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فلسطين تجدول مستحقات الموظفين
رام اهلل ـ العربي الجديد

أعلنت وزارة املالية الفلسطينية أمس، عن جدولة 
نتجت  الــتــي  الــعــمــومــيــن،  املــوظــفــن  مستحقات 
الشهداء واألســرى  عــن قرصنة إسرائيل ألمـــوال 
والــجــرحــى قــبــل عـــدة أشــهــر، ومـــا تــاهــا مــن رفـــض السلطة 
الفلسطينية من استام األموال منقوصة، قبل أن يعلن عن 
اتفاق منذ نحو أسبوعن بن الطرفن. وقالت وزارة املالية 
املتأخرات  إنها »ستقوم بسداد  الفلسطينية في بيان لها، 
املــتــرصــدة مــن الـــرواتـــب الــشــهــريــة لــصــالــح مــوظــفــي القطاع 
العام على مدار الـ6 أشهر املاضية، بناًء على مداوالت وقرار 

مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس«.
وأوضحت أنه سيتم سداد مجموع متأخرات رواتب ثاثة 
أشهر وهي )إبريل/نيسان، مايو/ أيار، يونيو/ حزيران(، 
دفعة واحــدة بعد غد الخميس، كما سيتم سداد متأخرات 
رواتــــب األشــهــر )يــولــيــو/تــمــوز، أغــســطــس/ آب، سبتمبر/ 
أيــــلــــول( بـــالـــتـــزامـــن مــــع رواتـــــــب )أكــــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن األول، 
نوفمبر/ تشرين الثاني، ديسمبر/ كانون األول(، إذ سيتم 

صرف رواتب هذه األشهر بنسبة 100% في موعدها. وكان 
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قال في تصريح له 
بمستهل الجلسة األسبوعية للحكومة الفلسطينية، أمس، 
»إن أزمة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية )املقاصة( 
ــتـــرداد أمــوالــنــا كــافــة من  لــم تــنــتــه بــعــد، ومـــصـــرون عــلــى اسـ
املــالــيــة ستعلن عــن دفــعــات منتصف  إســرائــيــل، وأن وزارة 

الشهر الجاري لسداد مستحقات املوظفن«.
ورفـــض رئــيــس الـــــوزراء، الــتــهــديــدات اإلســرائــيــلــيــة املتعلقة 
ــن حــقــنــا أن  ــال: »مــ ــ بــاالقــتــصــاد الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، وقــ
ملي 

ُ
نستورد ما نريد وممن نريد، وال يحق إلسرائيل أن ت

إرادتها التجارية والسياسية علينا«.
الــعــالــم بوقفة جــديــة ملواجهة  إلــى ذلـــك، طــالــب اشتية دول 
ــتــــعــــمــــاري، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أنـــــه تـــبـــن وفــقــا  ــيـــطـــان االســ ــتـ االسـ
لإلحصاءات اإلسرائيلية أن عدد املستعمرين قد زاد بمعدل 
)14.400( مستعمر جديد خال عام 2018، األمر الذي يرفع 
عدد املستعمرين في األراضي الفلسطينية ليصل إلى أكثر 

من )700( ألف مستعمر.
العمل على إنشاء غرفة تجارة ما يسمى  واستنكر اشتية 

)يهودا والسامرة( برئاسة بعض املستعمرين اإلسرائيلين 
في الضفة الغربية املحتلة، كما طالب بوقف ابتزاز العمال 
يمارسها  التي  التصاريح  تــجــارة  خــال  مــن  الفلسطينين 
عقب  الفلسطينية  الحكومة  قــررت  بينما  الوسطاء.  بعض 
اجــتــمــاعــهــا الــعــمــل عــلــى وقـــف ظـــاهـــرة ســمــاســرة تــصــاريــح 

العّمال بكل الوسائل.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، قــــال نــائــب رئــيــس حــركــة فــتــح مــحــمــود 
الــعــالــول، »إن االنتخابات مسألة ضــروريــة أمــام مــا يحيط 
بقضيتنا ومـــا تــتــعــرض لـــه مـــن ضـــغـــوط، فــهــي اســتــحــقــاق 
شعبي وديمقراطي ومتطلب وطني ودولي«. وأكد العالول 
أن حكومة االحتال تستخدم الضغوط املالية على الشعب 
مؤكدًا  ملتطلباتها،  الرضوخ  أجل  من  وقيادته  الفلسطيني 

فشلها في هذا التوجه.
الوطنية،  أهدافه  الفلسطيني سيحقق  الشعب  أن  وأضــاف 
مؤكدًا أن أحد أهم األوجه املؤثرة والضاغطة والتي لديها 
القدرة على الضغط على االحتال هو الجانب االقتصادي، 
الفتا إلــى مــدى تأثرهم مــن وقــف اســتــيــراد العجول ووقــف 

التحويات الطبية للمشافي اإلسرائيلية.

إسطنبول ـ العربي الجديد

تــراجــع ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة، أمـــس االثــنــن، 
أنقرة من قبل  التهديد باتخاذ عقوبات ضد  وســط 
بعض دول االتــحــاد األوروبــــي والـــواليـــات املتحدة، 
العسكرية في شمالي سورية.  العملية  على خلفية 
ــإن زيــــادة الــضــغــوط األمــيــركــيــة  وحــســب مــراقــبــن، فـ
الليرة  واألوروبــيــة على تركيا ستضغط على سعر 
خال األيام املقبلة. ووفق تقرير في صحيفة »زمان« 
التركية، أمس، استهل الدوالر التعامات عند سعر 
5.9020 ليرات، ليرتفع في وقت الحق من النهار إلى 

5.92، فــي حــن بلغ سعر الــيــورو أمـــام الــلــيــرة 6.53 
لـــيـــرات. وكــــان الـــــدوالر قــد ارتــفــع بــشــكــل طــفــيــف إلــى 
5.80 ليرات ليختتم تعامات األسبوع املاضي عند 

مستوى 5.88 ليرات.
ــدول  ــ ــة »فــــرانــــس بـــــــرس«، تـــعـــهـــدت الـ ــالــ وبـــحـــســـب وكــ
األعــــضــــاء فــــي االتــــحــــاد األوروبــــــــــي، أمــــــس، بــتــعــلــيــق 
صادرات األسلحة إلى تركيا، لكنها أخفقت في فرض 
حــظــر شــامــل مــن الــتــكــتــل عــلــى مــبــيــعــات الــســاح كما 
كانت تسعى أملانيا وفرنسا. وقال املجلس األوروبي، 
شمال  فــي  التركية  العسكرية  العملية   

ّ
إن بــيــان،  فــي 

 بعض 
ّ
ســوريــة لها »عــواقــب وخيمة«، وأشـــار إلــى أن

ــادرات األســلــحــة.  ــ دول االتـــحـــاد األوروبـــــي أوقــفــت صـ
االتــحــاد، بعد اجتماع في  وقــال وزراء خارجية دول 
الدول األعضاء باتخاذ مواقف  لوكسمبورغ: »تلتزم 
ــا يــتــعــلــق بــســيــاســاتــهــا بــشــأن  ــي مــ وطـــنـــيـــة قـــويـــة فــ

صادرات األسلحة لتركيا«.
وكانت الدول األوروبية األعضاء في مجلس األمن قد 
طالبت تركيا بوقف هجومها العسكري على الشمال 
إثر اجتماع طارئ ومغلق للمجلس،  السوري، وذلك 
ــهــا ستتحمل 

ّ
فــي حــن حـــذرت واشــنــطــن أنــقــرة مــن أن

الــعــواقــب فــي حـــال لــم تــحــم املــدنــيــن الــســوريــن، ولــم 
العملية  تنفيذ  أثناء  »داعــش«  تحتو مقاتلي تنظيم 

املتحدة  الــواليــات  بن  املناوشات  وكانت  العسكرية. 
قــد تــصــاعــدت أخــيــرًا، بعد تلويح  األميركية وتــركــيــا 
واشنطن باستخدام ورقة العقوبات االقتصادية ضد 
سورية،  شمال  فــي  العسكرية  عمليتها  لوقف  أنــقــرة 
فــيــمــا يــشــيــر خـــبـــراء اقــتــصــاد إلــــى تـــحـــّوط الــحــكــومــة 
التركية من إمكانية تعّرض االقتصاد ملشاكل في ظل 
األجواء الحالية. وقال وزير الخزانة األميركي ستيفن 
مــنــوتــشــن، الــجــمــعــة املـــاضـــي، إن الـــواليـــات املــتــحــدة 
إلى  »إذا اضطرت  التركي  االقتصاد  تستطيع »شــل« 
ذلك«، مع استمرار هجوم أنقرة على املقاتلن األكراد، 

لتعلن تركيا أنها سترد باملثل على أي عقوبات.

العملية العسكرية في سورية تهبط بالليرة التركية

3 فائزين بنوبل 
االقتصاد

فــــــاز هــــنــــدي وفـــرنـــســـيـــة 
نوبل  بجائزة  وأميركي 
لــعــام 2019،  لــاقــتــصــاد 
وذلـــك بــعــد أن »وضــعــوا 
للحصول  جــديــدًا  نهجا 
عــلــى أجـــوبـــة يــعــتــّد بها 
ــبـــل  بـــــشـــــأن أفـــــضـــــل الـــسـ
ــر عـــلـــى  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ملــــكــــافــــحــــة الـ

مستوى العالم«.
ــلــــن الـــقـــائـــمـــون عــلــى  وأعــ
جـــائـــزة نـــوبـــل الـــدولـــيـــة، 
أمـــــــــــس اإلثــــــــــنــــــــــن، فــــــوز 
الـــــهـــــنـــــدي ــــــــ األمــــيــــركــــي 
أبـــهـــيـــجـــيـــت بـــانـــيـــرجـــي، 
وزوجــــــــتــــــــه الــــفــــرنــــســــيــــة 
األميركية إستير دوفلو، 
واألمـــــــــيـــــــــركـــــــــي مــــايــــكــــل 
كريمر بالجائزة. والعام 
حــصــل   ،2018 املــــاضــــي 
ــام  ــ ــيــ ــ ــ ــان »ول ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ األمــ
نـــــــــــــوردهـــــــــــــاوس«  دي. 
رومــــــر« على  إم  و»بــــــول 
الــعــمــل فـــي مــجــال تغير 
املــــــــــنــــــــــاخ واالبـــــــــتـــــــــكـــــــــار. 
ووفـــقـــا لــوكــالــة »فــرانــس 
بـــرس«، فــإن ثاثة أربــاع 
نوبل  بــجــائــزة  الفائزين 
ــــال  فـــــــي االقــــــتــــــصــــــاد خـ
املاضية  عــامــا  العشرين 
كــــــانــــــوا مــــــن الـــجـــنـــســـيـــة 
ــيــــة. والـــجـــائـــزة  ــيــــركــ األمــ
ــة  ــيــ ــدالــ ــيــ عـــــــبـــــــارة عـــــــن مــ
ذهــبــيــة ودبـــلـــوم وشــيــك 
ــة مـــايـــن  ــعـ بـــقـــيـــمـــة تـــسـ
كورون سويدي )حوالى 

830 ألف يورو(.

زيادة اإلنتاج الصناعي لمنطقة اليورو
أمس،  »يوروستات«،  األوروبية  اإلحصاءات  مكتب  قال 
 0.4 بنسبة  ارتفع  اليورو  لمنطقة  الصناعي  اإلنتاج  إن 
 .2019 آب  أغسطس/  في  شهري  أساس  على  بالمئة 
وعلى أساس سنوي، انخفض اإلنتاج الصناعي بمنطقة 
اليوور بنسبة 2.8 بالمئة في أغسطس الماضي. ويحدد 
المصانع  لمنتجات  اإلجمالية  القيمة  الصناعي،  اإلنتاج 
والمناجم والمؤسسات، ويستجيب سريعا لسرعة التغير 
في دورة العمل، ومن الممكن أن يكون بمثابة مؤشر 
ومتوسط  الصناعي،  القطاع  في  للتوظيف  قيادي 
األجور، والدخل الشخصي. ولصعود اإلنتاج الصناعي، 
مستويات  تعتبر  حيث  البالد،  عملة  على  إيجابي  تأثير 

اإلنتاج المرتفعة إشارة على قوة االقتصاد.

ارتفاع طفيف للتضخم في قطر
)التضخم( في  المستهلك  القياسي ألسعار  الرقم  سجل 
نسبته  بلغت  سنوي  أساس  على  طفيفا  ارتفاعا  قطر 
0.06 % خالل شهر سبتمبر/ أيلول الماضي فيما انخفض 
وأظهرت  آب.  أغسطس/  بشهر  قياسا   0.75 بنحو 
التخطيط واإلحصاء القطري،  بيانات صادرة عن جهاز 
أّن  االثنين،  أمس  »قنا«،  القطرية  األنباء  وكالة  أوردتها 
مؤشر أسعار المستهلك بلغ خالل الشهر الفائت 108.42 
نقاط، محسوبا على سنة األساس 2013. وجاء االرتفاع 
السنوي مدفوعا بالزيادة التي طاولت ست مجموعات 
والخدمات  والسلع   ،%127.19 وبنسبة  التبغ  منها 
األخرى بنسبة 4.38%، ومجموعة المطاعم والفنادق 

بنسبة 1.43%، واالتصاالت بنسبة %1.26.

الجزائر تعتزم فرض ضريبة على الثروة
تعتزم الجزائر تطبيق ضرائب على الثروة والعقارات العام 
اجتماع  بعد  الرئاسة  المقبل ألول مرة، حسب ما قالت 
لمجلس الوزراء وافق فيه على مسودة ميزانية 2020. 
وقالت الرئاسة في بيان وفقا لوكالة »رويترز« إن مجلس 
الوزراء وافق أيضا خالل اجتماع برئاسة الرئيس المؤقت 
عبد القادر بن صالح أول من أمس، على إجراءات أُقرت 
خالل اجتماع سابق رأسه رئيس الوزراء نور الدين بدوي. 
وتضمنت هذه اإلجراءات بشكل أساسي خطة لخفض 
للحصول  والسعي  المئة  في   9.2 بنسبة  العام  اإلنفاق 
الخزانة  على  الضغط  من  للحد  أجنبية  قروض  على 
العامة، مع استمرار حجم الدعم دون تغيير في 2020 

عند 8.4 في المئة من الناتج اإلجمالي العام.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

حتى وقت قريب ارتبط الفقر 
بدول العالم النامي، وخاصة 

أفريقيا. فالقارة شهدت مجاعات 
بشعة بسبب الحروب التي مرت 

بها، وتفاقمت األزمة مع نهب 
املسؤولني، وقبلهم االستعمار، 

ثروات البالد. لكن خالل السنوات 
األخيرة، وجدنا العديد من دول 

القارة تحّد من معدالت الفقر 
والبطالة والفساد، مثل جيبوتي 

التي أكد البنك الدولي قبل أيام 
أن نمو االقتصاد فيها سيكون 

األعلى في أفريقيا في 2021، 
حيث سيصل إلى نحو 8%، وهو 

ما يفوق معدل النمو في مصر 
البالغ %6.

َعّد من 
ُ
وهناك أيضًا رواندا التي ت

أفضل 10 وجهات استثمارية في 
القارة. وهناك دول على الطريق، 

عد أسرع 
ُ
منها إثيوبيا التي ت

االقتصادات نموًا في القارة، 
ونيجيريا وكوت ديفوار وغانا 

وكينيا وجنوب أفريقيا. أما خارج 
القارة، فإن هناك تقدمًا في الحد 
من الفقر. ففي الهند، خرج 271 

مليون شخص من حالة الفقر 
خالل عشر سنوات.

في املقابل، يزيد معدل الفقر في 
املنطقة، رغم الثراء الواسع في 

بعض دوله كالخليج، أو الثروات 
الطبيعية في دول أخرى. وتأتي 
زيادة الفقر ألسباب عدة، منها 

سياسات اإلفقار والتقشف التي 
تطبقها الحكومات وصندوق النقد، 

وما يتبعها من زيادات متواصلة 
في األسعار، أو بسبب الحروب 

التي ال تنتهي، كما هو الحال في 
اليمن وسورية وليبيا، أو بسبب 

الفساد الذي ينتشر في بلدان 
نفطية مثل العراق والجزائر. 

بل إن بعض الدول العربية مثل 
اليمن باتت األفقر في العالم. 

فحسب األمم املتحدة، فإن نسبة 
الفقر في اليمن وصلت إلى %75 
مقابل 47% قبل بدء الحرب في 
2014، وإذا استمر القتال حتى 
2022، فسُيصنف اليمن كأفقر 

بلد في العالم.
وفي مصر، تجاوز معدل الفقر 
32.5% حسب األرقام الرسمية، 

وهو ما يعني وجود أكثر من 35 
مليون فقير، وهذا الرقم يزيد 

حسب البنك الدولي.
ويتكرر املشهد في األردن الذي لم 
تكشف أرقامه الرسمية عن معدل 
الفقر منذ 2010، وإن قّدره رئيس 
الحكومة عمر الرزاز أخيرًا بنحو 

15.7% في 2018. لكن الواقع 
يشير إلى زيادة املعدل في ظل 

الخطوات التقشفية العنيفة التي 
تطبقها الحكومة. كذلك يتكرر 

املشهد في فلسطني واملغرب 
والجزائر وتونس والسودان. 

الفقر تتسع رقعته، خاصة الفقر 
املدقع الذي يعيش فيه الفرد على 

أقل من 1.9 دوالر في اليوم، وربما 
ُمنح أبهيجيت بانيرجي وإستر 

دوفلو ومايكل كريمر جائزة 
نوبل لالقتصاد لعام 2019 أمس، 

لوضعهم نهجًا يهدف إلى تقليص 
الفقر على مستوى العالم، ما 

يمكن أن يسلط الضوء على تنامي 
ظاهرة الفقر في املنطقة، وتستفيد 

الحكومات من اقتراحات الخبراء 
الثالثة املتعلقة بمكافحة الفقر.

نوبل والفقر 
العربي
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

ــيــــر شــــهــــدتــــه أروقــــــــة  ــبــ ارتـــــــيـــــــاح كــ
مــنــظــمــات األعـــمـــال وأســــــواق املـــال 
الــتــونــســيــة، عــقــب انــتــخــاب رئــيــس 
جديد للبالد، وسط حالة من التفاؤل بتعاون 
مرتقب بني الفاعلني االقتصاديني مع اإلدارة 
الـــجـــديـــدة، لــكــســب رهـــــان الـــحـــد مـــن األزمـــــات 

االقتصادية واملعيشية التي تواجه البالد.
الشعبي  الــتــصــويــت  أوصــــل  أمــــس،  مـــن  وأول 
ــاذ الـــقـــانـــون  ــ ــتــ ــ ــح قـــيـــس ســـعـــّيـــد )أســ ــرشــ ــتــ املــ
ع 

ّ
الدستوري( إلى منصب الرئاسة، وسط تطل

أحــالم  الــقــادم  الــرئــيــس  يحقق  أن  التونسيني 
الكرامة والتشغيل.

وفور اإلعالن عن النتائج األولية لدور اإلعادة 
مــــن االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، قـــالـــت مــنــظــمــة 
ــال األعـــمـــال )اتـــحـــاد الــصــنــاعــة والــتــجــارة  رجــ
والصناعات التقليدية(، في بيان لها، إن »هذه 
االنــتــخــابــات تــمــثــل مــحــطــة جــديــدة مــهــمــة في 
وباستكمالها  الديمقراطي،  االنتقال  مسيرة 
ــتـــونـــســـيـــني االحـــتـــشـــاد  ــل الـ ــ يـــتـــوجـــب عـــلـــى كـ
ملواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية 

التي تعرفها بالدنا والسعي لكسبها«.
للتعامل  الكامل  استعدادها  املنظمة  وأكـــدت 
الرئيس الجديد املنتخب والتشاور حول  مع 
يخدم  بما  الراهنة  الحيوية  الوطنية  امللفات 
الرئيس  أن  ورغـــم  وشعبها.  تــونــس  مصلحة 

الــصــاعــد لــم يــقــدم أي وعـــود اقــتــصــاديــة، ولــم 
يــحــمــل بــرنــامــجــه االنــتــخــابــي خــطــة واضــحــة 
وعــــــوده  أن  إال  الـــتـــونـــســـيـــني،  مـــشـــاكـــل  لـــحـــل 
بإعالء سلطة القانون وتطبيقه على الجميع 
كافية  كــانــت  الفساد  ومــقــاومــة  استثناء  دون 
الفوز  مــن  مــا مكنه  الشعبي حــولــه،  لاللتفاف 
الـــ76 باملائة من األصـــوات على  بنسبة تفوق 

حساب منافسه رجل األعمال نبيل القروي.
قــد نبهت  الدولية  التصنيف  وكــانــت وكـــاالت 
عـــقـــب اإلعــــــــالن عــــن نـــتـــائـــج الــــــــدور األول مــن 
مــن تأثير  الــرئــاســيــة عــن قلقها  االنــتــخــابــات 
ما وصفته بحالة عدم اليقني السياسي على 
املــنــاخ االســتــثــمــاري فــي الــبــالد. وقــالــت وكالة 
مــن بني  إن  االئــتــمــانــي،  للتصنيف  »فــيــتــش« 
الصعوبات التي قد تواجهها البالد في حالة 
عــدم الــيــقــني، أن تــكــون هــنــاك ضــغــوطــات على 

الــتــمــويــل الــخــارجــي، األمــــر الــــذي ســيــؤثــر في 
اإلصالح املالي واالقتصادي للبالد.

ويــــرى الــخــبــيــر االقــتــصــادي أشــــرف الــعــيــادي 
أن انــتــخــاب رئــيــس الــبــالد أمـــر مــهــم فــي بناء 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لـــكـــن األيـــــــام الـــقـــادمـــة تــحــمــل 

تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها تونس.
»العربي الجديد«:  وقال العيادي، في حديثه لـ
ــاخــبــني 

ّ
ــــدى الــن ــاء بــمــســتــوى الــــوعــــي لـ ــ ــقـ ــ االرتـ

الــســيــاســي،  املـــنـــاخ  إيــجــابــّيــا عــلــى  سينعكس 
مــشــيــرا إلـــى أن تــحــســني الــوضــع االقــتــصــادي 
ــــدة تـــســـاؤالت  يــتــطــلــب إجــــابــــة ســـريـــعـــة عــــن عـ
مهمة بالنسبة للمستثمرين، وأهمها: من هو 
ــف؟ وأيـــن هــي األغلبية 

ّ
ــكــل

ُ
امل رئــيــس الحكومة 

الــبــرملــانــيــة الـــتـــي ســتــمــنــحــه الـــثـــقـــة؟ ومــــا هي 
األجـــنـــدة الــحــكــومــيــة لــلــتــصــويــت عــلــى قــانــون 

مالية 2020 والقانون التكميلي لسنة 2019؟
ومن جانبه، قال الخبير املالي محمد منصف 
ــحــت 

ّ
الــشــريــف إن االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة وض

ا مــن املـــســـار، فــيــمــا ال يــــزال الــجــزء األهــم  جــــزء
واملتعاملني  للمستثمرين  بالنسبة  غامضا 
طمأنة،  رسائل  إلــى  املحتاجني  االقتصاديني 
ــه. وأفـــــــاد الـــشـــريـــف فــــي تــصــريــح  ــولــ حـــســـب قــ
أمام  األكبر  التحدي  بــأن  الجديد«،  »العربي  لـ
تــونــس الـــيـــوم هـــو تــشــكــيــل حــكــومــة مــتــوازنــة 
ــا ســيــاســيــا صــلــبــا يــمــكــنــهــا من  ــزامـ تــمــتــلــك حـ
العمل في أريحية، مشيرا إلى تشظي املشهد 
الــبــرملــانــي الــصــاعــد وعــــدم حــصــول أي حــزب 
على أغلبية مريحة تمكنه من تشكيل حكومة 
االقــتــصــاد  مــا يبقي  بــرنــامــج واضـــح  وتنفيذ 

املحلي في دائرة الخطر.
السياسية  الطبقة  أن  املــالــي  الخبير  واعــتــبــر 
ــّوة إلـــى  ــ ــدعـ ــ ــاعــــدة عـــقـــب االنــــتــــخــــابــــات مـ الــــصــ
تــوجــيــه رســـائـــل الــطــمــأنــة لــلــداخــل والـــخـــارج 
وااللـــتـــفـــات إلــــى مــطــالــب الــشــعــب الـــــذي قلب 
الطاولة على الحكام السابقني بسبب فشلهم 
املطالب  وتحقيق  السياسي  الــشــأن  إدارة  فــي 
أن  الشريف  وأكـــد  تــقــديــره.  وفــق  االجتماعية، 
االنتخابات الرئاسية محطة سياسية مهمة، 
معبرا عن مخاوف من تأخر تشكيل الحكومة 

ومصادقة البرملان على مشروع املوازنة.
التي وردت  املــؤشــرات  وتتطلع تونس، وفــق 

الرباط ـ مصطفى قماس

يتطلع قطاع محاصيل الحمضيات في املغرب إلى التزام 
أجل  مــن  السابقة،  وعــودهــا  بتحقيق  العمومية  السلطات 
دعم املنتجني واملصّدرين، بما يساعدهم على التخفيف من 

أزمة إنتاج وتسويق وإيرادات موسم العام الجاري.
وكــــان مــنــتــجــو الــحــمــضــيــات عـــانـــوا، املـــوســـم املـــاضـــي، من 
خسائر كبيرة، في سياق متسم بارتفاع اإلنتاج في السوق 
الدولي وضعف األسعار في السوق املحلية، ما دفعهم إلى 

التخلص من محاصيلهم.
وبـــدأ املــنــتــجــون فــي جــنــي املــحــصــول فــي عـــدد مــن املناطق 
الــذي يوافق  الــجــاري،  األول  أكتوبر/تشرين  فــي  بــاملــغــرب، 
انطالق موسم التصدير، غير أنه خالفا ملا حدث في املوسم 
الــعــام املــاضــي، حــيــث عــانــوا مــن وفـــرة املــحــصــول وتــراجــع 
األســعــار، فإنهم فــي املــوســم الــجــاري يــواجــهــون انخفاضا 
حــادا فــي املحصول، والـــذي يقدر بنسبة 50 فــي املــائــة من 
إجــمــالــي اإلنـــتـــاج، ووصـــلـــت إلـــى 80 فـــي املـــائـــة فـــي بعض 

املناطق.
وتكّبد املنتجون في العام املاضي، خسائر قدرت بحوالي 
210 ماليني دوالر، بعد محصول محلي كبير وعرض دولي 
وفير، وانهيار لألسعار، وهم يتوقعون أال يعوض ارتفاع 
ــار هـــذا الـــعـــام االنــخــفــاض الــــذي يــنــتــظــر أن يسجل  ــعـ األسـ
النصف على  والــذي يقدر بحوالي  اإلنــتــاج  املستوى  على 

الصعيد الوطني. 
»الــعــربــي  ويــــرى املـــــزارع عــبــد الــلــه الــــهــــواري، فـــي حــديــثــه لـــ
الجديد«، أن تراجع اإلنتاج في املوسم الحالي، عائد إلى أن 
األشجار ال تطرح منتجات كبيرة بعد وفرة العام املاضي، 
املــغــرب في  الــحــرارة الشديدة التي عرفها  كما أن مــوجــات 

مناطق اإلنتاج انعكست سلبا على اإلنتاج.
ويـــذهـــب الـــعـــامـــلـــون فـــي الـــقـــطـــاع إلــــى أن الــخــســائــر الــتــي 
تــكــبــدونــهــا فـــي املـــوســـم املـــاضـــي، كــانــت نــاجــمــة عـــن وفـــرة 
اإلنــتــاج فــي منطقة البحر األبــيــض املــتــوســط، خــاصــة في 
الحمضيات بفترة  إسبانيا وتركيا ومصر، وتأخر نضج 
تــراوحــت بــني أربــعــة وخمسة أســابــيــع، وضــعــف تنافسية 
املنتج املحلي، خاصة في السوق األوروبــيــة، حيث تتمتع 

إسبانيا بامتياز العضو في االتحاد األوروبي.
وكــان انهيار األســعــار في املوسم املاضي ووفــرة العرض، 
دفــعــا املــنــتــجــني، حــتــى ديــســمــبــر/كــانــون األول، إلـــى إتــالف 
حوالي 50 ألف طن من الكلمنتني )نوع من الحمضيات( في 
الفترة األخيرة، حيث ذّكر ذلك املراقبني بما سبق أن حدث 
في 2008 و1997، عندما أتلفت كميات كبيرة من الكلمنتني، 

إذ وصل اإلنتاج منه في العام الحالي إلى 800 ألف طن.
وتـــطـــرح مــســألــة الــتــســويــق بـــقـــوة فـــي املــــغــــرب، خـــاصـــة أن 
ي املخطط 

ّ
إنتاج الحمضيات تضاعف منذ 2008، عند تبن

األخضر، لينتقل من 1.3 مليون طن إلى 2.6 مليون طن في 
ع بلوغه 3 ماليني طن في 2020، وذلك 

ّ
العام الحالي، مع توق

بعد ضخ استثمارات بلغت أكثر من 1.1 مليار دوالر، ثلثها 
رته وزارة الزراعة والصيد البحري.

ّ
وف

غير أنه رغم مستوى اإلنتاج املرتفع في األعــوام األخيرة، 
املــغــرب مــن الحمضيات ال تتعدى حوالي  إال أن صـــادرات 
700 ألف طن، ما يدر على املزارعني عائدات في حدود 320 
مليون دوالر. علما أن مستوى الصادرات مازال بعيدا عما 
راهنت عليه السياسة الزراعية الجديدة، التي قدرت بلوغه 

1.5 مليون طن في 2020.
العام  القطاع  في  العاملني  أوســاط  في  التخوفات  ودفعت 
الحالي، إلى إصدار الفيدرالية الوطنية ملنتجي الحمضيات 
بيانا، أول من أمس، تؤكد فيه أن القطاع يوجد في وضعية 
حرجة، ما يستدعي تدخال حكوميا من أجل دعمه والحد 

من اآلثار الكارثية املرتقبة.
ويعتبر املزارع عبد الحق السباعي من منطقة سوق ماسة، 
إلــى ضعف  باإلضافة  أنــه  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثه 
تطرحه  ما  وتراجع  الحالي  العام  في  املطرية  التساقطات 
األشجار، هناك مشاكل على مستوى التسويق يعاني منها 
املنتجون، بسبب عدم تنويع األسواق الخارجية، وضعف 
رغم  الوسطاء،  فيه  يتحكم  الــذي  الداخلي،  السوق  تنظيم 

استيعابه حوالي 75 في املائة من اإلنتاج.
ــراهــــن الـــعـــامـــلـــون فـــي الـــقـــطـــاع عــلــى تــرجــمــة الــحــكــومــة  ويــ
املاضي،  يوليو/تموز  في  حولها،  االتفاق  جــرى  التزامات 
الزراعة والصيد البحري، إلى مبادرات من أجل  مع وزارة 
دعـــم املــنــتــجــني واملـــصـــدريـــن، بــمــا يــســاعــدهــم عــلــى تــجــاوز 
قد  كــبــيــرة،  فيها خسائر  يتكبدون  الــتــي  الصعبة  املــرحــلــة 

تنعكس على مستقبل القطاع في تصورهم.
وتعد  الزراعة من اهم القطاعات اإلنتاجية في املغرب، إذ 
تؤكد إحصاءات وزارة الفالحة أن األنشطة الزراعية توفر 
حوالي 4 ماليني فرصة عمل، ويساهم القطاع بنحو 14 في 

املائة من الناتج املحلي اإلجمالي للبالد.
وزاد اإلنــتــاج الــزراعــي فــي األعـــوام األخــيــرة، رغــم االرتــهــان 
لــلــتــســاقــطــات املــطــريــة، فـــي الــعــديــد مـــن املــنــتــجــات، خــاصــة 
الــتــصــديــريــة مــنــهــا، حــيــث ســاهــم ذلـــك فــي تــوفــيــر نـــوع من 
الزيتون  مثل  القطاعات،  لبعض  بالنسبة  الذاتي  االكتفاء 

والخضر والفواكه.
مؤخرا  توقعت  قــد  للتخطيط  السامية  املندوبية  وكــانــت 
الــزراعــي إلى  تــراجــع وتــيــرة نــمــّو القيمة املــضــافــة للقطاع 
0.1 في املائة في العام الحالي، مقابل 3.8 في املائة العام 

املاضي و13.2 في املائة في 2017. 
ــة عـــلـــى الــنــمــّو  ــيــ ــزراعــ ــة الــ ــافـ ــع الــقــيــمــة املـــضـ ــر تــــراجــ ويــــؤثــ
االقتصادي، الذي يتوقع أن يتراجع إلى 2.9 في املائة في 

2019، مقابل 3 في املائة العام املاضي.

تونس: منظمات األعمال متفائلة 
واستقرار في أسواق المال

فرحة في الشارع بنتائج االنتخابات وترقب لتحسين األوضاع المعيشية )فتحي بلعيد/فرانس برس(

أزمات تهّدد محاصيل الحمضيات

أدت نتائج االنتخابات 
الرئاسية في تونس، إلى 

حالة تفاؤل في أوساط 
المستثمرين واألسواق، 

وإنعاش آمال الشارع 
بحلحلة العديد من 

الملفات االقتصادية 
والمعيشية

العراق يخسر 
نصف مليار دوالر

أعلنت لجنة الخدمات في البرملان العراقي، 
أمس اإلثنني، عن تكبد البالد خسائر مالية 
تقدر بأكثر من نصف مليار دوالر، جراء 
قطع الحكومة لخدمات اإلنترنت في البالد 
بالتزامن مع التظاهرات الشعبية في بغداد 

وجنوب ووسط البالد.
وقال رئيس اللجنة محمود املال طالل، في 

بيان نقلته وسائل إعالم محلية عراقية، إن 
القطع االحترازي لخدمة اإلنترنت من قبل 
الحكومة االتحادية أدى إلى خسائر يومية 

للعراق. وكان »العربي الجديد« قد انفرد 
في تقرير سابق له، يوم الجمعة املاضي، 
على لسان مسؤول بأن »حجم الخسائر 

التي تكّبدتها الشركات والبنوك وقطاع 
األعمال عمومًا في العراق يقدر بنحو 500 
مليون دوالر جراء قطع السلطات العراقية 
خدمة اإلنترنت في عموم البالد منذ اندالع 

التظاهرات في األول من أكتوبر/ تشرين 
األول الحالي، احتجاجًا على تفشي 
الفساد وتردي األوضاع املعيشية«.

طيران السالم العمانية 
تنقل 1.3 مليون مسافر

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران 
السالم العمانية إن شركة الطيران 

منخفض التكلفة تتجه لنقل 1.3 مليون 
مسافر هذا العام وتتوقع أن يصل هذا 

العدد إلى مثليه ويبلغ ثالثة ماليني عام 
2020. وبدأت طيران السالم، اململوكة 

لصناديق تقاعد حكومية وبلدية مسقط، 
العمل عام 2017 لتنافس الناقل الوطني 

شركة الطيران العماني. وقال محمد 
أحمد الرئيس التنفيذي لطيران السالم إن 

الشركة شغلت حوالي 85 باملئة من مقاعد 
طائراتها إيرباص إيه320 السبع والتي 
تضم طائرات من الطراز سيو الحالي 
وأخرى مختلفة من طراز نيو الجديد. 
ونقلت الشركة 800 ألف مسافر عام 

2017 وقالت في السابق إنها تستهدف 
نقل مليون مسافر هذا العام.

أخبــار 
      العرب

%3.9
ــع تـــونـــس وفـــق  ــل ــط ــت ت
في  وردت  التي  المؤشرات 
الجديدة  الموازنة  مشروع 
خفض  إلـــى   ،2020 ــعــام  ل
 3.9 إلى  الموازنة  عجز  نسبة 
ــض الــديــن  ــف ــمــائــة، وخ ــال ب
عن  فضال  بنقطتين،  العام 
الذاتي  التمويل  نسبة  رفــع 

للموازنة إلى 76 بالمائة.

تقارير عربية

المغربمال وسياسة

القاهرة ـ منعم سداوي

ــة  ــزراعــ الــ فــــي وزارة  مــــســــؤول  مـــصـــدر  كـــشـــف 
الحكومة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ املــصــريــة، 
تدرس اقتراحا بشأن بيع مياه الري للمزارعني 
خالل الفترة املقبلة، بالتزامن مع التوسع في 
ــاء مــحــطــات مــعــالــجــة الـــصـــرف الــصــحــي  إنـــشـ
على ضوء  البحر،  مياه  وتحلية  والصناعي، 
ــد الـــنـــهـــضـــة اإلثـــيـــوبـــي،  فـــشـــل مــــفــــاوضــــات ســ
وانخفاض حصة مصر من مياه النيل مع بدء 

تشغيل السد رسميا العام املقبل.
وقال املصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن تشغيل 
الــســد اإلثــيــوبــي ســيــحــجــب حــصــة كــبــيــرة من 
مياه النيل عن مصر، ما يعني بوار مساحات 
ــة، مــســتــدركــا  ــيــ ــزراعــ واســــعــــة مــــن األراضــــــــي الــ
أن وزارتــــــي الــــزراعــــة واملـــــــوارد املــائــيــة والــــري 
تدرسان حاليا مقترحا ببيع املياه للمزارعني، 
وذلك بتعليمات من رئيس الحكومة مصطفى 
مـــدبـــولـــي، والــــقــــيــــادة الــســيــاســيــة مــمــثــلــة فــي 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار املصدر إلى عدم »االنتهاء من االقتراح 
ــقـــاط مــا  فــــي صــــورتــــه الـــنـــهـــائـــيـــة، إذ تـــوجـــد نـ
زالـــت تــحــت الــبــحــث، مــثــل آلــيــة بــيــع املــيــاه في 

إذا كانت بحسب مساحة  الراهن، وما  الوقت 
األرض )الفدان(، أم من خالل إبالغ الجمعيات 
الزراعية في القرى بحيازة كل مزارع؟ ومن ثم 
حساب املبلغ بصورة تقديرية بشكل شهري 
أم بقياس  مــرات سقي األرض،  ارتباطا بعدد 

فترة موسم زراعة املحصول«.
ــات ســــد الــنــهــضــة  ــاوضــ ــفــ وتــــابــــع أن فـــشـــل مــ
ووصــولــهــا إلــى »طــريــق مــســدود«، مثل حالة 
مـــن الــقــلــق لــــدى أعـــضـــاء الــحــكــومــة بــالــكــامــل، 
املشروعات  من  الكثير  في  الحسابات  إلعــادة 
الجارية في البالد، متوقعا حدوث فجوة بني 
االحــتــيــاجــات الــفــعــلــيــة لــلــمــواطــنــني وكــمــيــات 
املــيــاه، وســط مــحــاوالت من الحكومة لتجاوز 
ــاه الــــصــــرف،  ــيــ األزمـــــــــة بـــــإعـــــادة اســــتــــخــــدام مــ
ــاف  ــ ــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة. وأضـ ــتــــمــــاد عـــلـــى املــ واالعــ

ــزارعــــني  ــن املــ ــدر الـــحـــكـــومـــي أن عــــــددًا مــ املــــصــ
فــي املــحــافــظــات املــصــريــة لــجــأوا بــالــفــعــل إلــى 
املياه  لسحب  )ماكينة  االرتـــوازيـــة  الطلمبات 
الـــجـــوفـــيـــة( أخــــيــــرًا، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــلــفــتــهــا 
املرتفعة التي تصل إلى نحو مائة ألف جنيه، 
النيل، وعدم  الــري عبر  لتعويض نقص مياه 
وصــولــهــا إلـــى نــهــايــات الــتــرع واملـــصـــارف في 
ليستعيض  املـــصـــريـــة،  املــحــافــظــات  مــخــتــلــف 
الــفــالح بــاملــيــاه الــجــوفــيــة فــي الـــزراعـــة عوضا 
عــنــهــا. وأكــــد أن هــنــاك تــخــوفــا كــبــيــرًا مــن قبل 
املزارعني على مستقبل »الطلمبات االرتوازية« 
ــراره  ــ عــقــب صــــدور قـــانـــون الــــري املــرتــقــب، وإقـ
خـــالل دور االنــعــقــاد األخــيــر ملجلس الــنــواب، 
القانونية  اإلجـــراءات  من  املزيد  يفرض  كونه 
عــلــى املـــزارعـــني، وعــلــى جميع مــصــادر املــيــاه، 
في الوقت الذي يستهلك فيه قطاع الزراعة في 

مصر نحو 85 في املائة من مواردها املائية.
السيسي  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  وكــان 
قــــد كـــشـــف عــــن شــــــروع حـــكـــومـــتـــه فــــي تــنــفــيــذ 
مناطق  عــن  النيل  مياه  قطع  تستهدف  خطة 
األحمر، واالعتماد  والبحر  الشمالي  الساحل 
فـــي هــــذه املــنــاطــق عــلــى تــحــلــيــة مــيــاه الــبــحــر، 
تواجهه  الــذي  املائي  العجز  مواجهة  بذريعة 

ــفـــاوضـــات سد  ــبــــالد، ال ســيــمــا مـــع تــعــثــر مـ الــ
الــنــهــضــة اإلثـــيـــوبـــي. وأعـــلـــن الــســيــســي، خــالل 
أول  الجيش،  نظمها  تثقيفية  نــدوة  فعاليات 
من أمــس، االنتهاء »تقريبا« من هــذه الخطة، 
إثر تخصيص ما يقترب من 200 مليار جنيه 
أن  املعالجة والتحلية، متوقعا  كلفة محطات 
مليار   300 إلـــى  بأكمله  املــشــروع  كلفة  تــصــل 
جــنــيــه )نــحــو 18 مــلــيــار دوالر أمــيــركــي( عند 

االنتهاء منه العام املقبل.
وفـــي غــضــون ذلــــك، اشــتــكــت جــمــوع املــزارعــني 
البحري والقبلي من  الوجهني  في محافظات 
ندرة مياه الري وعدم وصولها إلى األراضي 
الفالحني  كبد  مــا  لــلــزراعــة،  مناسبة  بكميات 
خسائر مادية فادحة وزيادة في كلفة الزراعة، 
وهــو ما دفــع البعض منهم إلــى ري األراضــي 
ــــي املـــخـــلـــوطـــة بــمــيــاه  ــزراعـ ــ بـــمـــيـــاه الــــصــــرف الـ
الــصــرف الصحي، تحت ذريــعــة حمايتها من 

العطش والبوار والتلف.
ولم تقف معاناة املزارعني في مصر عند هذا 
الحد، بل امتدت إلى زيادة أسعار مستلزمات 
ــدات  ــيـ ــبـ ــــدة واملـ ــمـ ــ ــن األسـ ــــاج الـــــزراعـــــي مــ ــتـ ــ اإلنـ
والـــتـــقـــاوي، نتيجة االرتـــفـــاع فــي أســعــار بيع 
 عــــن زيـــــــادة أجــــور 

ً
املـــــــواد الـــبـــتـــرولـــيـــة، فـــضـــال

املستمرة  االرتفاعات  ملواكبة  العاملة  األيــدي 
في أسعار السلع والخدمات، بما  ال يتناسب 
مـــع أســـعـــار املــحــاصــيــل االســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
يحددها التجار دون االكتراث بالكلفة الكبيرة 

التي تقع على كاهل املزارعني.
وحــســب مــراقــبــني،  يــئــن الــقــطــاع مــن مشكالت 
عـــديـــدة تــمــثــل كــابــوســا مــســتــمــرًا لــلــمــزارعــني، 
بــالــرغــم مــن أن الـــزراعـــة تــعــد الــعــمــود الــفــقــري 
أنها  املصري، غير  الــزاويــة لالقتصاد  وحجر 
املتضاربة  السياسات  جــراء  للخطر  تتعرض 
لــــوزارتــــي الــــزراعــــة واملــــــــوارد املـــائـــيـــة والـــــري، 
محذرين من شروع الحكومة في تنفيذ اقتراح 
بيع مياه النيل، وما سيتبعه من ارتفاع غير 

مسبوق في أسعار املحاصيل الزراعية.
وحسب بيانات رسمية، يساهم قطاع الزراعة 
بــأكــثــر مـــن 14 فـــي املـــئـــة مـــن الــنــاتــج الــقــومــي 
املحلي فــي االقــتــصــاد املــصــري، وأكــثــر مــن 20 

في املئة من الصادرات املصرية.
ــزارع مــحــمــد طــايــع عــلــى بــيــع املــيــاه  ــ وعــلــق  املــ
كانوا يشترون  املزارعون  بالقول:  للمزارعني، 
املوجودة  فاملياه  أخــرى،  بطريقة  ولكن  املياه 
فــــي الــــتــــرع واملـــــصـــــارف بـــصـــفـــة عــــامــــة تــكــون 
ضعيفة بسبب »املناوبات املائية«، ما يضطر 
ــزارع إلـــى اســتــخــدام مــاكــيــنــات رفـــع املــيــاه،  ــ املــ
والــتــي تحتاج إلــى الــســوالر والــغــاز والــزيــوت 
والصيانة الدورية، ما يكلف املزارع الكثير من 
األموال. وأضاف طايع في حديثه مع »العربي 
الــجــديــد«، أن »عملية بــيــع املــيــاه تــضــاف إلــى 

يهدد  بما  واملتعددة،  الكثيرة  املـــزارع  مشاكل 
بــــحــــدوث أزمــــــــات كــــبــــرى فــــي قــــطــــاع الــــزراعــــة 
املــــصــــري«. وهــــو مـــا أيــــده املــــــزارع أحــمــد عبد 
 فــي لهجة غــاضــبــة: »سنتوقف 

ً
الــكــريــم، قــائــال

ــة... أزمـــــات عـــديـــدة تــواجــهــنــا، فال  ــ ــزراعـ ــ عـــن الـ
توجد أسمدة، وإن وجدت أسعارها مرتفعة، 
والحكومة تصرف 6 أجوله من األسمدة فقط 
أمامه سوى  املــزارع  القصب... وال يجد  لفدان 

شراء باقي احتياجاته من السوق السوداء«.
بـــــــــدوره، قـــــال املـــــــــزارع ســمــيــر طـــلـــب: »قــدمــنــا 
اســتــغــاثــات بــســبــب جــفــاف الـــتـــرع، واملــخــاوف 
من بوار آالف األفدنة عطشا بفعل عدم توفير 
الحكومة  مــا ردت عليه  املطلوبة، وهــو  املــيــاه 

بري األراضي بمياه الصرف الصحي«.
وأضاف طلب: »من لم يتمكن من الري بواسطة 
مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي اضـــطـــر إلــــى تــبــويــر 
أرضــه... وعملية بيع املياه ستزيد الطني بلة 

على رؤوس املزارعني«، على حد تعبيره.
ــزارع عـــالء األمــــني إنـــه »كـــل يــوم  ــ بينما قـــال املـ
نسمع عــن تــبــويــر األراضــــي الــزراعــيــة بسبب 
معناه  النيل  ملياه  الحكومة  وبيع  املــيــاه،  قلة 
أن مــصــر مــقــبــلــة عــلــى أزمـــــة مــائــيــة كــبــيــرة«، 
مضيفا »نحن نعاني اآلن من نقص املياه لري 
األراضي، فما بالنا بعد تشغيل سد النهضة«.

ــدام  ــخـ ــتـ ــن نـــضـــطـــر السـ ــــع األمـــــــــني: »نــــحــ ــابـ ــ وتـ
الكلفة  رغــم  الجوفية،  املياه  لسحب  ماكينات 
املــرتــفــعــة لــذلــك عــلــى الــفــالح بسبب اســتــخــدام 

السوالر والكهرباء لتشغيلها«.
ووصف املزارع طه مصطفى الحديث عن بيع 
املياه بأنه »حديث عاجز« من جانب الحكومة 
 :

ً
لعدم القدرة على حل أزمة سد النهضة، قائال

»لم يتبق للحكومة سوى تعبئة الهواء وبيعه 
اتجاه  أن  ويــرى خبراء  للتنفس«.  للمواطنني 
الحكومة إلى »تحليه املياه« مكلف جدًا، ولن 
يستطيع سد العجز في االحتياجات املائية، 
مؤكدين أن مصر دخلت بالفعل مرحلة »الفقر 
املياه  الفرد من  املــائــي«، بعد تناقص نصيب 
إلى 600 متر مكعب سنويا، بداًل من ألف متر 

مكعب وفقا للمعايير الدولية.
ــري مــصــطــفــى  ــ ــــصـ وكــــــــان رئــــيــــس الــــــــــــوزراء املـ
مدبولي قد أكد أن بالده دخلت مرحلة »الفقر 
املـــائـــي«، وأن حــكــومــتــه بـــدأت فــي تنفيذ عــدة 
املياه وتوفير  مشروعات كبرى للحفاظ على 

احتياجات املصريني.
وقال مدبولي، األربعاء املاضي، أمام الجلسة 
الــعــامــة ملــجــلــس الـــنـــواب الســتــعــراض املــوقــف 
حــول ســد النهضة اإلثــيــوبــي، إنــه »طبقا لكل 
األرقـــــام الــدولــيــة، مــصــر دخــلــت مــرحــلــة الفقر 
املـــائـــي، وكــلــمــا يــزيــد عـــدد الــســكــان يتناقص 
املـــيـــاه، فنسبتنا مــن مياه  الــفــرد مــن  نــصــيــب 

النيل ثابتة وستظل ثابتة«.

تداعيات سد النهضة: مصر تعتزم بيع المياه للفالحين

المشاكل تحاصر الفالح المصري )محمد الشاهد/فرانس برس(

زراعة

18 مليار دوالر 
إلنشاء مشروعات 

لتحلية المياه
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مــن داخــل فرعــه الثــاين يف الدوحــة فســتيفال ســيتي، قــدم بوتيــك 
ــرة،  ــور الفاخ ــامل العط ــة يف ع ــة الراقي ــس” الوجه ــيكرت نوت “س
والــذي يضــم عــدداً منتقــى ومحــدوداً مــن أفخــر أنــواع العطــور 
العامليــة النــادرة، العطــر الجديــدة  مــن دار “بارفــان دي مــاريل” 
KALAN “ حيــث يحتفــل هــذا العطــر الدافــئ واملُلهــم بالجــال 
ــال االحمــر والفلفــل االســود  ــاوم مــن الربتق ــي ال تق والرائحــة الت
ــكار يقــدم  ــكا. وهــو ابت وخشــب الصنــدل األبيــض، العنــرب والتون
طابعــاً كالســيكياً بتفســر عــري ومصنــوع مــن مــواد رائعــة 

ــة.  ــة والديناميكي ــة بالتناقضــات املرشق ومليئ

وقــد حــر هــذا الحــدث الرائــع كل مــن الســيد نبيــل أبــو عيــى 
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة ملجموعــة أبــو عيــى القابضــة، 
والســيد Julian Museette مديــر املبيعــات والتســويق،  ولفيــف 
ــل  ــرة داخ ــور الفاخ ــن، ومحبــي العط ــن والصحافي ــن اإلعالم م
ــن يف  ــن املتخّصص ــف م ــب لفي ــس” بجان ــيكرت نوت ــك “س بوتي
مجــال العطــور واملوضــة، حيــث اســتمتع الحضــور باالطــالع عــى 

ــد. ــر الجدي ــذا العط ــدة له ــات الفري ــن والرتكيب ــل التكوي مراح
الرشقيــة  املكونــات  مــن  مبزيــج  عطر KALAN قوتــه  يؤكــد 
والتوابــل املخلوطــة مــع رائحــة غضــة مــن الربتقــال األحمــر. 
ــل  ــن الفلف ــج م ــر مبزي ــال األحم ــب الربتق ــة بجان ــز اإلفتتاحي تتمي
األســود والتوابــل الحــارة، التــي تــؤدي إىل قلــب مــن زهــر الربتقــال 
ــكا املحمصــة،  ــوب التون ــرب، حب ــن العن ــوي م ــج ق ــدر. مزي والالفن
ــوط  ــدل، طحلــب البل ــة، خشــب الصن اإلتفاقــات الخشــبية الداكن
يلــف التكويــن يف القاعــدة مــا يجعــل التكويــن ككل يفــوح 

ــة. ــرة وجذاب ــة وفاخ ــة نبيل برائح

ــل  ــه يحم ــاذ وكأن ــع بجــال آخ ــون يتمت ــت أن الك KALAN أثب
بــن ثنايــاه نفحــات مــن عطــر جميــل، ال ميكــن وصفــه، وكأن هــذا 
العطــر الــذي بــن أيدينــا هــو منــوذج لعطــر كــوين مدهــش صنعتــه 
أيــدي الطبيعــة البارعــة، لتضفــي عــى حياتنــا املزيــد مــن األناقــة 

والروعــة. 
مُيكنكــم زيــارة بوتيــك “ســيكرت نوتــس”  Secret Notes بفرعــه 
الثــاين داخــل الدوحــة فيســتفال ســيتي، أو فرعــه بـــ “بورتــو آرابيــا 
اللؤلــؤة -  واإلطــالع عــى تكوينــات هــذا اإلصــدار الجدديــد مــن 

بارفــان دي مــاريل الــذي يــأرس األحاســيس وتخطــف القلــوب. 

بوتيــك »ســيكرت نوتــس« يطلــق عطــر »KALAN« بالدوحــة 
فســتيفال ســيتي

تعكس الزجاجة الحمراء إيقاع الفخامة 
KALAN والعاطفة في تكوين عطر

 يحتوي KALAN  علىباقة عطرية أنيقة 
بمالمح مكللة باإلنتعاش والجاذبية

ــة الـــجـــديـــدة، إلـــى خفض  فـــي مـــشـــروع املـــوازنـ
باملائة،   3.9 إلــى  العامة  املــوازنــة  نسبة عجز 
وخفض الدين العام بنقطتني، فضال عن رفع 
نسبة التمويل الذاتي للموازنة إلى 76 باملائة 
مقابل 69 باملائة في 2019. وفي جانب آخر، 
الكثير من حجم  الرئاسية  النتائج  تغّير  لم 
املــالــيــة لكنها حافظت  الــســوق  الــتــعــامــل فــي 

لخبير  تصريحات  حسب  اســتــقــرارهــا،  على 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  الــبــورصــة طـــالل عــيــاد لـــ
وقـــال عــيــاد إن الــســوق املــالــيــة اســتــهــلــت أول 
حــصــة بــعــد الــتــصــريــح بــنــتــائــج االنــتــخــابــات 
ــدائـــرة الــخــضــراء، لــكــن دون  الــرئــاســيــة فــي الـ
تسجيل حجم تداول كبير، حيث لم يتجاوز 
حجم الــتــداول فــي الــســاعــات األولـــى لصباح 

أمــــس، االثـــنـــني، 150 مــلــيــون ديــنــار )الــــدوالر 
البورصة  أن  إلــى  = نحو 3 دنــانــيــر(، مشيرا 
للتطورات  عــادة ال تسجل ردود فعل وقتية 

السياسية التي تحصل في تونس.
وأضـــاف أن الــبــورصــة تــعــرف وتــيــرة تــداول 
ضعيفة منذ بداية االستحقاقات السياسية 

في سبتمبر/ أيلول املاضي.
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وزيــر  بومبيو،  مايك  ل 
ُ
سئ عندما 

ــي وقـــت  ــي، فــ ــركــ ــيــ ــة األمــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــام، حـــــول مــا  ــ ــعـ ــ ســــابــــق مــــن هـــــذا الـ
إذا كـــان بــإمــكــان الــرئــيــس الــروســي فالديمير 
بــوتــن اســتــخــدام دبــلــومــاســيــة الــنــفــط ليحل 
محل الــواليــات املــتــحــدة فــي الــشــرق األوســـط، 
أجـــاب: »إنــنــي واثــق جــدا مــن أن جهود بوتن 
أمــس اإلثنن،  الــســؤال نفسه،  أعــاد  ستفشل«. 
للمملكة  زيـــارة  الــروســي  الرئيس  بــدأ  حينما 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، لــلــمــرة األولــــى مــنــذ أكثر 
من عشر سنوات سعيًا لالستفادة من النفوذ 
املتنامي في املنطقة والبحث عن تعاون أكبر 

في مجال الطاقة مع السعودية.
لــكــن املــفــاوضــات الــتــي جـــرت تــظــهــر أن قطاع 
عن  املباحثات  النفط مؤجل، حيث تمخضت 
15 مــذكــرة تــفــاهــم فــي الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات 
بــن الــشــركــات السعودية والــروســيــة، منها 9 
مــذكــرات بــن أرامــكــو وشــركــات روســيــة ليس 
بــيــنــهــا اتـــفـــاق نــهــائــي، بــيــنــمــا جـــاء االتــفــاقــان 
الــوحــيــدان فــي قــطــاع الــكــهــربــاء والــطــاقــة، في 
حــن حصلت 4 شــركــات روســيــة على رخص 
اســتــثــمــاريــة ملـــزاولـــة األعـــمـــال فــي املــمــلــكــة، في 
مــجــاالت الــبــنــاء والــتــطــويــر الــعــقــاري وتقنية 
املعلومات واالتصاالت واالستشارات اإلدارية 
والــهــنــدســة املــعــمــاريــة. وجــــرى الــتــوقــيــع على 
ــــالل فـــعـــالـــيـــات املــنــتــدى  مــــذكــــرات الـــتـــفـــاهـــم خـ
ــال، عــلــى  ــ ــمـ ــ الــــروســــي الـــســـعـــودي لــــرجــــال األعـ
هامش زيــارة بوتن إلى الرياض، فيما جمع 
املــنــتــدى أكــثــر مــن 300 مـــشـــارك، وضـــم مـــدراء 
ــن الــبــلــديــن،  ــات الــــشــــركــــات مــ ــريـ ــبـ ورؤســــــــاء كـ
وحضره أكبر وفــد من رجــال األعمال الــروس 
ــاريـــخ الـــعـــالقـــات بن  وأكـــثـــرهـــم تــمــثــيــال فـــي تـ
والـــريـــاض. وتــمــت مناقشة مختلف  مــوســكــو 
مــجــاالت الــتــعــاون، مــثــل الــطــاقــة واالســتــثــمــار 
الغذائي  املستدامة واألمــن  الزراعية  والتنمية 
املنتدى تحت إشــراف  العاملي. وجــرى تنظيم 
صـــنـــدوق االســـتـــثـــمـــارات املـــبـــاشـــرة الـــروســـي، 
والهيئة السعودية العامة لالستثمار، واملركز 

السعودي للشراكات االستراتيجية الدولية.
وفــي حــن توجهت األنــظــار إلــى إنــتــاج النفط 
فـــي ظـــل املــســاعــي الــســعــوديــة الــــدؤوبــــة لحث 
اإلنتاج من أجل  الكبار على خفض  املنتجن 
ــار لــلــصــعــود، قــــال وزيـــــر الــطــاقــة  ــعــ دفــــع األســ
إنه ال توجد  أمــس،  ألكسندر نوفاك،  الروسي 
مـــحـــادثـــات حــالــيــة لــتــعــديــل االتــــفــــاق الــعــاملــي 
إلنـــتـــاج الــنــفــط الــــذي تــخــفــض بــمــوجــبــه أوبـــك 
واملنتجون من خارجها اإلنتاج لدعم األسعار.
وأبــــلــــغ نــــوفــــاك الـــصـــحـــافـــيـــن أثــــنــــاء زيــــارتــــه 
لــلــســعــوديــة بــــأن مــوســكــو مــلــتــزمــة بــالــكــامــل 
باالتفاق، في حن قال وزير الطاقة السعودي 
ــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســـلـــمـــان إن جــنــوب  األمــ
السودان ستعلن خالل األيام املقبلة التزامها 
بتخفيض اإلنتاج، وتقول الغابون أيضا إنها 
ستمتثل بالكامل، مضيفا أن األسعار العادلة 

هي األسعار املستقرة.
ويدعو االتــفــاق بن أوبــك وروســيــا ومنتجن 
ــك إلـــى خــفــض اإلنــتــاج  ــارج أوبــ آخـــريـــن مـــن خــ
بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس/ 
فــي  ــائــــض  ــفــ بــ تــــوقــــعــــات  وســـــــط   2020 آذار 

اإلمدادات العام املقبل.
وتوقع وزير الطاقة السعودي أن يبلغ إنتاج 
املــمــلــكــة فـــي كـــل مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول 
الــــجــــاري ونـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي املــقــبــل 
9.86 مالين برميل يوميًا، الفتا إلى أن حجم 
يبلغ  النفط  من  اليومية  السعودية  صـــادرات 

ما بن 6.9 و7 مالين برميل يوميا.
ويبدو أن االتفاق على خفض إنتاج النفط لن 
الطاقة،  فــي قطاع  وفــق محللن  يكون سهال، 
حيث تبدي روسيا تحفظًا، فموسكو تحتاج 
إلى أسعار تراوح بن 45 و50 دوالرًا للبرميل 
لتحقيق التعادل في ميزانيتها، بينما تحتاج 

الرياض إلى أكثر من 86 دوالرا للبرميل.
ففي تقرير إلدارة البحوث في شركة الراجحي 
للعام  اململكة  مــوازنــة  فــإن  الــســعــوديــة،  املالية 
الجاري تحتاج أن يبلغ متوسط سعر النفط 
بينما  الـــتـــوازن،  لتحقق  لــلــبــرمــيــل  دوالرًا   84
العاملي  القياس  لخام  اآلجلة  العقود  سجلت 
مــزيــج بــرنــت تسليم ديــســمــبــر/ كــانــون األول 

طهران ـ العربي الجديد

ــيـــع املــقــبــلــة، إلــى  ــابـ تــنــضــم إيــــــران خــــالل األسـ
االتــــحــــاد األوراســـــــــي، فـــي خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا 
فـــتـــح مـــنـــفـــذ جــــديــــد لــــإفــــالت مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
مــصــادر  تجفيف  تستهدف  الــتــي  األمــيــركــيــة، 
النفط  النقد األجنبي عبر  تصفير صـــادرات 
ــر الــطــاقــة  ــ ــال وزيــ ــ ــي. وقــ ــالــ ــنـــق الـــقـــطـــاع املــ وخـ
ــان، فـــي تــصــريــح نــقــلــتــه وكــالــة  ــيـ ــانـ رضـــا اردكـ
امس  »إرنــــا«،  لألنباء  اإلســالمــيــة  الجمهورية 
اإلثنن، إن »االنضمام إلى االتحاد األوراسي 

دار  بينما  للبرميل،  دوالرا   57.6 نحو  املقبل 
خــالل الفترة املاضية مــن هــذا الــعــام حــول 60 

دوالرًا للبرميل في املتوسط.
وتوقع البنك الدولي في تقرير له مطلع العام 
 67 النفط  أســعــار  متوسط  يبلغ  أن  الــجــاري، 
متأثرا   ،2020 املــقــبــل،  الــعــام  للبرميل  دوالرا 
بتوقعات تراجع النمو العاملي في ظل الحرب 
التجارية بن الواليات املتحدة والصن والتي 
يرجح اتساع نطاقها لتمتد إلى أوروبا أيضا.
ويساهم النفط بنحو 70 في املائة من إيرادات 
املــالــيــة الـــعـــامـــة، وأكـــثـــر مـــن 40 فـــي املـــائـــة من 
إجمالي الناتج املحلي، وحوالي ما يقرب من 

80 باملائة من الصادرات.
وأضحى الوضع املالي للسعودية حرجًا، في 
ظل توقعات قوية بتزايد العجز املالي وارتفاع 
من  املقبلة،  األشهر  االستدانة، خالل  معدالت 

أجـــل تــدبــيــر احــتــيــاجــاتــهــا الــتــمــويــلــيــة، وذلـــك 
النفط،  منشآت  على  املــتــكــررة  الهجمات  بعد 
14 سبتمبر/  فــي  الحوثين  هــجــوم  وآخــرهــا 
في  رئيسيتن  منشأتن  على  املــاضــي  أيــلــول 
إلــى فقدان نحو نصف  شــرق اململكة، ما أدى 

إنتاج النفط بواقع 5.7 مالين برميل يوميًا.
وفي تقرير لوزارة املالية، اطلعت عليه »العربي 
قفزت  الحكومية  الــديــون  أن  اتضح  الجديد«، 
الخمس  الــســنــوات  بشكل غير مسبوق خــالل 
األخيرة، لتصل بنهاية يونيو/ حزيران 2019 
مليار دوالر(،   167.4( ريــال  مليار   627.8 إلــى 
دوالر(  مليار   11.8( ريـــال  مليار   44.3 مقابل 

بنهاية عام 2014.
ووفـــق الــتــقــريــر، فــإن الــديــن املحلي بلغ خالل 
ريـــال،  مــلــيــار  الـــجـــاري 344.7  الــعــام  منتصف 
مليار   283.1 الــخــارجــي  الــديــن  ســجــل  بينما 

ــة ثــمــيــنــة إليـــــــران لـــكـــي تــســتــغــل  يــعــتــبــر فـــرصـ
الــبــالد  املــجــاالت لتنمية  فــي جميع  طــاقــاتــهــا 
أكـــثـــر«، مــشــيــرا إلـــى أنـــه يمكن االســتــفــادة من 
ــفـــرصـــة لــتــنــمــيــة الـــتـــعـــاون فــــي مــجــال  ــذه الـ ــ هـ
ــــدول األعـــضـــاء فـــي االتـــحـــاد.  الــكــهــربــاء مـــع الــ
ــــدول األعـــضـــاء في  ــاف اردكــانــيــان أن »الـ وأضــ
اتــــحــــاد أوراســـــيـــــا يـــرحـــبـــون بــاملــتــخــصــصــن 
اإليرانين، وهذا التعاون سيؤدي إلى تنمية 
السالم واملــودة بن الجميع«. ويضم االتحاد 
األوراســـــي، روســيــا، بـــيـــالروس، كــازاخــســتــان، 
أرمــيــنــيــا، وقــرغــيــزســتــان.  وكـــان وزيـــر الطاقة 

اإليراني قد قال في تصريحات صحافية في 
وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الـــجـــاري، إن اتفاقية 
الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي بـــن إيــــــران واالتـــحـــاد 
األوراســـــي ســتــدخــل حــيــز التنفيذ ابـــتـــداء من 
27 أكتوبر/ تشرين األول، حيث ستكون 840 
نوعا من السلع مشمولة بالتعرفة الجمركية 
ــاد االقـــتـــصـــادي  ــحــ الــتــفــضــيــلــيــة. وأنـــشـــئ االتــ
أســــاس  ــلـــى  عـ عــــــام 2015  مـــطـــلـــع  األوراســـــــــــي 
االتــحــاد الــجــمــركــي بــن روســيــا، وبــيــالروس، 
وكــازاخــســتــان، وانــضــمــت إلــيــه الحــقــا كــل من 

أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.
أعضائه  لجميع  االتــحــاد  اتفاقيات  وتضمن 
حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس األموال 
عليها  متفق  وانتهاج سياسة  العاملة  واليد 
فـــي قــطــاعــات الـــتـــجـــارة والـــطـــاقـــة والــصــنــاعــة 
ــران ضــغــوطــا  ــ والــــزراعــــة والـــنـــقـــل. وتـــواجـــه إيــ
الــعــقــوبــات املــفــروضــة عليها  مــتــزايــدة بسبب 
من قبل الواليات املتحدة في أعقاب انسحاب 
الرئيس دونالد ترامب من االتفاق النووي في 

مايو/ أيار من العام املاضي، 2018.
ــران مـــن الــنــفــط الــخــام  ــ وتــقــلــصــت صـــــادرات إيـ
أكثر من 80 باملئة، وفق بيانات أوردتها وكالة 
رويترز في سبتمبر/ أيلول املاضي. لكن وزير 
النفط اإليراني بيجن زنغنه، قال في تصريح 
شر على موقع وزارة النفط اإليرانية )شانا(، 

ُ
ن

ــبـــوع املـــاضـــي: »ســنــســتــخــدم كـــل وســيــلــة  األسـ
للضغط  نرضخ  ولــن  نفطنا  لتصدير  ممكنة 
األميركي«، مشيرا إلى أن إيران تريد تحسن 

العالقات مع جميع الدول في املنطقة.
ــر املـــاضـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــــت إيـــــــــران خــــــالل األشـ ــعـ ــ ووسـ
اتفاقاتها االقتصادية مع العديد من الدول، 
ــا، عــلــى الــتــعــامــل  ــيــ ــفــــاق مـــع روســ مــنــهــا االتــ
بــعــمــلــتــي الـــبـــلـــديـــن الـــــريـــــال والــــــروبــــــل فــي 

املبادالت التجارية.

حــلــيــفــة الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، خــــالل الــســنــوات 
األخيرة، حيث زار امللك سلمان بن عبد العزيز 
في  األول 2017،  أكتوبر/ تشرين  فــي  روســيــا 
زيــــــارة كـــانـــت األولــــــى مـــن نــوعــهــا فـــي تــاريــخ 
املــمــلــكــة، إال أن الــبــلــديــن لـــم يــشــهــدا صــفــقــات 
ــــت روســـيـــا  ــعـ ــ ــــن. ووقـ ــــحـ مـــلـــفـــتـــة مـــنـــذ ذلــــــك الـ
 2017 األول  تشرين  أكتوبر/  في  والسعودية 
لــشــراء أنظمة صــواريــخ روسية  اتــفــاقــًا يمهد 

أن  مضادة للطائرات من طــراز إس-400، غير 
الصفقة لم تتم في نهاية املطاف، إذ اختارت 

اململكة شراء أنظمة صاروخية أميركية.
وال ينظر محلل كبير في قطاع الطاقة بأحد 
صناديق االستثمار التي تتخذ من دبي مقرا 
لــهــا، بــتــفــاؤل كــبــيــر بــشــأن تــمــخــض الــتــقــارب 
ــالـــي عــــن صـــفـــقـــات كـــبـــيـــرة عـــلـــى األرض،  الـــحـ
ال ســيــمــا فـــي قــطــاع الــنــفــط الـــســـعـــودي، الـــذي 
منازع  بال  األميركية  الشركات  عليه  تسيطر 

منذ عقود طويلة.
وقال املحلل املالي: »رغم التقدم الذي أحرزته 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة فـــي مـــجـــال إنـــتـــاج الــنــفــط 
واقـــتـــرابـــهـــا مـــن االســتــغــنــاء عـــن نــفــط الــشــرق 
ــلــــروس بـــأن  ــن تــســمــح لــ األوســـــــــط، إال أنـــهـــا لــ
يـــظـــهـــروا فـــي املـــعـــادلـــة، عــبــر دخـــــول شــركــات 
ــعــــودي«. فــي  روســــيــــة فــــي إنــــتــــاج الـــنـــفـــط الــــســ

بالفعل  الـــروس متحمسون  أن  يبدو  املــقــابــل، 
الستغالل الظروف الحالية، التي تشهد فيها 
السعودية صعوبات كبيرة، تمثلت في ظهور 
النفطية  عــن منشآتها  الـــدفـــاع  فــي  إخــفــاقــات 
أمام ضربات جماعة الحوثي في اليمن، وعدم 
القدرة بعد على تنويع اقتصادها رغم الرؤية 
السعودي  العهد  أطلقها ولي  التي  الطموحة 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان قــبــل نــحــو ثــــالث ســنــوات 

لتحقيق هذا الهدف.
املباشرة  االستثمارات  صندوق  رئيس  وقــال 
ــــي كـــيـــريـــل دمـــيـــتـــريـــف لــلــصــحــافــيــن،  ــــروسـ الـ
أمــس، إن هناك عــددا من املستثمرين الــروس 
مهتمون باملشاركة في االكتتاب العام لشركة 

النفط الحكومية السعودية »أرامكو«.
وقــال املــســؤول الــروســي الــذي يــرافــق الرئيس 
»في  للسعودية:  زيــارتــه  في  بوتن  فالديمير 

األســــــاس لــــدى روســـيـــا الــكــثــيــر مـــن الـــقـــدرات 
ذلك،  أرامــكــو، وبسبب  في  بكثافة  لالستثمار 
ــــددا مــــن املــســتــثــمــريــن الـــــــروس لــديــهــم  ــإن عــ ــ فـ

مصلحة في هذا االكتتاب العام«.
ومن املرجح أن تطلق السعودية في وقت الحق 
االكتتاب  الــجــاري،  األول  أكتوبر/ تشرين  من 
ــالــــة بــلــومــبــيــرغ  ــــق وكــ ــو، وفـ ــ ــكـ ــ الــــعــــام فــــي أرامـ
األميركية. وتعتزم السلطات السعودية إجراء 
االكــتــتــاب الــعــام فــي أرامــكــو أوال فــي بــورصــة 
محلية ثم على منصة أجنبية، ووضعها في 
إطـــار مــشــتــرك، وبــاإلجــمــال تــنــوي السعودية 

طرح 5 باملائة من أسهم الشركة.
يــاســر  ــــو  ــكـ ــ أرامـ إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  وقــــــال 
الرميان، أمس اإلثنن، إن الطرح العام األولي 
للشركة املنتجة للنفط اململوكة للدولة سيتم 

إعالنه »قريبا جدا جدا«.

صفقات 
على الورق

االتحاد األوراسي منقذ إيران من العقوبات

سلمان خالل استقباله بوتين أمس )فرانس برس(

طهران تفتح أسواقًا جديدة لمنتجاتها باالتفاق مع العديد من الدول )فرانس برس(توسعت التجارة الخارجية للصين )فرانس برس(

)Getty( السوق الكوري يفقد حيويته مع تصاعد التوترات التجارية

السعودية تحتاج لبلوغ 
سعر النفط 84 دوالرًا 

للبرميل للخروج من العجز

التراجع  يكن  ولــم  دوالر(.  مليار   75.5( ريـــال 
الـــحـــاد فـــي أســـعـــار الــنــفــط مــنــذ نــهــايــة 2014، 
هو السبب الوحيد في العجز املالي للمملكة 
ولجوئها إلى السحب بشراهة من احتياطي 
النقد األجنبي واالستدانة، وإنما كانت لكلفة 
الحرب في اليمن املستمرة منذ 2015 وحصار 
ــفــــروض مــنــذ الـــخـــامـــس مـــن يــونــيــو/  قــطــر املــ
للوضع  إرهاقا  أكثر  تداعيات   ،2017 حزيران 

املالي للمملكة، وفق املحللن االقتصادين.
ومـــنـــذ أن دخـــلـــت تــخــفــيــضــات إنـــتـــاج أوبــــك+ 
 أن 

ً
عامها الثالث، بعدما كان من املقرر أصــال

ــر 2016، أبــدت  تستمر ملـــدة ســتــة أشــهــر أواخــ
أقــل لخفض اإلنــتــاج،  موسكو أخــيــرا حماسة 
في  األميركية  بلومبيرغ  لوكالة  تقرير  وفــق 

وقت سابق من العام الجاري.
امللفت بن موسكو والرياض،  التقارب  ورغــم 

15 مذكرة تفاهم بين السعودية 
وروسيا... والنفط مؤجل

سيول ـ العربي الجديد

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن دائرة 
أن  الجنوبية،  كوريا  في  املالية  الرقابة 
أسهم  ثلث  على  يستحوذون  األجــانــب 
الشركات املدرجة في البورصة الكورية، 
فيما يتخوف املسؤولون من انعكاسات 
ــلـــى الـــســـوق  ــنـــمـــو الـــعـــاملـــي عـ تــــراجــــع الـ
واالستثمار فيه. وفي نهاية سبتمبر/
ــلــــول املــــاضــــي، وصـــلـــت اســـتـــثـــمـــارات  أيــ
األجــانــب في األسهم الكورية إلــى نحو 
555.8 تريليون وون )467 مليار دوالر(، 
وهو ما يمثل 33.6 في املائة من إجمالي 

القيمة السوقية للبالد.
واتجهت تعامالت املستثمرين األجانب 
للشهر  سبتمبر/أيلول،  فــي  البيع  إلــى 
مليار   915 بقيمة  التوالي،  على  الثاني 
مع  مــقــارنــة  دوالر(،  مــلــيــون   769( وون 

أغــســطــس/آب،  فـــي  تــريــلــيــون وون   2.3
ـــا لــبــيــانــات دائـــــرة الـــرقـــابـــة املــالــيــة، 

ً
وفـــق

الكورية،  يونهاب  وكالة  أوردتــهــا  التي 
أمــس اإلثــنــن. وبحسب الــبــيــانــات، كان 
بريطانيا وسنغافورة  املستثمرون من 
من بن بائعي األسهم املحلية الصافية 
ــوقــــت نــفــســه،  ــــي. وفـــــي الــ ــــاضـ الـــشـــهـــر املـ
اشترى األجانب صافي سندات محلية 
بقيمة 1.4 تريليون وون الشهر املاضي. 
وبــلــغــت حــيــازاتــهــم مــن الــديــون املحلية 
 7 يمثل  مــا  وهــو  تريليون وون،   127.2

في املائة من إجمالي السوق.
وتـــــنـــــبـــــأ مــــــؤشــــــر ملــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
االقتصادي والتنمية مؤخرا باستمرار 
ــقــــدان االقـــتـــصـــاد الــــكــــوري الــجــنــوبــي  فــ
الــتــوتــرات  فــي  وســط تصاعد  حيويته، 
ــتـــجـــاريـــة الـــتـــي ألـــقـــت بــظــاللــهــا عــلــى  الـ

االقتصاد العاملي.

بكين ـ العربي الجديد

أظــهــرت بــيــانــات صــــادرة عــن املصلحة 
الــعــامــة لــلــجــمــارك الــصــيــنــيــة، تسجيل 
ــــوي لـــتـــجـــارة الــــصــــن مــــع دول  نـــمـــو قــ
ــزام والــطــريــق« املــعــروفــة  مـــبـــادرة »الـــحـ
باسم طريق الحرير، في التسعة أشهر 

األولى من العام الجاري 2019.
التي أوردتها وكالة  البيانات،  وأفــادت 
بأن  اإلثــنــن،  أمــس  الصينية،  شينخوا 
ــزام والـــطـــريـــق،  ــتـــجـــارة مـــع دول الــــحــ الـ
يــــوان  تـــريـــلـــيـــونـــات  ــــى 6.65  إلـ ــلـــت  وصـ
الــفــتــرة  خـــــالل  دوالر(  مـــلـــيـــار   940.3(
مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي إلــــى نــهــايــة 
سبتمبر/أيلول، بارتفاع بلغت نسبته 
9.5 في املائة عن نفس الفترة من العام 

املاضي.
الصينية  الخارجية  الــتــجــارة  وحققت 

ــمــــوًا مـــســـتـــقـــرًا فــــي األشــــهــــر الــتــســعــة  نــ
قــــدره 2.8 فـــي املــائــة  ــى مـــن 2019  ــ األولـ
على أساس سنوي. وأرجعت املصلحة 
العامة للجمارك، النمو القوي للتجارة 
لــتــعــزيــز  ــق  ــريــ ــطــ الـــــحـــــزام والــ مــــع دول 
 عــن توقيع 

ً
الــتــعــاون الــجــمــركــي، فــضــال

اتــفــاقــيــات اقــتــصــاديــة مــتــبــادلــة مــع 41 
دولــــــة ومـــنـــطـــقـــة لــتــســهــيــل الــتــخــلــيــص 
دول  مع  منها   18 للشركات،  الجمركي 

ومناطق على طول الحزام والطريق.
الــتــجــارة الصينية مــع كــل من  وحققت 
تــريــلــيــونــات  االتـــحـــاد األوروبـــــــي 3.57 
يــوان، بارتفاع 8.6 باملائة على أساس 
ســـنـــوي، ورابــــطــــة دول جـــنـــوب شــرقــي 
يــوان،  تريليونات  )آســيــان( 3.14  آسيا 
فــيــمــا ســجــل  بــــاملــــائــــة،  بـــصـــعـــود 11.5 
الصينية مع  الخارجية  التجارة  حجم 

اليابان 1.58 تريليون يوان.

األجانب يستحوذون على 
ثلث أسهم كوريا الجنوبية

940 مليار دوالر تجارة الصين 
مع دول طريق الحرير

اقتصاد الناس

مذكرة   15 إبرام  عن  وروسيا  السعودية  بين  المفاوضات  تمخضت 
إلى  تصل  لم  البلدين  بين شركات  القطاعات  العديد من  تفاهم في 
حد االتفاق النهائي، بينما لم يتم التوصل إال إلى اتفاقين وحيدين في 
مجال الكهرباء والطاقة، األمر الذي يطرح تساؤالت حول جدية الرياض، 

حليفة الواليات المتحدة، في التقارب مع موسكو

قال مصدر مطلع لرويترز إن صندوق االستثمار المباشر الروسي والشركة 
السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني )سالك( سيوقعان اتفاقا 
للتعاون في البحث عن مشاريع لالستثمار في قطاع الزراعة في روسيا. 
الصندوق  بين  الــتــعــاون  ويــأتــي 
شهرين  ــن  م أقـــل  بــعــد  ــك  ــال وس
على  السعودية،  موافقة  على 
ــات اســتــيــراد  ــف ــواص تــخــفــيــف م
ــاب أمــام  ــب الــقــمــح، مــمــا فــتــح ال
وتسعى  األســـود.  البحر  واردات 
في  للقمح  مصدر  أكبر  روســيــا، 
إلى  طــويــل  ــت  وق منذ  الــعــالــم، 

دخول السوق السعودية.

البحث عن مشاريع زراعية

رؤية

سهام معط اهلل 

ــــعــــراق، تــحــتــاج الــحــكــومــة  مـــع انـــــدالع مــوجــة االحــتــجــاجــات فـــي ال
ب 

ُّ
بتجن املشكلة  مواجهة  فــي  املتمثل  الكبير  الــهــروب  ب 

ُّ
تجن إلــى 

املتهالكة،  التحتية  بالبنية  املتعلقة  ل  املشاك ما  سيَّ ال  مواجهتها، 
ي نوعية الخدمات املقدمة.  ولكن مــاذا عن  البطالة املرتفعة وتــردِّ
دين داخليًا في العراق الذين هم في وضع  القضايا املتعلقة باملشرَّ
أسوأ بكثير من العراقيني الذين لهم مأوى، حيث يجد األشخاص 
بني  املستمّرة  ــرات 

ُّ
الــتــوت رحــمــة  تحت  أنفسهم  داخليًا  الــنــازحــون 

ر سلبًا على 
ِّ
الواليات املتحدة وإيران والسياسات املتغيرة التي تؤث

حياتهم ومعيشتهم.
ى قرار الواليات املتحدة بترك خطة العمل الشاملة املشتركة  فقد أدَّ
)JCPOA( في مايو/ أيار 2018 إلى اشتداد حّدة األعمال القتالية 
األميركية اإليرانية، وبالتالي إلى وقوف العراق في معركة شرسة 
املشتعلة بني  رات 

ُّ
التوت د  الرئيسيني. وتهدِّ اثنني من مؤيديها  بني 

م الذي أحرزه العراق على مدى  الواليات املتحدة وإيران بهدم التقدُّ
الــســنــوات املــاضــيــة، وتــــزداد درجـــة الــخــطــورة عندما يتعلق األمــر 
دين داخليًا. يعيش ما يقارب 2  بـــ1.96 مليون شخص من املشرَّ
الحّد األقصى  نــازح داخلي، أي ما يزيد عن 100 ضعف  مليون 
لالجئني في الواليات املتحدة لعام 2020، في العراق األصغر بـ8.5 
الــواليــات املتحدة، والـــذي يعاني بشكل كبير مــن عدم  مــرات مــن 
النازحني داخليًا  أّن عدد األشخاص  الرغم من  االستقرار. وعلى 
ــه يمكن أن يرتفع جــّراء 

ّ
أن  

ّ
إال السنوات األخــيــرة،  قد انخفض في 

الــصــراع األمــيــركــي اإليــرانــي والـــذي سيعزل الــعــراق عــن مصدره 
وعلى  ــران.  إيــ فــي  املتمثلة  االقــتــصــاديــة  والــقــوة  للطاقة  الرئيسي 
ى العراق عن واردات 

َّ
الرغم من أّن الحكومة األميركية تريد أن يتخل

الطاقة اإليرانية على الفور، إال أّن العراق غير قادر على ذلك. ووفقًا 
لوزير الكهرباء العراقي، ستحتاج بالده إلى ثالث سنوات ليصبح 
 عن الواردات اإليرانية.  لذلك تلعب الواليات املتحدة على 

ً
مستقال

العراق، حيث  التنازل من جهة  التساهل من جهتها مقابل  حبل 
تــتــفــاوض إدارة تــرامــب على الــعــقــود األمــيــركــيــة الــعــراقــيــة إلجبار 
العراق على فرض قيود على الجماعات شبه العسكرية املدعومة 
ب أمــيــركــا آثـــارًا كــارثــيــة على االســتــقــرار  ــران، وهــكــذا تسبِّ مــن إيــ
فقد أصبح  املـــوارد.  إلــى  الوصول  للعراق وقدرته على  السياسي 
الــذي يمكنه فيه  من الواضح أّن مصير العراق يعتمد على املــدى 
الحفاظ على الحياد الذي يستحيل أن تسمح به الواليات املتحدة.

العالقات العراقية األميركية
إذا قام العراق بدعم إيران ضّد مصالح الواليات املتحدة، فسيتم 
توطني عدد أقل من العراقيني في الواليات املتحدة. فمنذ عام 2003، 
املتحدة  لألمم  التابعة  الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية  دت  حــدَّ
الــواليــات املتحدة، لكن  ألــف عراقي إلعــادة توطينهم في  عــدد 24 
الواقع املّر يفيد بأّن أقل من 6 آالف عراقي تّم قبولهم في أميركا. 
وينادي بعض مسؤولي البنتاغون في الوقت الحالي بإعادة توطني 
أكبر لالجئني العراقيني، فالكثيرون منهم خاطروا بحياتهم لخدمة 
الــقــومــي األميركي  الــواليــات املــتــحــدة، وإهــمــالــهــم سيضّر بــاألمــن 
وال  املتحدة،  الــواليــات  مع  استراتيجيني  متعاونني  لفقدان  نتيجة 
ما أّن املصالح اإليرانية العراقية في ازدهار مستمّر، وهذا ما  سيَّ
ي إلى تراجع التعاون العراقي مع الواليات املتحدة، وبالتالي  سيؤدِّ
للنازحني  آمــن  بتوفير مــالذ  املتحدة  الــواليــات  اهتمام  سيتالشى 
الــعــراقــيــني والــالجــئــني. قــيــام الـــعـــراق بــتــوطــيــد عــالقــاتــه مــع إيـــران 
األمنية  املساعدات  لتوفير   

ً
أقل ميال األميركية  الحكومة  سيجعل 

للعراق والتي استمّرت منذ غزو العراق عام 2003، ففي السنوات 
الواليات  العراق، قدمت  الرسمية لحرب  النهاية  تلت  التي  الخمس 
أّن  لــلــعــراق. كما  أمنية  كــمــســاعــدات  مــلــيــارات دوالر  املــتــحــدة 6.3 
الواليات املتحدة على تقليص  ع  العراقي بإيران سيشجِّ االرتباط 
الــنــازحــني داخــلــيــًا، وبالتالي  األشــخــاص  مــن  دعمها ملئات اآلالف 
ستعود األوضاع إلى ما كانت عليه في فترة ما قبل بوش، أي قبل 
الحكومة  على  الحكومية  غير  واملنظمات  الكونغرس  يضغط  أن 

األميركية لتسهيل إعادة توطني العراقيني.

العالقات العراقية اإليرانية
د أّن أميركا  ى عن عالقته مع إيران ملجرَّ

َّ
ال يمكن للعراق أن يتخل

وتسحب  اإليــرانــيــة  العراقية  التجارية  الصفقات  عــن  تــرضــى  لــن 
تعهدها بتوطني ودعم النازحني العراقيني. فقد بلغت قيمة التجارة 
ع الرئيس 

َّ
بني العراق وإيــران 12 مليار دوالر سنة 2018، كما وق

لزيادة  العراق  مع  الصفقات  العديد من  اإليــرانــي حسن روحاني 
ج  التجارة إلى 20 مليار دوالر في مارس/ آذار 2019، وهذا ما يؤجِّ
التي  املالية  مساعداتها  حتمًا  ستقطع  التي  ترامب  إدارة  غضب 
ن نسبة كبيرة من النازحني العراقيني من تلبية احتياجاتهم 

ِّ
تمك

الغذائية واملنزلية على املــدى القصير. وعــالوة على ذلــك، تسيطر 
إيران على العديد من املوارد في العراق، لذا فإّن العالقات املقطوعة 
الــنــازحــني، خصوصًا أولــئــك الذين  ي إال إلــى تفاقم أزمـــة  ــؤدِّ لــن تـ
الوقت  فــي  ويــعــانــون  الريفية  املناطق  فــي  الــزراعــة  على  يعتمدون 
ل أنظمة الري الخاصة بهم.  نفسه من انقطاع الكهرباء التي تشغِّ

حيث تسيطر إيران على القطاع الزراعي العراقي بطريقتني: 
ــق عــلــى شــط الــعــرب في 

َّ
، مــن خـــالل ســـدود إيــــران الــتــي تــتــدف

ً
أوال

العراقية،  الزراعية  األراضـــي  املياه في  توافر  يحّد من  ما  الــعــراق، 
الذي  الــعــراق  في  للكهرباء  الرئيسي  املصدر  إيــران  لكون  وثانيًا، 
أصبح يعتمد على مصادر الطاقة األجنبية بعد سنوات من الحرب 
املحلية،  الكهربائية  الطاقة  ر محطات  دمَّ الذي  تنظيم داعش  ضّد 
بمعنى آخر تسيطر إيران حاليًا على املوارد التي تمنع العراقيني 

دين داخليًا وعاطلني من العمل.  من أن يصبحوا مشرَّ
ــه حتى وإن حــاول العراق أن يبقى محايدًا، فإّن 

ّ
خالصة القول إن

ي إلى وقف  التصعيد بني مؤيديه الرئيسيني، أميركا وإيران، سيؤدِّ
ق املوارد األجنبية إلى العراق وإيذاء النازحني نظرًا الفتقار كل 

ُّ
تدف

من إيران والواليات املتحدة إلى الرغبة لتمويل املنظمات اإلنسانية 
فيه معركة سياسية  الــذي تخوضان  الوقت  في  السياسية،  غير 
عــلــى املــســرح الـــدولـــي. وســيــفــاقــم الــتــنــافــس بــني الـــواليـــات املتحدة 
دين داخليًا العالقني  وإيران على العراق من معاناة النازحني واملشرَّ
بني ناري فقدان إعــادة توطني الالجئني واملساعدات من الواليات 

املتحدة وخسارة الواردات االقتصادية والطاقة من إيران. 
لذلك يجب على كل من إيــران والــواليــات املتحدة نقل خالفاتهما 
ــّدة املــشــاكــل التي  ف مــن حـ

ِّ
ــبــاع ســيــاســات تخف

ِّ
خـــارج الــعــراق وات

يعاني منها حليفهما املشترك العراق.

النازحون العراقيون وسط 
التوتّرات األميركية اإليرانية
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