـة الـــشـــرسـ
الــســوق الــتــونــســيــة مــن أســــواق متوسطية، 
اســتــفــادت مــن تــراجــع السياحة فــي تونس 

وفق تصريحه إلى »العربي الجديد«.
وبـــــدأت الــســيــاحــة تــتــدفــق إلـــى تــونــس مع 
بــدايــة إبــريــل/ نيسان الــجــاري، مــع حلول 
بروكسل وتضم  القادمة من  الرحات  أول 
351 ســـائـــحـــا، بــعــد رفــــع الــحــظــر الــجــزئــي 
فـــي 24 فــبــرايــر/ شــبــاط املـــاضـــي، مـــن قبل 
الـــســـلـــطـــات الــبــلــجــيــكــيــة مـــنـــذ الـــهـــجـــمـــات 

اإلرهابية في 2015.

عدن ـ فاروق الكمالي

قــررت  اليمنية  الــحــكــومــة  أن  مــصــادر رســمــيــة،  كشفت 
إلــغــاء جـــوازات السفر الــصــادرة عــن السلطات املوالية 
املدني  السجل  مراكز مصلحة  من  الحوثيني  لجماعة 
الخاضعة لسيطرتهم في العاصمة صنعاء، في إطار 

مساع لتجفيف مصادر تمويل الحوثيني.
»العربي الجديد«،  وأوضحت املصادر في تصريحات لـ
أن »الحكومة أصدرت تعميما سريا نهاية مارس/آذار 
التعامل مع  الــدول بعدم  إلــى سفارات جميع  املاضي، 
جوازات الحوثيني«. وأضافت أن الجوازات باتت موردًا 

الكثافة  ماليا مهما لتمويل حروب الحوثيني، نتيجة 
ولرفع  لسيطرتهم،  الخاضعة  املناطق  فــي  السكانية 
السلطات املوالية لهم سعر استخراج الجواز إلى 100 
ألف ريال )400 دوالر( بداًل من 4 آالف ريال )16 دوالرًا(. 
وأشـــارت املــصــادر إلــى أن الــقــرار الحكومي يهدف إلى 
ــــوازات الــســفــر من  تــوجــيــه اليمنيني إلـــى اســتــخــراج جـ
املراكز التابعة للحكومة الشرعية، التي افتتحت مراكز 
إلصــدار الــجــوازات في العاصمة املؤقتة عــدن )جنوب 

الباد( ومحافظة مأرب )شرق(.
تقريرًا في 28 نوفمبر/ الجديد« نشر  »العربي  وكــان 

تــشــريــن الــثــانــي 2015، حــــول تــحــول خـــدمـــات إصــــدار 

جوازات السفر وتأشيرات العمل في الخارج إلى سوق 
سوداء يسيطر عليها الحوثيون بعد استيائهم على 
املقار الحكومية في صنعاء.وأدت الحرب املستعرة منذ 
مارس/ آذار 2015 إلى ارتفاع معدالت الهجرة، ما عزز 
الطلب على وثائق السفر وتأشيرات العمل في الخارج. 
إن  اليمني،  االقتصادي  املحلل  األثـــوري،  وقــال يسري 
الــصــادرة عــن الحوثيني مهم،  السفر  »إلــغــاء جــــوازات 
فهي تمثل موردا ماليا كبيرا للحوثيني وينبغي على 

الحكومة تجفيفه وتوجيه هذه األموال لصالحها«. 
الخليج  دول  وســفــارات  األميركية  السفارات  وترفض 
حول العالم التعامل مع الجوازات الصادرة عام 2016 

من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيني. وقال سفير 
اليمن لدى ماليزيا عادل باحميد، في وقت سابق من 
أبــريــل/نــيــســان الـــجـــاري، إن »الــســفــارة األمــيــركــيــة في 
يمنيني ألن جوازاتهم  مع  التعامل  رفضت  كواالملبور 

صدرت من قبل سلطات االنقابيني«.
وأضــاف باحميد، في تصريحات صحافية، أن »عددًا 
من السفارات العربية واألجنبية أيضا في كواالملبور 
رفــضــت التعامل مــع الـــجـــوازات الــصــادرة مــن صنعاء 
ومحافظة إب )جنوب العاصمة( خال 2016، لكونها 
صادرة عن جهات غير شرعية وليست وفقا للمعايير 

واملواصفات املتعارف عليها«.

الحكومة اليمنية ُتجفف تمويل الحوثيين بالسيطرة على السفر

منجم ذهب في السعودية
قالت وزارة الطاقة السعودية، 

في تغريدة على موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«، أمس السبت، 
إن اململكة ستدشن منجما جديدا 
للذهب إلنتاج نحو 180 ألف أوقية 

سنويًا، مشيرة إلى أنه سيشكل 
رافدًا جديدًا لالقتصاد، دون أن 

تخوض في مزيد من التفاصيل.

ويبلغ حجم إنتاج اململكة من 
الذهب خالل الفترة من 2011 

حتى 2014، وفق آخر إحصائيات 
معلنة، نحو 750 ألف أوقية )23.3 

ألف كيلوغرام(، بمعدل سنوي 
يبلغ نحو 150 ألف أوقية. ويقع 
املنجم الجديد الذي يطلق عليه 

»الدويحي« جنوب غرب العاصمة 
الرياض، ويتبع شركة »معادن« 

السعودية، محتكر نشاط التعدين 
في اململكة، وهي مدرجة في 

البورصة املحلية ومملوكة من قبل 
الحكومة بنسبة 65%.  وتعمل 

اململكة، وفقا لرؤية 2030 املعلنة 
في 25 أبريل/ نيسان املاضي، 

على أن يصبح قطاع التعدين من 
ركائز االقتصاد الوطني.

بنك مصري يلغي قيودا 
خارجية

أعلن البنك التجاري الدولي في 
مصر، وهو أكبر مصرف خاص، 

إلغاء حدود استخدام بطاقات 
االئتمان في املشتريات خارج 

البالد. وقال البنك، في رسالة نصية 
لعمالئه وفق وكالة األناضول، أمس، 

إنه »تم إلغاء حدود االستخدام 
خارج البالد حيث يمكنك اآلن 

استخدام كامل الحد االئتماني، 
في املشتريات بالخارج«. ويشتري 

العميل بموجب بطاقة االئتمان دون 
حسم األموال من رصيده بشكل 

فوري، بخالف بطاقة الحسم 
املباشر التي تحسم األموال فورًا 

من حساب العميل عند استخدامها 
في أي مشتريات. ولجأت أغلب 

البنوك في مصر قبل تحرير سعر 
صرف العملة املحلية في الثالث من 
نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إلى 
تخفيض الحد األقصى الستخدام 

بطاقات الحسم واالئتمان خارج 
مصر، بسبب تراجع موارد العملة 
الصعبة في البالد، وذلك بناء على 

تعليمات من البنك املركزي.

صناديق تمويل في تركيا
كشف وزير املالية التركي ناجي 
أغبال، على هامش مشاركته في 
اجتماعات الربيع لصندوق النقد 

والبنك الدوليني، في واشنطن، عن 
رغبة صناديق تمويل في أوروبا 

وأميركا وكندا في االستثمار 
بتركيا. وقال أغبال لألناضول إن 
»هذه الصناديق تنتظر من تركيا 

التركيز على إجراء إصالحات 
عقب االستفتاء الذي أجري 

األحد املاضي«، مضيفا أن »حالة 
الغموض تالشت في تركيا عقب 

االستفتاء«. وتابع أن الحكومة 
»تولي أهمية لإلصالحات املالية 

العامة، وسوق العمل، ونظام 
القانون والتعليم، ومركز إسطنبول 

التمويلي، واإلصالحات في 
القطاعات الصغيرة«.

أخبار

حظر »إكسون 
موبيل« 

في روسيا

رفضت وزارة الخزانة في الواليات املتحدة، طلبا لشركة النفط األميركية إكسون موبيل، بالسماح لها بالتنقيب عن النفط والغاز في روسيا، وذلك امتثااًل 
للعقوبات املفروضة ضد موسكو. وقال وزير الخزانة األميركية، ستيف منوشني، وفق وكالة نوفستي الروسية، أمس، إن اإلدارة األميركية لن تمنح استثناءات 
للشركات بما فيها »إكسون موبيل«، مشيرًا إلى أن السماح بالتنقيب محظور بسبب العقوبات على روسيا. وجاء تصريح الوزير األميركي بعدما كشفت 
صحيفة »وول ستريت جورنال« عن طلب تقدمت به الشركة األميركية إلى وزارة الخزانة للسماح لها بالتعاون مع شركة »روس نفط«، املدرجة في قائمة 

العقوبات، للتنقيب عن الغاز والنفط. وتفرض واشنطن منذ منتصف 2014، مجموعة من العقوبات االقتصادية على موسكو بسبب األزمة األوكرانية.
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اقتصاد

 القاهرة ـ جيهان عبدالغني
الرياض ـ خالد الشايع

قالت مصادر رسمية في القاهرة، 
إن زيـــــارة الــرئــيــس املـــصـــري عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي الــــيــــوم األحــــد 
إلــــى املــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، ستشهد 
ملفات  حسم  السياسية،  املباحثات  بجانب 
ــا مــــا يــتــعــلــق بــتــفــعــيــل  ــمـ ــيـ ــتــــصــــاديــــة، السـ اقــ
االتـــفـــاقـــات االســتــثــمــاريــة املــبــرمــة قــبــل نحو 
توريد  استمرار  وضمان  الدولتني،  بني  عــام 

شحنات النفط إلى مصر.
وقال مسؤول كبير في وزارة املالية املصرية، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــصــر  ـــ فـــي تــصــريــح لـ
لــن تطلب دعــمــا ماليا ســعــوديــا، ألن الوضع 
بــاملــزيــد من  يــســمــح  االقــتــصــادي للمملكة ال 
املساعدات في الوقت الراهن، إال أننا ننتظر 
ضــخ اســتــثــمــارات، وضــمــان اســتــئــنــاف ضخ 
الــنــفــط ضــمــن االتـــفـــاق الــســابــق وبــاألســعــار 

املتفق عليها سلفا مع شركة أرامكو«.
وأضـــاف املــســؤول: »نــعــول كثيرًا على اتفاق 

أرامكو في ظل التوقعات بارتفاعات متتالية 
إلــى 70  النفط عامليا قد تصل به  في أسعار 
)ينقضي  املقبل  املــالــي  الــعــام  بنهاية  دوالرًا 
أمــر  وهــــو   ،)2018 ــيـــو/حـــزيـــران  يـــونـ نــهــايــة 

سيثقل كاهل املوازنة املصرية«.
املقبل  املالي  للعام  املــوازنــة املصرية  وقــدرت 
البترول بنحو 57 دوالرًا  2017 /2018 سعر 
البترولية  السلع  دعم  سيرفع  مما  للبرميل، 
وزارة  بـــحـــســـب  ــه،  ــيــ ــنــ جــ ــار  ــيــ ــلــ مــ  140 إلـــــــى 
أرامــكــو  اتفاقية  وتتضمن  املــصــريــة.  املــالــيــة 
ــتـــرول املــصــريــة،  ــبـ الـــســـعـــوديـــة مـــع هــيــئــة الـ
ألــف طــن شهريا مــن املنتجات  تــوريــد 700 
 400 بــواقــع  ملــدة خمس ســنــوات  البترولية 
ألف طن سوالر و200 ألف طن بنزين و100 

ألف طن مازوت بقيمة 23 مليار دوالر.
وكــانــت أرامـــكـــو قــد أوقــفــت إمـــــدادات النفط 
في   ،2016 األول  أكتوبر/تشرين  فــي  ملصر 
فتورًا،  البلدين  بــني  العالقات  شهدت  وقــت 
ــارس/آذار املاضي،  مــ فــي  لكن مصر أعلنت 

عن استئناف اإلمدادات.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة املصرية 
يــوم الجمعة، فــإن زيــارة السيسي ستشهد 
بن  امللك سلمان  السعودي  العاهل  قمة مع 
عبد العزيز. وشهدت العالقات بني البلدين 
حالة من الفتور ألسباب رجح مراقبون أنها 
ناجمة عن اختالف مواقفهما بشأن الصراع 
في كل من سورية واليمن وعقبات قانونية 
البلدين  بني  اتفاقية  تنفيذ  أمــام  وقضائية 
في  وصنافير  تيران  جزيرتي  تبعية  تنقل 
إبريل/  السعودية. وفي  إلى  األحمر  البحر 

نــيــســان 2016، أجــــرى املــلــك ســلــمــان زيـــارة 
ملــصــر شــهــدت الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق تمنح 
بــمــوجــبــه مــصــر، الــســعــوديــة الــســيــادة على 
جزيرتي تيران وصنافير، وعلى حزمة من 
تـــجـــاوزت قيمتها 16  اتــفــاقــات االســتــثــمــار 
مليار دوالر. وقال املسؤول في وزارة املالية، 
إن »مــصــر ستقدم حــوافــز إلنــهــاء مشكالت 
االســتــثــمــار الـــســـعـــودي فـــي مـــصـــر.. نــتــوقــع 
استثمارات جديدة لن تقل عن 10 مليارات 

دوالر خالل العامني املقبلني«.
وأشار إلى أن القاهرة جذبت خالل األشهر 
األخـــيـــرة، اســتــثــمــارات ســعــوديــة فــي أدوات 
األولـــى منذ  للمرة  الحكومية، وذلــك  الــديــن 
فترة طويلة، مشيرًا إلى أن من شأن زيادة 
هـــذه االســتــثــمــارات خــفــض أســعــار الــفــائــدة 
على أدوات الدين املحلية، بخالف السندات 
دوليا.  طرحها  يتم  التي  الجديدة  الدولية 
وبحسب املسؤول فإن التقارب بني البلدين 
ــودائـــع الــســعــوديــة  »قـــد يــســمــح بــمــد أجـــل الـ
لدى البنك املركزي املصري، والتي يحل أول 

سداد لها في عام 2018«.
إلى  الرسمية،  املصرفية  البيانات  وتشير 
أن البنك املركزي املصري مرشح لفقد 18.5 
رد  بــســبــب   ،2021 عــــام  حــتــي  دوالر  مــلــيــار 
الـــودائـــع الــعــربــيــة الــتــي دعــمــت االحتياطى 

النقدي على مدار السنوات املاضية.
وبحسب البيانات الرسمية املصرية، قدمت 
السعودية نحو 10 مليارات دوالر ملصر ما 
بني منح وودائع ودعم نفط منذ 2011، لكن 
أكثر من 70% منها تركز في أعقاب إطاحة 
الــجــيــش املـــصـــري الـــرئـــيـــس مــحــمــد مــرســي 
في الثالث من يوليو/تموز 2013 بعد عام 
واحد من وصوله للحكم عبر أول انتخابات 
تــشــهــدهــا الــبــالد بــعــد ثــــورة يــنــايــر/كــانــون 

الثاني 2011.
ــن، عــضــو مجلس  ــديــ وقـــــال ولـــيـــد جـــمـــال الــ
»الـــعـــربـــي  ـــري الــــســــعــــودي لــــ ــال املــــصـ ــ ــمـ ــ األعـ
الـــقـــاهـــرة  ــــني  ــات بـ ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ ــد«، إن »الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ

عمان ـ زيد الدبيسية

قال مسؤول أردني إن تجديد الحكومة املهلة 
الــتــي أعــطــتــهــا لــلــعــمــالــة املــخــالــفــة لتصويب 
أوضاعها، جاء بناء على طلب مصري، وذلك 
في  ويعمل  املصرية.  للعمالة  فرصة  إلعطاء 
مـــن مختلف  عــامــل  مــلــيــون  مـــن  أكــثــر  األردن 
املصرية،  الجنسية  من  معظمهم  الجنسيات 
العمل  الرسمية، وتقدر وزارة  البيانات  وفق 
عدد العمال األجانب من مختلف الجنسيات 
الـــذيـــن قـــامـــوا بــتــصــويــب أوضـــاعـــهـــم بنحو 
450 ألف شخص. وأضــاف املسؤول األردنــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  فــي تــصــريــح خـــاص لـــ
التدخل املصري ملد املهلة يستهدف حصول 
بشكل  عمل  تصاريح  على  املصريني  العمال 

قانوني تجنبا لترحيلهم.
ــال مــحــمــد الــخــطــيــب،  ــــذا الـــســـيـــاق، قـــ وفـــــي هـ
املتحدث الرسمي باسم وزارة العمل األردنية 
ملـــدة شهر  أخـــرى  الــحــكــومــة منحت مهلة  إن 
بعد  أوضاعهم،  لتصويب  املخالفني  للعمال 
أن انتهت املهلة األولــى في منتصف إبريل/
الــجــاري، والــتــي شهدت إقــبــاال كبيرًا  نيسان 

مــــن الـــعـــمـــال األجــــانــــب ملــعــالــجــة املــخــالــفــات 
ــاف الــخــطــيــب فـــي تصريح  ــ الــقــانــونــيــة. وأضـ
خاص أن تصويب األوضاع يساعد الحكومة 
عــلــى ضــبــط ســــوق الــعــمــل، وتــحــديــد أمــاكــن 
تـــواجـــد الـــعـــمـــال الـــوافـــديـــن، وكـــذلـــك تحقيق 
ــرادات لــلــخــزيــنــة بــمــبــالــغ كــبــيــرة مــن خــالل  ــ ايــ
وتجديدها  العمل  تــصــاريــح  على  الــحــصــول 
ســنــويــا. وتــوقــع أن تــكــون هـــذه هــي الفرصة 
ــرة أمــــام الــعــمــال املــخــالــفــني لتصويب  ــيـ األخـ
الترحيل  عمليات  ستبدأ  حيث  أوضــاعــهــم، 
الـــفـــوري لــلــعــمــال غــيــر املــلــتــزمــني بــالــقــانــون، 

وذلك بعد انقضاء املهلة الجديدة.
ــزة  ــ ــهـ ــ واألجـ الـــعـــمـــل  وزارة  أن  إلــــــى  وأشـــــــــار 
ســتــقــوم  ــة،  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة  ــــي  فـ املـــخـــتـــصـــة 

بـــحـــمـــالت تــفــتــيــش عـــلـــى مــخــتــلــف املــنــشــآت 
لــضــبــط الــعــمــال املــخــالــفــني وتــســفــيــرهــم إلــى 
داعيا  األخــيــرة،  املهلة  انقضاء  بعد  بلدانهم، 
العمال املعنيني لالستفادة من الحوافز التي 
وفــرتــهــا الــحــكــومــة لــحــثــهــم لــلــعــمــل بــصــورة 

قانوية وضمن الضوابط املتاحة.
أكــدت على أصحاب  قد  العمل  وزارة  وكانت 
العمل، ضــرورة االلــتــزام بقانون العمل الذي 
يحظر استخدام العامل غير األردني إال بعد 
الحصول على تصريح له، تجنبا لتعرضهم 
للمساءلة وما يترتب على ذلك من مخالفات 

قانونية ذات تبعات مالية.
وشــددت الـــوزارة في وقــت سابق من أبريل/
نيسان الجاري، على أن القانون فرض غرامة 
مــالــيــة بــاهــظــة عــلــى صــاحــب الــعــمــل أو مدير 
املؤسسة في حال تم ضبط عامل غير أردني 
أو أكثر يعمل لديه بشكل مخالف وعقوبات 
أخرى تصل إلى حد إغالق املؤسسة املخالفة.
وتــأتــي هــذه الــضــوابــط فــي وقــت يعاني فيه 
األردن من ارتفاع البطالة التي بلغت حوالي 
العام املاضي 2016، بحسب  14% مع نهاية 

دائرة اإلحصاءات العامة الحكومية.

الكويت ـ العربي الجديد

تــواجــه الــعــديــد مــن الــشــركــات الــعــائــلــيــة ذات 
مخاطر  الكويت،  في  الضخمة  االستثمارات 
املقبلة، بعد  األعـــوام  تهدد استمرارها خــالل 
ــة واإلداريــــــــة  ــاديـ ــتـــصـ ــاتـــت األزمــــــــات االقـ أن بـ

تحيط بها في الفترة األخيرة.
أنــد كومباني«  »بــوز  تقرير ملؤسسة  وكشف 
االســـتـــشـــاريـــة الــعــاملــيــة، أن كـــبـــرى الــشــركــات 
العائلية في الكويت وعددها نحو 12 شركة 

تواجه خطر االنهيار خالل أربع سنوات.
وذكر التقرير، الذي حصلت »العربي الجديد« 
على نسخة منه، أن »سبب أزمة هذه الشركات 
الـــتـــي تـــزيـــد حــجــم ثـــرواتـــهـــا عـــن 8 مــلــيــارات 
دوالر، يتمثل في تصارع أبناء املؤسسني من 
الجيلني الثاني والثالث على إدارتها ونشوب 
خالفات بني الورثة، إلى جانب انزعاج نسبة 
كــبــيــرة مــن بــنــات املــؤســســني لــحــرمــانــهــن من 
ممارسة مهام إدارية في تلك املؤسسات رغم 

امتالكهن الخبرات العلمية في ذلك«.
الــعــائــلــيــة تعتبر  الـــشـــركـــات  أن  إلــــى  وأشــــــار 
مــن ضــمــن الــركــائــز الــرئــيــســيــة فــي االقــتــصــاد 
ــا تــمــتــلــكــه مـــن مــؤســســات  الــكــويــتــي، نـــظـــرًا ملـ
مالية ومصرفية كبرى داخل السوق املحلية، 
املحلي  الناتج  حيث تساهم بنحو 47% من 

اإلجمالي غير النفطي بالدولة.
وتأسست غالبية الشركات العائلية الكبيرة 
فـــي الــكــويــت فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
لـــذلـــك فــهــي تــمــر حــالــيــا فـــي مــرحــلــة انــتــقــال 
ــع في  ــرابـ الــســلــطــة مـــن الــجــيــل الــثــالــث إلــــى الـ

غالبية الشركات الكبرى.
ــــوز أنــــد كــومــبــانــي« إلــــى أن  ولـــفـــت تــقــريــر »بـ
اتخاذ القرارات في الشركات العائلية يخضع 

ــد، ومــــن الــصــعــب أن يتخلى  ــ إلــــى قـــائـــد واحــ
بسهولة عن السلطة التشغيلية للشركة التي 
أسسها وبناها. وفــي بعض الــحــاالت، ينتج 
عن مشاكل الوراثة املعقدة اقتسام الشركات، 
لضمان حصة للجميع، وفــي حــاالت أخــرى، 
قد تتطلب النزاعات غير القابلة للحل شراء 
الحصص العائلية، ما ينهك رأسمال الشركة، 
وفـــق الــتــقــريــر، وفـــي أكــثــر الـــحـــاالت تــعــقــيــدًا، 
قــد يــؤســس األشــخــاص الــذيــن يشعرون بأن 
عــمــلــيــة االســــتــــحــــواذ عـــلـــى الــســلــطــة لــــم تــكــن 
ــة، شـــركـــات مــنــافــســة، مـــا يــخــل بتركيز  ــادلـ عـ
والشركة  العائلة  باستقرار  ويطيح  اإلدارة 

على حد سواء.
ورأى إبراهيم البيلي، املحلل املالي الكويتي، 
أنه ال بد من اإلســراع في طرح هذه النوعية 
مــن الــشــركــات الــعــائــلــيــة لــالكــتــتــاب الــعــام من 
لــضــمــان استمراريتها  األســهــم  خـــالل ســـوق 
من ناحية، وحفاظا على وضع وعدم اختالل 

السوق املحلي من ناحية أخرى.
الــجــديــد« إن وضــع  »الــعــربــي  لـــ وقـــال البيلي 
الشركات العائلية في السوق ال يستهان به 
نــظــرًا ملــا تملكه مــن قـــوى مــالــيــة، مضيفا أن 
إلى  العائلية  الشركات  مزايا تحول  أهــم  من 
خاصة  امللكية،  نقل  عملية  يسهل  مساهمة 

تسعير الحصص.

حوافز مقابل األموال

مطالب بإدارج الشركات العائلية بالبورصة لضمان 
استمرارها )جابر عبدالخالق/ األناضول(

تدخل مصري لتمديد مهلة تصويب العمالة

أزمات تهدد استمرار الشركات العائلية

القاهرة تنتظر استثمارات 
ونفط السعودية

عروض التجار ال تجدي مع خفض رواتب غزة

تنتظر مصر تفعيل 
ملفات اقتصادية خالل 
زيارة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي إلى السعودية 

اليوم األحد، على رأسها 
ضخ استثمارات بنحو 

16 مليار دوالر وضمان 
استمرار النفط، بينما يلوح 
قلق سعودي من مناخ 

االستثمار بمصر

األردن مال وسياسة

الكويت

950
إن  غزة  تجارة  غرفة  قالت 
الجزء األكبر من الموظفين 
ــن مـــديـــون  ــي ــي ــوم ــك ــح ال
للمصارف، فيما تشير بيانات 
الفلسطينية  النقد  سلطة 
القروض  إجمالي  أن  ــى  إل
عمالء  على  المستحقة 
 950 يبلغ  غزة  في  البنوك 

مليون دوالر.

تحقيق

مسؤول مصري يتوقع 
استثمارات سعودية 

بقيمة 10 مليارات دوالر

تقديرات ببلوغ عدد 
موظفي السلطة في 

غزة نحو 58 ألف موظف

وكالة غوث الالجئين 
تقدر البطالة في 

غزة بـ%65

أكثر من مليون عامل 
أجنبي باألردن أغلبهم 

من المصريين

غزة ـ عالء الحلو

فـــي حـــي الــــرمــــال الــشــهــيــر وســط 
مدينة غزة، يصفف البائع عماد 
في  طــاولــة  على  بشير بضائعه، 
جــانــب الــطــريــق، وقـــد بـــدا الــضــجــر واضــحــا 
عـــلـــى مـــالمـــحـــه نــتــيــجــة الـــحـــركـــة الــشــرائــيــة 
الضعيفة، والتي انعدمت منذ قرار تقليص 
في  الفلسطينية  الــســلــطــة  مــوظــفــي  رواتــــب 

قطاع غزة بنسبة %30.
ضعف األسواق ليس جديدًا في قطاع غزة، 
إذ يعاني أهالي القطاع من تدهور متواصل 
املعيشية واالقتصادية بسبب  في حياتهم 
الــحــصــار اإلســرائــيــلــي املــفــروض مــنــذ نحو 
ــرار الــتــقــلــيــص الــحــكــومــي  ــ ــا، لــكــن قـ ــامـ 11 عـ
جاء كضربة قاسية، قصمت ظهر البائعني 
والتجار وأصحاب املشاريع الصغيرة، بعد 

أن أثر على مختلف نواحي الحياة.
ولــم تعد عــروض التجار لتحريك األســواق 
الـــرواتـــب. ويــقــول  تــجــدي نفعا مــع تقليص 
الحديث  البداية عن  في  امتنع  الــذي  بشير 
نتيجة يأسه من الظروف الحالية: »لم يتبق 
لنا سوى أن نتسول في الشوارع كي نتمكن 
من الصمود والــقــدرة على العيش في هذه 
تــتــدهــور أوضــاعــنــا يوما  املــديــنــة الصعبة، 
بعد اآلخـــر، وال نـــدري مـــاذا سيحصل بعد 

اآلن«.
ويـــوضـــح أن األســـــــواق فـــي قـــطـــاع غــــزة من 
شــمــالــه حــتــى جــنــوبــه ال تــنــتــعــش إال بعد 
حــصــول املــوظــفــني عــلــى رواتــبــهــم، مضيفا: 
»بـــدايـــة املــشــكــلــة كــانــت فــي تقليص رواتـــب 
بعد  املصيبة  واآلن حلت  حــمــاس،  موظفي 
تــقــلــيــص مـــوظـــفـــي الــســلــطــة بــنــســبــة %30، 
ــزوف املــوظــفــني عـــن الـــشـــراء،  مـــا أدى إلـــى عــ

واالقتصار على الحاجيات األساسية«.
حالة اإلحباط كانت سائدة، وواضحة على 
أصحاب املحال التجارية في أرقــى مناطق 
وشــوارع القطاع، كذلك في األســواق العامة 
على  ذاتها  الحالة  انسحبت  إذ  والشعبية، 
أصحاب املحال التجارية في منطقة الشيخ 
ـــارع عــمــر املـــخـــتـــار، ومــنــطــقــة  ــ ــوان، وشـ رضـــــ
الــشــجــاعــيــة، وغــيــرهــا مــن املــنــاطــق املــركــزيــة 

لتواجد التجار والباعة. ولم تسلم محالت 
الـــبـــقـــالـــة، إذ يـــقـــول أبــــو مــحــمــد املــــدهــــون لـ 
»العربي الجديد« إنه لم يتمكن هذا الشهر 
مـــن تــحــصــيــل ديـــونـــه مـــن بــعــض املــوظــفــني، 
حيث أثر تقليص الرواتب على قدرتهم على 
السداد، مضيفا: »يبدأ بعضهم باالستدانة 
بعد منتصف الشهر، ويقوم بالسداد بداية 

الشهر«.
ويــتــابــع: »أنــتــظــر حــلــول بــدايــة الــشــهــر مثل 
املستحقات،  أجــل تحصيل  مــن  مــوظــف  أي 
لكن هذا  للبقالة،  الــالزمــة  البضائع  وشــراء 
الــشــهــر اخــتــلــف عــن بــقــيــة الــشــهــور، إذ دفــع 
لـــي بــعــض الـــزبـــائـــن نــصــف الـــديـــن، ومــنــهــم 
مــن لــم يــدفــع أي شـــيء، وطــلــب مني الصبر 
حتى انتهاء األزمــة«، مضيفا: »كنا نستند 
على الــرواتــب، لكن يــبــدو أنــنــا أمـــام مرحلة 

صعبة«.
صــبــحــي الــغــنــدور 33 عــامــا، صــاحــب محل 
لــبــيــع املــــالبــــس الـــجـــاهـــزة فــــي شــــــارع عــمــر 
ــزة، يــقــول لـ  املــخــتــار الــتــجــاري فــي مــديــنــة غـ
»العربي الجديد« إن الركود ضرب األسواق 

واملـــحـــال الــتــجــاريــة الـــفـــارغـــة مـــن الــزبــائــن، 
مــا أعـــاد إلــى األذهـــان صـــورة األســـواق بعد 
الحرب اإلسرائيلية األخيرة عام 2014، التي 
كساها السكون نتيجة الحالة االقتصادية 

السيئة.
ويــضــيــف أن »الـــفـــارق الــوحــيــد فــي املــواســم 
والـــحـــركـــة الــتــجــاريــة، هـــو انــتــظــام حــصــول 

املوظفني على رواتبهم، حيث ال توجد فئة 
تحصل على دخل ثابت سوى املوظفني، إذ 
أن العمال ويقدرون بمئات اآلالف عاطلون 
عـــن الــعــمــل نــتــيــجــة الــحــصــار ومــنــع دخـــول 
مواد البناء، ما أدى إلى تعطل مئات املهن«.

ويقول: »املوقف يشبه إلى حد كبير لحظة 
االرتــبــاك الــتــي حصلت فــي رواتـــب موظفي 
حــمــاس بــعــد أن تــســلــمــت حــكــومــة الــوحــدة 
حزيران  يونيو/  في  عملها  مهام  الوطنية 
املوظفون بعدها على  لم يحصل  إذ   ،2014

راتب منتظم وكامل«.
تــجــولــت »الــعــربــي الــجــديــد« فـــي مجموعة 
ــارض، إذ يــوضــح محمد  ــعــ مـــن املـــحـــال واملــ
عــبــد الـــــرزاق 25 عــامــا، وهـــو صــاحــب محل 
ــوارات ومــــــــواد تــجــمــيــل فــــي ســـوق  ــ ــسـ ــ ــسـ ــ اكـ
الشجاعية شرق مدينة غزة، أن بداية الشهر 

أصبحت ال تختلف كثيرًا عن نهايته.
ويقول لـ »العربي الجديد« إن األوضاع في 
األسواق تتدهور شيئا فشيئا، مضيفا: »لم 
يعد هناك شيء يمكن أن يشعرنا باألمل، أو 
بتحسن األوضاع، إذ أننا نفقد كل املقومات 

ــتـــجـــاريـــة، وآخـــرهـــا  ــتـــي تـــدعـــم الـــحـــركـــة الـ الـ
تقليص رواتب املوظفني، التي كانت تشكل 

إحدى الركائز األساسية للعمل«.
ويتابع: »املواسم واألعياد وبدايات األشهر 
ومع  عملنا،  يحسن  أن  يمكن  مــا  فقط  هــي 
ذلك فإن الحركة الشرائية أصبحت ضعيفة 
خاللها، نتيجة سوء األحــوال االقتصادية، 
والتدهور املتواصل في أوضاع املواطنني«.

ويـــبـــني عـــبـــد الــــــــرزاق أن املــــحــــال الــتــجــاريــة 
أصــبــحــت تـــقـــدم الـــحـــمـــالت والــــعــــروض من 
أجل جذب الزبائن، إال أن الحركة الشرائية 
التجار  أصــاب  مــا  وغير طبيعية،  ضعيفة، 
ــعــــت بــعــضــهــم إلـــى  ــة مــــن الــــيــــأس دفــ ــالـ بـــحـ
املواطنني  إلى تجنيب  أبوابه، داعيا  إغــالق 
الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة كـــي يــتــمــكــنــوا من 

العيش بسالم.
، مــتــجــر لــبــيــع األحـــذيـــة 

ً
إلــــى الـــشـــرق قـــلـــيـــال

لصاحبه أبو سالم حميد، بدا كذلك خاليا 
مــن الــزبــائــن، ويــقــول صــاحــبــه إن األســــواق 
راكدة منذ 10 أعوام، بينما تنشط في األيام 
األولى من الشهر، أي بعد حصول املوظفني 
ــذا الــشــهــر )أبـــريـــل/  ــبـــهـــم، لــكــن هــ عــلــى رواتـ
لــم يحصل أي تحسن، فــي أي من  نــيــســان( 
أنه  لـ »العربي الجديد«  أيــام الشهر. ويبني 
وعــلــى الــرغــم مــن تخفيض األســعــار ألدنــى 
الشرائية ضعيفة،  الحركة  أن  إال  الدرجات، 
مضيفا: »دفــعــنــي ذلـــك إلـــى االســتــغــنــاء عن 
قادر  غير  أنني أصبحت  إذ  الُعمال،  بعض 
على اإليفاء برواتبهم، وتسديد إيجار املحل 
وتوفير مستلزماته«. ويتابع: »باألمس كان 
أن يصبح  أتوقع  لم  لكنني  الوضع صعبا، 

كارثيا إلى هذا الحد«.
ــادر عن  وكــــان تــقــريــر الـــقـــوى الــعــامــلــة الـــصـ
الــجــهــاز املـــركـــزي لــإحــصــاء الــفــلــســطــيــنــي، 
أظــهــر فــي فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، أن عدد 
العام  نهاية  بلغ حتى  العمل  من  العاطلني 

املاضي 206.8 آالف شخص في قطاع غزة.
ووصل معدل البطالة إلى 41.7% في قطاع 
الالجئني  غـــوث وتشغيل  لــكــن وكــالــة  غـــزة، 
الفلسطينيني قالت في مارس/آذار املاضي، 
غزة  قــطــاع  فــي  الحقيقية  البطالة  نسب  إن 
أعلى من املعلن عنها من جانب املؤسسات 
الرسمية، في حني بلغت نسبة الفقر %65، 

وفق املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.
وبــلــغ عــــدد املـــشـــاركـــني فـــي الـــقـــوى الــعــامــلــة  
ــزة. وُســجــلــت أعلى  496.4 ألــفــا فــي قــطــاع غـ
معدالت بطالة للفئة العمرية من 20 إلى 24 

سنة.
ــايـــو/أيـــار  ويـــتـــرقـــب مــوظــفــو غــــزة مــطــلــع مـ
املقبل، ملعرفة إذا ما كانت تقليص الرواتب 

الوطني  الــوفــاق  حكومة  أن  أم  سيتستمر، 
ــــوزراء  ــان رئــيــس الـ ســتــعــيــد الــنــظــر فــيــه. وكــ
أكـــد في  قــد  الــحــمــدالــلــه،  رامــــي  الفلسطيني 
أن  الجاري،  أبريل/ نيسان  وقت سابق من 
قرار الحسم من رواتب موظفي السلطة في 
غزة هو تجميد لجزء من العالوات، وليس 
قــــــرارًا دائــــمــــا، وســيــتــم صــرفــهــا حــــال تــوفــر 
املوازنات واستجابة حركة حماس ملبادرة 

الرئيس محمود عباس.
ــول عـــدد  ــ وال تـــتـــوفـــر مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة حـ
مــوظــفــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قــطــاع 
ــتــــالف مـــن أجــل  ــــزة، إال أن مــؤســســة »االئــ غـ
لة )أمان(«، قدرت عددهم بـ  النزاهة واملساء

58 ألف موظف. أسواق بال زبائن

لم تعد الحمالت والعروض الترويجية التي تقوم بها المحال التجارية في مختلف المجاالت 
الفلسطينية بنحو %30،  زبائن قطاع غزة، بعد تقليص رواتب موظفي السلطة  تجدي مع 

َ حتى باتت الحركة الشرائية ضعيفة، وسط قلق من تنامي البطالة التي تشهد ارتفاعًا كبيرا
عودة الكهرباء المصرية لجنوبي القطاع

املــغــذيــة لجنوبي قــطــاع غــزة للعمل  املــصــريــة  الكهرباء  عـــادت خــطــوط 
مجددًا، بعد انقطاع دام ألربعة أيام، وفق ما نقلت وسائل إعالم محلية 
العالقات  مــديــر  الجمعة، عــن  مــن مــســاء  فــي وقــت متأخر  فلسطينية 
النجيلي  وقــال  النجيلي.  عبدالله  رفــح  في  الكهرباء  في شركة  العامة 
إن خطوط الكهرباء املصرية عادت بالكامل بعد تعطلها أليام. وتقدم 
الــكــهــربــاء تخصص بمعظمها  املــصــريــة 23 مــيــغــاواط مــن  الــخــطــوط 
فني  عطل  بسبب  املــصــريــة،  الخطوط  قطع  وأدى  غــزة.  قطاع  لجنوب 
6 ساعات  مــن  للقطاع  املغذية  الكهرباء  وصــل  ســاعــات  تقليص  إلــى 

وصــل مقابل 12 قطع إلــى أربــع ســاعــات وصــل فقط. وتفاقمت أزمــة 
الكهرباء في غزة بعد تعطل محطة الكهرباء التي تغذي القطاع بنحو 
45 ميغاواط، بسبب الخالف على الضرائب بني سلطة الطاقة في غزة 
ووزارة املالية في حكومة التوافق. كان رئيس سلطة الطاقة في القطاع، 
املكتب  قــال في مؤتمر صحافي عقده في مقر  الشيخ خليل،  فتحي 
اإلعالمي الحكومي بمدينة غزة يوم االثنني املاضي، إن سلطة الطاقة 
في القطاع على استعداد كامل للتعامل مع أي مبادرة تضمن حل أزمة 

التيار الكهربائي بشكل كامل.

والرياض ال يمكن أن تتوقف أبدًا«، متوقعا 
أن تشهد األشهر املقبلة تواجدًا استثماريا 
السعوديني،  األعــمــال  رجـــال  قبل  مــن  كبيرًا 
ــــرب انـــتـــهـــاء مــنــاقــشــات  خــــاصــــة فــــي ظــــل قــ
قـــانـــون االســتــثــمــار املـــوحـــد فـــي مــصــر، ومــا 
استثمارية وضريبية  من حوافز  يتضمنه 
وفتح مجاالت  قائمة  إنهاء مشكالت  تكفل 
جــديــدة لــالســتــثــمــار. وكـــان نــحــو 200 رجــل 

مـــارس/آذار  أعلنوا في  أعمال سعودي، قد 
ــارة مــصــر فـــي مــايــو/ ــ املــــاضــــي، عــزمــهــم زيــ

أيـــار املــقــبــل، لبحث ســبــل تــعــزيــز الــعــالقــات 
ــة بــــني الـــبـــلـــديـــن، فـــيـــمـــا أشــــار  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
محللون اقتصاديون إلى أن هناك مؤشرات 
ــودة الــتــقــارب االقــتــصــادي  إيــجــابــيــة عــلــى عـ

واملالي بني مصر واململكة.
لــكــن املــســتــثــمــر الـــســـعـــودي، مــاجــد الــعــمــري، 

أبـــدى قلقه مــن االســتــثــمــار حاليا فــي مصر، 
مشيرًا إلى أن كل التقارير االقتصادية تؤكد 

أن مصر ليست بلدًا آمنا لالستثمارات.
»املناخ  الــجــديــد«:  »العربي  لـ العمري  وقــال 
الـــســـيـــاســـي واالقــــتــــصــــادي فــــي مـــصـــر غــيــر 
مشجع، وحتى مع صدور األنظمة الجديدة 
لالستثمار، فهي لن تطبق بالشكل األمثل، 
قد يصدر في أي لحظة قرار يجمد األموال«.

السيسي وسلمان في 
القاهرة إبريل 2016 
)األناضول(

ضعف الحركة 
الشرائية في 
أسواق غزة 
)عبدالحكيم أبو 
رياش(
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موسى مهدي

بدت أسواق املال في أوروبا حتى 
إغالق الجمعة، وهو يوم التعامل 
األخـــيـــر قــبــل بــــدء الــجــولــة األولــــى 
ــة تــمــامــا،  فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــفــرنــســيــة هـــادئـ
ولـــيـــس مـــعـــروفـــا بـــعـــد، إن كــــان هــــذا الـــهـــدوء 
يعكس ثقة حقيقية في فوز مانويل ماكرون 
ــتـــطـــرف، أم أنــــه هـــدوء  وهـــزيـــمـــة مــرشــحــي الـ
يسبق العاصفة. ولكن بالتأكيد فإن »العربي 
ــــواق  الـــجـــديـــد«، وهــــي تـــرصـــد تــحــركــات األسـ
أن  االســـتـــثـــمـــار، الحـــظـــت  أدوات  ــرات  ومــــؤشــ

ــواق املـــال صــوتــت مــبــكــرًا لــصــالــح هزيمة  أســ
التطرف وفــوز االعــتــدال، رغــم أن استفتاءات 
ــــى أن الــــفــــارق بــن  الـــــــرأي األخــــيــــرة تــشــيــر إلـ
املـــرشـــحـــن األربــــعــــة لــيــس كـــبـــيـــرًا، حــيــث أنــه 
نــقــاط. وحــســب متوسط استفتاء  يقل عــن 6 
هاريس واستفتاءات أخرى ظهرت حتى يوم 
الجمعة، فــإن احــتــمــال فــوز مــانــويــل مــاكــرون 
ـ %22   21« 24.5%« مقابل  ـ   23« بــن  ــراوح  يـ
مارين  املتطرفة  الوطنية  الجبهة  لزعيمة   «
ـ 21 % لفرانسوا فيون و18ـ  لوبان وبــن 20 
19% لجان لوك ميالنشون الذي يمثل التيار 
بيانات  ولــكــن تشير  الــراديــكــالــي.  الــيــســاري 
إلــى أن 30% من الناخبن لم يحددوا  الــرأي 

موقفهم بعد. 
وبالتالي فالنتيجة النهائية ال تزال مفتوحة، 
ولــكــن لـــم تــدخــل أســـــواق املــــال الــفــرنــســيــة أو 
األوروبـــــيـــــة حـــتـــى الــجــمــعــة فــــي حــســابــاتــهــا 
احــتــمــال فــــوز مــرشــحــي الـــتـــطـــرف  الــيــمــيــنــي 
واليساري، وهما كل من مارين لوبان وجان 
لـــوك مــيــلــونــشــون، رغـــم الــتــقــارب الــشــديــد في 
استفتاءات  أبرزتها  التي  املرشحن  شعبية 

الرأي.
وحــســب مــصــرف »دويــتــشــه بــانــك« األملــانــي، 
فإن عدم أخذ املستثمرين الحتياطات كافية 
وعدم حساب مخاطر فوز مرشحي التطرف 
قــد يجلب كــارثــة على األســــواق، ألن احتمال 

إلـــى الــحــســابــات فـــي لــوكــســمــبــورغ لـــم تتعد 
الــيــورو، كما الحظت مصارف  مئات مالين 
أميركية أن هنالك مشتريات أوروبية حدثت 
للدوالر في نهاية تعامالت الخميس، تحسبا 
ــتـــي تـــعـــد بـــإخـــراج  ــفـــوز املـــرشـــحـــة لــــوبــــان الـ لـ
فرنسا من اليورو، ولكن هذه التحويالت لم 

تكن كبيرة، وتوقفت في يوم الجمعة. 
الفرنسية إلى  البورصة  كما أشــارت بيانات 
ــع فـــي شـــارع  ــابـــي الــــذي وقـ أن الــهــجــوم اإلرهـ
ــفـــارق بن  الــشــانــزلــيــزيــه، أدى إلـــى اتـــســـاع الـ
ريــع الــســنــدات األملــانــيــة والفرنسية أجــل  10 
ســنــوات. وحــســب مــصــرف »دويــتــشــه بــانــك«، 
ــفــــارق حــــدث ألن بــعــض املــســتــثــمــريــن  فــــإن الــ
اعــتــقــد أن هــــذا الـــهـــجـــوم ســيــرفــع مـــن أســهــم 
التي  مرشحة اليمن املتطرف مارين لوبان، 
تــطــالــب بــإخــراج فــرنــســا مــن منطقة الــيــورو، 
الفرنك  لطباعة  الفرنسي«  »املــركــزي  وعـــودة 
ــدة بــن  ــائــ ــفــ الـــفـــرنـــســـي. ويــــذكــــر أن فـــــــارق الــ
السندات األملانية والفرنسية اتسع من 0.03 
إلــى 0.07% حتى نهاية  خــالل العام املاضي 

األسبوع. 

وفــي حــال فــوز مارين لــوبــان، فــإن االقتصاد 
ــفــــاع مــعــدل  الــفــرنــســي الـــــذي يــعــانــي مـــن ارتــ
الــبــطــالــة فـــوق 10% ويــرتــفــع وســـط الشباب 
فـــوق هـــذا الـــرقـــم، كــمــا يــعــانــي مـــن مــديــونــيــة 
دوالر،  تــرلــيــون   2.1 بــحــوالــى  تــقــدر  مرتفعة 
سيواجه تحديات ضخمة. حيث من املتوقع 
أن يهرب املستثمرون من السندات الفرنسية 
ــــي تــمــويــل  ــا فـ ــرنـــسـ ــتــــي تـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا فـ الــ
الحكومة  وبــالــتــالــي ستجد  املــيــزانــيــة  عــجــز 
الفرنسية صعوبات في تمويل اإلنفاق. كما 
أنه في حال فوز املرشح اليساري الراديكالي 
جـــان مــيــالنــشــون، فـــإن األثـــريـــاء واملـــصـــارف 
سيهربون من فرنسا، ألن ال أحد من أصحاب 
فــي ضريبة معدلها 100% على  يرقب  املــال 
دخله فوق 400 ألف يورو. وهذا الدخل ربما 
يــبــدو كــبــيــرًا لــلــمــوظــف الــــعــــادي، ولــكــنــه في 
عالم املصارف دخل متوسط أو حتى قليل. 
وبالتالي فالتوقعات وكما يقول االقتصادي 
ــثـــروة من  األمــيــركــي بـــوســـون، هـــو هــــروب الـ
باريس واحتمالية  فرنسا واغتيال جاذبية 
ــارف بــداًل  أن تــصــبــح عــاصــمــة لــلــمــال واملـــصـ

الخبير  للعمالء كتب  لندن. وفي مذكرة  عن 
املـــالـــي بــمــؤســســة »لـــنـــدن كــابــيــتــال غــــروب«، 
ابــيــك أوزكــارديــســكــايــا، ينصحهم بــضــرورو 
أخـــذ تــحــوط ضــد املــخــاطــر الــســيــاســيــة التي 
ــر أن االقـــتـــصـــاد  ــذكــ يـــواجـــهـــهـــا الـــــيـــــورو. ويــ
ــــذي يــبــلــغ حــجــمــه 2.8 تــرلــيــون  الــفــرنــســي الـ
دوالر، يعد ثاني اقتصاد في منطقة اليورو 
أملانيا. وتمثل نتيجة هذه االنتخابات  بعد 
ــة فــــــي اســـــتـــــمـــــراريـــــة الـــكـــتـــلـــة  ــلــ ــاصــ نـــقـــطـــة فــ
األوروبــيــة، إذ أن فرنسا تعد دولــة محورية 
في االتحاد األوروبي ومنطقة اليورو. ويرى 
محللون أن الوحدة األوروبية بدون فرنسا 
وبالتالي  معنى.  بــدون  ستكون  وبريطانيا 
فـــإن املــخــاطــر كــبــيــرة جـــدًا عــلــى اقــتــصــاديــات 
الــديــن العاملي  الــيــورو وعلى أســـواق  منطقة 
فــي حــال تحقق سيناريو فــوز الــتــطــرف في 
االنـــتـــخـــابـــات الــفــرنــســيــة. ويـــذكـــر أن وكــالــة 
فــيــتــش لــلــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي قـــد خفضت 
إليطاليا  الــســيــادي  التصنيف  الجمعة  يــوم 
التي ارتفعت ديونها العامة إلى 132.6% من 

اجمالي الناتج املحلي.

االنتخابات الفرنسية تحـّدد المسار األوروبي

)Getty( لوبان الرقم الخطر في االنتخابات

المنتجات الفرنسية حاضرة بقوة في الكويت 
)العربي الجديد(

انتخابات  األحـــد  ــيــوم  ال فرنسا  تــخــوض 
تاريخية، ال يتوقف على نتيجتها مستقبلها 
الوحدة  مستقبل  كذلك  ولكن  فحسب 

األوروبية. ففرنسا، االقتصاد الثاني األكبر بعد 
تريليون   2.8 حجمه  يفوق  حيث  ألمانيا، 
لبناء الكتلة  دوالر، تشكل العمود الفقري 

األسواق  رهان  من  الرغم  وعلى  األوروبية. 
على فوز مرشح االعتدال مانويل ماكرون، 
فإن فرص مرشحي التطرف لم تختف تمامًا، 

الفارق  أن  إلى  الرأي  حيث تشير استفتاءات 
بين ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف لوبان 

ال يفوق نقطتين فقط. 

محور

مخاطر ضخمة تواجهها 
أوروبا إذا فاز ميالنشون 

ولوبان في الجولة األولى

الكويت ـ محمود بدير

على الرغم من استمرار ذكرى مشاركة فرنسا 
في تحرير الكويت عام 1991 وموقفها الحازم 
املتحدة  األمـــم  لـــقـــرارات  الـــعـــراق  تطبيق  إزاء 
الخاصة بالكويت )االعتراف بالحدود، ودفع 
االقتصادية  الــعــالقــات  أن  إال  التعويضات(، 
ال ترتقي إلــى املــســتــوى املــتــقــدم الـــذي بلغته 

العالقات السياسية املتميزة بن البلدين.
التجارة  غــرفــة  مــن  حديثة  بيانات  وبحسب 
والــصــنــاعــة الــكــويــتــيــة يــصــل حــجــم الــتــبــادل 
التجاري بن البلدين إلى نحو 6.5 مليارات 
دينار )21.4 مليار دوالر( حتى نهاية 2016. 
الفرنسية في  فــي حــن تتركز االســتــثــمــارات 
الكويت في القطاع العقاري واملالي وكذا في 

النقل والبنية التحتية.
وبــلــغــت قــيــمــة املــــبــــادالت اإلجـــمـــالـــيـــة 554.6 
مليون ديــنــار فــي عــام 2015، مــقــارنــة بقيمة 

الرياض ـ خالد الشايع

قلل خبراء اقتصاديون من تأثير االنتخابات 
ــثــــمــــارات الـــســـعـــوديـــة  ــتــ الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى االســ
ــا، مــــشــــدديــــن عـــلـــى أن  ــرنــــســ ــي فــ ــ الـــضـــخـــمـــة فـ
تــتــابــع الـــرؤســـاء عــلــى اإللــيــزيــه لــم يــمــس هــذه 
الـــتـــبـــادل  ــة وأن حـــجـــم  ــثــــمــــارات، خـــاصـ ــتــ االســ

424 مليون دينار في عام 2014، ويعود هذا 
الـــصـــادرات  ارتـــفـــاع  إلـــى  الــنــمــو بنسبة %31 
الــفــرنــســيــة املــتــجــهــة نــحــو الــكــويــت، مدعومة 
بعمليات بيع طائرات ووسائل نقل مختلفة. 
أمـــا الـــــواردات مــن الــكــويــت فــمــا زالـــت تسجل 
انــخــفــاضــا، لــتــأثــرهــا بــشــدة بــتــراجــع أســعــار 
الــوقــود %97  ل 

ّ
يمث إذ  العاملية  الــخــام  النفط 

من هذه الواردات. ويقول الخبير االقتصادي 
عدنان الدليمي إن العالقات االقتصادية بن 
الكويت وفرنسا مبنية على الثقة منذ الغزو 
الــعــراقــي لــلــكــويــت، وبـــنـــاء عــلــى ذلـــك تعتمد 
الكويت على فرنسا في العديد من املجاالت 

أهمها وسائل النقل، خاصة الطائرات.
»العربي  لـــ  حديثه  خــالل  الدليمي،  ويضيف 
اهتمام  لديه  الفرنسي  الجانب  أن  الجديد«، 
مـــتـــزايـــد بـــاســـتـــغـــالل الــــفــــرص االســتــثــمــاريــة 
ــتــــي تــــوفــــرهــــا الــــســــوق الـــكـــويـــتـــيـــة خــاصــة  الــ
فـــي مـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة، حــيــث فـــــازت إحـــدى 

الــتــجــاري بــن الــبــلــديــن شــهــد نــمــوًا كــبــيــرًا في 
الفرنسي  السفير  وكشف  املاضية.  السنوات 
السعودية براتران بزانسنو في  املعتمد لدى 
تصريحات سابقة، أن حجم التبادل التجاري 
بــن الــريــاض وبــاريــس شهد تسارعا وزيــادة 
عتبة  ليتجاوز  املاضية  الفترة  فــي  ملحوظة 
العشرة مليارات يورو، مؤكدًا على أن فرنسا 
تعتبر ثالث أكبر مستثمر في السعودية بما 

قيمته 15 مليار دوالر. 
ويــؤكــد الخبير املــالــي الــدكــتــور ربــيــع سندي 
عــلــى أن االســتــثــمــارات الــســعــوديــة، فــي مأمن 
مـــن الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة فـــي فــرنــســا، وهــي 
»العربي  استثمارات متنوعة. ويشرح سندي لـ
الــــجــــديــــد«: »تــســتــثــمــر الـــســـعـــوديـــة مــــن خـــالل 
مليون   900 نحو  الــخــاص  الحكومي  القطاع 
ــورو، وتــمــثــل نــحــو 30% مـــن االســتــثــمــارات  ــ يـ
ــــدول مــجــلــس الــتــعــاون  املـــبـــاشـــرة األجــنــبــيــة لـ
الخليجي في فرنسا«. ويضيف أن السعودية 

تنفيذ  بمناقصة  الفرنسية مؤخرًا  الشركات 
الحديدية.  والسكة  الكويت  مترو  مشروعي 
ويشير الدليمي إلى أن السلع الفرنسية التي 
يفضلها املستهلك الكويتي واملقيم الفرنسي 
تــتــواجــد بــكــثــرة فــي الــســوق الــكــويــتــيــة، نظرًا 
لـــجـــودتـــهـــا الـــعـــالـــيـــة وعــــــدم وجــــــود مــنــافــس 

حقيقي لها داخل السوق املحلية.
الكويتية في  وقــد وصــل حجم االستثمارات 
فــرنــســا عــبــر الــصــنــدوق الــســيــادي الــكــويــتــي 
العام  إلــى نحو  6 مليارات دوالر في نهاية 
الهيئة  مـــن  رســمــيــة  بــيــانــات  بــحــســب   ،2016
العامة لالستثمار الكويتية. وتمتلك الكويت 
حصة من رأسمال بنك »بــي إن بي باريبا«، 
وكذا تصل قيمة استثمارات فرنسا إلى 500 

مليون دوالر في قطاع العقارات الكويتي. 
ويستثمر صندوق التقاعد الرسمي الكويتي 
حــوالــي مــلــيــار دوالر عــلــى األقـــل فــي فرنسا. 
الــكــويــت نسبة 3% من  نــفــط  وتمتلك شــركــة 

الشركات  مرتبطة بعقود تسليح ضخمة مع 
الفرنسية، وهذه العقود تهم الفرنسين أكثر 
ــدول الــتــي يمكن شــراء  مــن الــســعــوديــة، ألن الــ
فرنسا،  تحتاج  بينما  كثيرة،  منها  األسلحة 
الــدكــتــور سندي  ويــشــدد  أسلحتها.  لــتــرويــج 
على أن النية هي أن تسعى باريس ملزيد من 
االســـتـــثـــمـــارات الــســعــوديــة، لــتــجــنــب املــخــاطــر 
التي تهدد باريس جراء خروج بريطانيا من 
ــــي، ويــتــابــع: »فــرنــســا تحاول  االتــحــاد األوروبـ
أن تروج لنفسها كمالذ آمن لالقتصاد، وهذا 

شركة »سانوفي آفنتيس« )أي أن مشاركتها 
أمــا  دوالر(.  مـــلـــيـــارات   3.5 نــحــو  إلــــى  تــصــل 
فــي املــجــال الــعــقــاري، تشير تــقــديــرات اتحاد 
العقارين بالكويت إلى أن قيمة االستثمارات 

سيكون الهم األول ألي رئيس فرنسي سيأتي، 
بــغــض الــنــظــر عـــن تــوجــهــه الـــســـيـــاســـي، فهو 

سيكون بحاجة لألموال الخليجية«. 
وتملك الشركات الفرنسية عقودًا ضخمة في 
الــســعــوديــة، تــنــشــط فـــي املــشــاريــع الــتــنــمــويــة، 
ــة، واألمـــــــن،  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ أهـــمـــهـــا تـــحـــلـــيـــة املـــــيـــــاه، والـ
والزراعة، كما تعمل على تنفيذ مشروع النقل 
العام )املترو( والحافالت في مدينة الرياض. 
من  السعودية  في  فرنسية  شركة   67 وتعمل 
بــيــنــهــا 50 فـــي املـــائـــة كــشــركــة »مــحــاصــة« في 
ألف شخص  أكثر من 27  ل 

ّ
السعودية، وتشغ

آالف ســعــودي. وبحسب  عــشــرة  مــن ضمنهم 
تقرير للغرفة التجارية الصناعية السعودية، 
ــيـــة لــلــســعــوديــة  ــفـــرنـــسـ بـــقـــيـــت الـــــــصـــــــادرات الـ
مــســتــقــرة، فـــي وقـــت ارتــفــعــت فــيــه الـــصـــادرات 
وبـــاتـــت  بــنــســبــة %20،  لــفــرنــســا  الـــســـعـــوديـــة 
الــســعــوديــة املــــزود األول لــفــرنــســا مــن الــنــفــط، 
بنسبة 18% من السوق، وهي عميلها األول في 

الكويتية في فرنسا ال تقل عن ملياري يورو.
ومــن جــانــب آخـــر، يــقــول الخبير االقتصادي 
إبـــراهـــيـــم الــبــيــلــي إن الـــشـــركـــات الــفــرنــســيــة 
ســاهــمــت عــلــى مـــدى عــقــود بــشــكــل فــاعــل في 
تـــعـــزيـــز مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي 
الــكــويــت، إضــافــة إلـــى أعــمــال تــوريــد مــعــدات 
الـــطـــاقـــة الـــخـــاصـــة بــالــتــحــويــل الــكــهــربــائــيــة 
وتــركــيــبــهــا واإلشـــــــراف عــلــيــهــا. وكـــانـــت هــذه 
املشاريع بمثابة ركيزة أساسية وقوة دافعة 
ومــحــركــا لــكــافــة الــقــطــاعــات الــخــدمــاتــيــة في 
الـــكـــويـــت. ويــضــيــف الــبــيــلــي خــــالل حــديــثــه لـ 
»العربي الجديد« أن هناك مشاريع فرنسية 
عـــديـــدة يــجــرى تــنــفــيــذهــا بــالــكــويــت بمعرفة 
ــك لــالســتــفــادة من  الــخــبــراء الــفــرنــســيــن، وذلــ
الـــخـــبـــرات الــتــكــنــولــوجــيــة املـــتـــقـــدمـــة لــديــهــم 
وتطبيقهم أعلى معايير السالمة العاملية ما 
يخدم توجه الكويت نحو تحولها إلى مركز 

مالي وعاملي.

العميري  ماجد  املالي  املحلل  ويقول  أوروبـــا. 
من  العديد  فرنسا  مــن  السعودية  :«تــســتــورد 
املنتجات، خاصة في مجاالت املالحة الجوية، 
واملنتجات الطبية، واألنابيب، ولحم الدواجن، 
ــطـــور  ــعـ ــوب، واملــــــــــواد الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والـ ــبــ ــحــ الــ
تقدم سريع  التجميل. وهناك  ومستحضرات 
بــالــنــســبــة لـــلـــصـــادرات الــفــرنــســيــة لــلــســعــوديــة 
فــي مــجــاالت املــــواد الــغــذائــيــة، وارتــفــعــت تلك 
الصادرات في العام 2014، بعد أن  استوردت 
السعودية ألول مــرة 200 ألــف طــن مــن القمح 
الفرنسي، ومن املتوقع أن تتعدى الكمية هذه 

الـ 240 ألف طن في عام 2017«.
ــاه  ــديـــد«: »االتـــجـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ويــضــيــف لــــ
الــســائــد حــالــيــا هــو الــســعــي نــحــو مــزيــد من 
ــا هي  ــمـ ــارات، لــغــة االقـــتـــصـــاد دائـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
األقــــــوى وهــــي مـــن ســتــتــفــوق فـــي الــنــهــايــة، 
يميل  التجاري  التبادل  مــيــزان  وأن  خاصة 

بشكل أكبر لصالح فرنسا«.

السعودية مطمئنة على التبادل التجاري21 مليار دوالر التبادل التجاري بين الكويت وباريس

فرنسا تسعى للحصول 
على المزيد من المشاريع 

في السعودية

من فرنسا إلى كل من سويسرا وأملانيا.  
وحـــتـــى إغــــــالق الـــجـــمـــعـــة، فـــــإن ســـعـــر صـــرف 
ــم يـــظـــهـــر عـــلـــيـــه أي  ــ الـــــيـــــورو ظــــل عـــــاديـــــا، ولــ
تذبذب يذكر، سوى هبوط طفيف في نهاية 
الوساطة  شركات  بعض  والحظت  التعامل. 
ــــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صـــحـــيـــفـــة »لـــي  ــيــــة فـ ــالــ املــ
باريسيان« الفرنسية تحريك بعض األثرياء 
البنوك  إلى  الفرنسية  البنوك  من  لحسابات 
لوكسمبورغ تحسبا الحتماالت صعود  في 
املــرشــح جــان لــوك ميالنشون، الــذي يعد في 
االنتخابي بفرض ضرائب بنسبة  برنامجه 
100% على الدخول التي تفوق 400 ألف يورو 
)حوالى 4028 دوالرا(. ولكن هذه التحويالت 

أسواق المال هادئة رغم تقارب 
المرشحين باستفتاءات الرأي

ــا، حــســب  ــامـ ــمـ ــم يــخــتــف تـ فـــــوز أي مــنــهــمــا لــ
في  املستثمرون  ويــراهــن  الـــرأي.  استفتاءات 
فــرنــســا وأوروبــــــــا عــلــى احـــتـــمـــال أن يصعد 
ــات الـــتـــي  ــابــ ــتــــخــ ــــن االنــ لـــلـــجـــولـــة األخـــــيـــــرة مـ
ستجرى في بداية مايو/أيار كل من مانويل 
 
ً
ــذي يــمــثــل الـــوســـط ويــمــيــل قليال مـــاكـــرون الــ
لليسار ومارين لوبان، ويرون أن الجماهير 
اليمينية  غير  اطيافها  بمختلف  الفرنسية 
املتطرفة ستصطف في الجولة األخيرة ضد 
مــاريــن لــوبــان وستدعم مــاكــرون. ولكن هذه 
تظل احتماالت وحــدوث املفاجآت لم يختف 

تماما. 
بمعهد  االقتصادي  الخبير  يــرى  جانبه  من 
أدم  بواشنطن  الدولي  لالقتصاد  بيترسون 
بــوســون أن احــتــمــال صــعــود »مــاريــن لــوبــان 
ــيـــالنـــشـــون لـــلـــجـــولـــة األخـــــيـــــرة مــن  وجـــــــان مـ
لفرنسا  حقيقية  كـــارثـــة  يــمــثــل  االنــتــخــابــات 
وأوروبا«. وينصح الناخب الفرنسي خاصة 
فــي الــريــف، عــدم االنــخــداع بــوعــود مرشحي 
التطرف، ألن ذلك سيجر كارثة على االقتصاد 
الفرنسي، حيث سيقود إلى هروب الرساميل 

 الرباط ـ مصطفى قماس
الجزائر ـ حمزة كحال

ترتبط دول املغرب العربي بفرنسا منذ سنوات االستعمار، 
وتتأثر هذه البلدان بالتوجهات االستثمارية والسياسات 
ــذا الــبــلــد األوروبــــــــي، نـــظـــرًا لــلــمــشــاريــع  االقـــتـــصـــاديـــة فـــي هــ
الــتــواجــد الكثيف  الــعــامــلــة هــنــاك، وكـــذا  الــكــبــيــرة  الفرنسية 
الـــدول فــي فرنسا. فهل مــن مــخــاوف مغربية  ملغتربي هــذه 

ترتبط بنتائج االنتخابات الفرنسية؟
»الـــعـــالقـــات االقـــتـــصـــاديـــة بـــن املـــغـــرب وفـــرنـــســـا لـــن تــتــأثــر 
باالنتخابات الرئاسية في ذلك البلد األوروبي، على اعتبار 
أن هناك مصالح راسخة عابرة للرؤساء، التي يجرى الدفاع 
عنها مــن قــبــل حــراســهــا«... هـــذا مــا يــقــولــه منير بنصالح، 
أنــه خارج  الــذي يــرى  القيادي بجمعية »أنــفــاس« املغربية. 
املـــفـــاجـــآت الـــتـــي قـــد تـــحـــدث خــــالل االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
 إلى 

ً
الفرنسية، والتي يمكن أن تحمل اليمن املتطرف مثال

الرئاسة، فإن التيارات السياسية األخرى، ستسعى للحفاظ 
على نفس العالقات االقتصادية مع املغرب.

ويالحظ بنصالح أن حالة من سوء الفهم تسود في بعض 
املغرب واالشتراكين  العمومية في  السلطات  األحيان بن 
ــه ســرعــان مــا يــجــرى تغليب املــصــالــح  الــفــرنــســيــن، غــيــر أنـ

االقتصادية بن البلدين.
ويرى املهدي البركاني، الباحث في األسوق املالية، أنه أيا 
كانت نتائج االنتخابات الرئاسية في فرنسا، فإن تأثيرها 
على االقتصاد املغربي لن يتجلى بشكل آني، مشددا على 
أن قـــوة املــصــالــح االقــتــصــاديــة الــفــرنــســيــة، قــد تــصــمــد أمــام 

الخالفات الطارئة حول بعض القضايا. 
ويــفــيــد الــبــنــك املـــركـــزي الــفــرنــســي، أن رصــيــد االســتــثــمــارات 
يورو،  مليارات   9.3 إلى  باملغرب وصل  الفرنسية  املباشرة 
حيث تمثل 57.4% من مجمل استثمارات البلد األوروبي في 
شمال أفريقيا و18.7% من استثماراته في القارة األفريقية.
وتتركز االستثمارات الفرنسية باملغرب بنسبة 41.4% في 
الصناعة، متبوعة بالعقار بنسبة 29.5%، واألنشطة املالية 
في  زار  كما   .%5.4 بنسبة  والتطهير  واملـــاء   ،%8.6 بنسبة 
العام املاضي 3.3 مالين سائح فرنسي املغرب، أي حوالي 

32% من مجمل السياح الذين توافدوا على اململكة. 
أما الجزائر فتترقب، على غرار سائر بلدان املغرب العربي، 
بالنظر  فــرنــســا،  فـــي  الــرئــاســيــة  االنــتــخــابــات  مـــا ستحمله 
الجزائر  وتــبــدو  البلدين.  تربط  التي  التاريخية  للعالقات 
املتسابقن األحــد عشر  بــن  اخــتــارت فارسها  قــد  الرسمية 
نحو قصر اإلليزيه، من خالل البعد الرسمي الذي حظيت به 

زيارة املرشح إيمانويل ماكرون قبل شهرين إلى الجزائر. 

فــإن »إيمانويل  فــرحــات علي  االقــتــصــادي  الخبير  وحــســب 
للجزائر  أهمية  أعطى  الــذي  الوحيد  املــرشــح  يعد  مــاكــرون 
الزيارة  وقــام بزيارتها«، معتبرا أن ماكرون يبغي من تلك 
»ربح أصوات الجالية الجزائرية الكبيرة املقيمة في فرنسا 
من خالل فتح ملف التاريخ واالعتذار للجزائر«. لكنه يراهن 
على امللف االقتصادي لكسب صوت الجزائر الرسمية. حيث 
وعد بدعم الجزائر في مجال الطاقات املتجددة ورفع حجم 
اشتكت  التي  الجزائر  في  املباشرة  الفرنسية  االستثمارات 

مؤخرًا من تراجعها إلى ما دون املليار دوالر«.
وحسب أستاذ العلوم االقتصادية في جامعة الجزائر جمال 
نور الدين، فإن »نجاح مرشحة اليمن املتطرف مارين لوبان 
مقلقا  سيناريو  يعد  ميالنشون  اليسار  أقصى  مرشح  أو 
واالقتصادية  السياسية  لإليديولوجيات  بالنظر  للجزائر 
مع  الشراكة  ترفض  والتي  املرشحان،  هــذان  يحملها  التي 

أوروبا فما بالك مع دول أخرى«.
ويضيف املتحدث ذاته لـ »العربي الجديد« أن »زعيمي اليمن 
املتطرف وأقصى اليسار وضعا مخططا اقتصاديا يعتمد 
ــرادات الضريبية من اجــل دعــم اإلنــفــاق العام.  على رفــع اإليـ
وال يضعان في مخططهما أي اهتمام لألسواق األفريقية. 
حيث يعارضان سياسة »الالمركزية« التي تعتمد على فتح 
مصانع في األسواق الناشئة واألقل كلفة في اليد العاملة، 
وهي السياسة التي يرونها من أسباب ارتفاع البطالة في 

فرنسا«.
وتــعــتــبــر بــاريــس الــشــريــك الــتــجــاري الــثــانــي لــلــجــزائــر بعد 

الصن بصادرات فاقت 4.5 مليارات دوالر سنة 2016.
عبد  املــالــي  والخبير  الــجــزائــريــة  الحكومة  ويـــرى مستشار 
الرحمن مبتول في حديث مع »العربي الجديد« أنه »ال يهم 
الجزائر من  ما تملكه  ما يهم  بقدر  اإلليزيه  إلــى  من يصل 
قدرات اقتصادية، للضغط من أجل إحداث توازن في امليزان 
التجاري على األقل، ثم االنتقال إلى استقطاب االستثمارات 
الفرنسية املباشرة التي تفضل املغرب حاليا على الجزائر«.

الجزائر والمغرب يتخوفان انتخابات فرنسا
من »التطرف« الفرنسي

على الرغم من االستثمارات 
الفرنسية الكبيرة في كل من 

الجزائر والمغرب، إال أن دخول 
التطرف إلى قصر اإلليزيه يثير قلق 

االقتصاديين

الجاذبية  ناحية  من  بريطانيا،  بعد  ــا  أوروب في  دولة  ثاني  فرنسا  ُتعد 
يُقدر  الــذي  اليورو  منطقة  اقتصاد  تتوسط  أنها  حيث  االستثمارية، 
حجمه بحوالى 17 ترليون دوالر. كما بها حوالى 70 مليون مستهلك، 
وبالتالي فهي تحتل المرتبة الثانية من بين األسواق األوروبية، والمرتبة 
يميز  وما  الشرائية.   القوة  حيث  من  العالمي،  االقتصاد  في  السادسة 
ورفيعة  الجودة  عالية  تحتية  بنى  على  يستند  أنه  الفرنسي  االقتصاد 
أحدث  وثاني  القارة  في  طرق  شبكة  أول  فرنسا  وتملك  المستوى. 

شبكة سكة حديدية للقطارات فائقة السرعة في أوروبا.

جاذبية لالستثمار

بدت أسواق المال في 
فرنسا وأوروبا هادئة 
رغم ضآلة الفارق بين 

المرشحين في استفتاءات 
الرأي ومخاطر فوز 

مرشحي التطرف، 
فاألسواق شبه مطمئنة 
إلى فوز المرشح ماكرون

يؤكد خبراء االقتصاد 
أن السعودية غير 

قلقة على استثماراتها 
المتبادلة مع فرنسا، 

بغض النظر عن توجهات 
الرئيس المقبل
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