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المغرب يتمّهل في تعويم الدرهم
الرباط ـ مصطفى قماس

يسعى املــغــرب إلــى عــدم التسرع 
فـــي االنـــتـــقـــال لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة 
مــن تعويم سعر صــرف الــدرهــم، 
لكنه ال يرى أن هناك سببا يمنع من اتخاذ 
تــلــك الــخــطــوة، فــهــو يــؤكــد عــلــى أن وضعية 
رصيده من النقد األجنبي تجعله في وضع 
يقيه من الضغط الذي قد ينتج عن توسيع 

نطاق تحرك العملة الوطنية.
وقد اعتبر صندوق النقد الدولي، أن املغرب 
غــيــر خــاضــع لضغط مــرتــبــط بــرصــيــده من 
العملة الصعبة، كي يمضي في تليني سعر 
ــم، عــلــمــا أن مــراقــبــني مــغــاربــة  ــدرهـ صـــرف الـ
مسؤولني  لتصريحات  بالنظر  يــرجــحــون 
مــغــاربــة بــــأن يــتــم املــضــي فـــي الــتــعــويــم في 
املقبل. وقال وزير االقتصاد واملالية،  العام 
محمد بنشعبون، إنه »ال يوجد سبب لعدم 
الــتــفــكــيــر فـــي تــلــيــني ســعــر الـــصـــرف، كــمــا ال 

التسرع«، مؤكدا  أي سبب يستدعي  يوجد 
أنه »في جميع الحاالت، ال يجب اإلعالن عن 

التاريخ مسبقا«. 
وتـــوقـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي أن يصل 
رصيد املغرب من النقد األجنبي في نهاية 
مــلــيــار دوالر، أي  إلـــى 25,5  الــحــالــي  الـــعـــام 
حـــوالـــي 5,2 أشـــهـــر مـــن الـــــــــواردات، مــتــرقــبــا 
أن يــصــل عــجــز املـــوازنـــة فـــي الـــعـــام الــحــالــي 
إلـــى 4 فــي املــائــة ويــحــصــر مــعــدل التضخم 
النمو  بينما سيتراجع  املــائــة،  فــي   0,4 فــي 
ــة إلــــى 2,8 في  ــائـ ــتـــصـــادي مـــن 3 فـــي املـ االقـ
الحبوب  بانخفاض محصول  املائة متأثرا 
في املوسم األخير بنسبة 49 في املائة، كي 

يستقر في حدود 52 في املائة.
اعــتــمــد فــي منتصف يناير/  املــغــرب  وكـــان 
كـــانـــون الــثــانــي مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، نــظــامــا 
يقوم على تحديد سعر صرف الدرهم داخل 
العملة هبوطا وصعودا  فيه  تتحرك  نظام 
في حدود 2,5 في املائة، مقابل 0,3 في املائة 

فــي الــســابــق، فــي الــوقــت نفسه أكــد محافظ 
أنه  الجواهري  اللطيف  عبد  املركزي  البنك 
لــن يــصــل املــغــرب إلـــى الــتــعــويــم الــشــامــل إال 

بعد عشرة أو خمسة عشر عاما.
وذهــــــــب نــــيــــكــــوال بــــالنــــشــــي، رئــــيــــس بــعــثــة 
الــتــي زارت املغرب  الــدولــي،  النقد  صــنــدوق 
أخــــيــــرا، فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي الــخــمــيــس 
بــالــربــاط، إلـــى أنـــه ال يــوجــد ســبــب للتسرع 
ــل االنـــتـــقـــال لــلــمــرحــلــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــ مــــن أجـ
تــلــيــني ســعــر صــــرف الـــدرهـــم املـــغـــربـــي، وإن 
كان يعتقد أنه من املستحسن عدم االنتظار 
طــويــال مــثــل بــلــدان تــريــثــت كــثــيــرا كــي تجد 
محافظ  ودأب  حــرجــة.  فــي وضعية  نفسها 
ــركـــزي، عــبــد الــلــطــيــف الــجــواهــري،  الــبــنــك املـ
عــلــى الــتــأكــيــد عــلــى أن املــرحــلــة الــثــانــيــة من 
ــم، ســتــقــضــي  ــ ــ ــدرهـ ــ ــ ــرف الـ ــ ــ ــيـــني ســــعــــر صـ ــلـ تـ
بتوسيع نطاق تحرك الدرهم، بمجرد بروز 
اململكة.  اقــتــصــاد  خــارجــيــة تصيب  صــدمــة 
االقتصاديني  الفاعلني  أن مخاوف  ويعتقد 

بانخفاض حاد لقيمة الدرهم تبددت. وكان 
محافظ البنك املغرب، ذهب إلى أن االنتقال 
الفاعلني  تدفع  أن  يمكن  ثانية،  إلــى مرحلة 
االقــتــصــاديــني إلـــى الــظــن بـــأن ثــمــة هشاشة 
ــراد إخــفــاؤهــا، مــؤكــدا على  فــي االقــتــصــاد يـ
أن بعض املسؤولني في الصندوق تفهموا 

املوقف املغربي.
رضوان  املغربي،  االقتصادي  ويستحضر 
طــــــويــــــل، تــــــجــــــارب بــــــلــــــدان مــــثــــل تــشــيــلــي 
واملــكــســيــك والـــبـــرازيـــل، الــتــي تبنت مــرونــة 
ــيــــث تــحــســن  ــم، حــ ــهــ ــمــــالتــ ــعــــر صـــــــرف عــ ســ
رصيدها من العملة الصعبة، غير أن النمو 
تباطأ، معتبرا أن الخوف من التضخم في 
النشاط  تقليص  إلــى  أفــضــى  الــبــلــدان  تلك 
والــديــنــامــيــة اإلنــتــاجــيــة. ويــتــصــور أنـــه من 
أجـــل عـــدم الــســقــوط فــي ذلـــك الــفــخ املتمثل 
تبني  املستحسن  مــن  النشاط،  فــي ضعف 
التأثير  تتيح  الــتــي  االســتــهــداف،  ســيــاســة 

على التضخم والنمو على حد سواء.

نيويورك ـ العربي الجديد

كــشــف تــقــريــر ملــؤســســة يـــو.بـــي.إس لــلــخــدمــات املــالــيــة 
 
ً
الدولية أن ثــروات أثرى أثرياء العالم تراجعت قليال
الجيوسياسية  الــتــوتــرات  إن  إذ  املـــاضـــي،  الــعــام  فــي 
ــهـــم ألول  وتــقــلــبــات أســــــواق األســـهـــم خــفــضــت ثـــرواتـ
مـــرة خـــالل عــقــد. ووفــقــا لــتــقــريــر املـــلـــيـــارديـــرات، الــذي 
أعــدتــه مــؤســســة يـــو.بـــي.إس بــالــتــعــاون مــع مجموعة 
بي.دبليو.سي للخدمات املهنية، فقد تراجعت ثروات 
مليارديرات العالم بمقدار 388 مليار دوالر إلى 8.539 
تريليونات دوالر. وحدث انخفاض حاد في الثروات 

ــر مــركــز  ــبـ ــانـــي أكـ ــــي ثـ بــمــنــطــقــة الـــصـــني الـــكـــبـــرى، وهـ
آسيا  ومنطقة  املتحدة،  الــواليــات  بعد  للمليارديرات 

واملحيط الهادئ على نطاق أوسع.
وشــعــرت بــنــوك خــاصــة مــنــهــا بــنــك يــــو.بــــي.إس، أكبر 
التجارية  التوترات  بآثار  العالم،  في  للثروات  مدير 
السياسية  والتقلبات  املتحدة والصني  الواليات  بني 
ــأى الـــعـــمـــالء فــــي الــــعــــام املـــاضـــي  ــ الـــعـــاملـــيـــة، بــحــيــث نـ
ادخار  الدين وفضلوا  وأدوات  التداول  عن  بأنفسهم 

املزيد من السيولة، وفق تقرير لـ »رويترز«.
وقــال جــوزف ستادلر، رئيس وحــدة صافي الثروات 
في مؤسسة يو.بي.إس، في التقرير الذي نشر اليوم 

 2018 فــي  املــلــيــارديــرات  ثـــروات  »انخفضت  الجمعة: 
ألول مرة منذ 2008 بسبب األوضاع الجيوسياسية«.
وخــلــص الــتــقــريــر إلـــى أن ثــــروة أثــــرى أثـــريـــاء الصني 
على  األميركي،  بالدوالر   %12.8 انخفضت  الصافية 
ــهـــم وضـــعـــف الــعــمــلــة  ــواق األسـ ــ خــلــفــيــة اضــــطــــراب أســ
املحلية وتــبــاطــؤ ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد عــاملــي إلــى أقل 
مستوى منذ نحو 3 عقود في 2018، األمر الذي أبعد 

العشرات من قائمة املليارديرات.
وأضاف ستادلر أنه على الرغم من هذا االنخفاض، ال 
يزال يظهر بالصني ملياردير جديد كل يومني أو كل 
يومني ونصف اليوم. وعلى مستوى العالم، انخفض 

عــــدد املـــلـــيـــارديـــرات فـــي جــمــيــع املـــنـــاطـــق بــاســتــثــنــاء 
األميركيتني، حيث ال يزال أقطاب قطاع التكنولوجيا 

ضمن األكثر ثراء في الواليات املتحدة.
ورغم أن تعافي أسواق األسهم من االنخفاض الحاد 
الذي شهدته في نهاية 2018 ساعد مديري الثروات 
على زيادة أصولهم، فإن األسر األكثر ثراء في العالم 
ال تزال قلقة، وفق رويترز، إزاء مشكالت دولية منها 
االتحاد  عن  بريطانيا  وانفصال  التجارية  التوترات 
األوروبــي. وقال سايمون سمايلز، مدير استثمارات 
العمالء شديدي الثراء في يو.بي.إس: »من املرجح أن 

تعاود ثروات املليارديرات االرتفاع«.

388 مليار دوالر انخفاض ثروات المليارديرات

تفاؤل بمعالجة 
الحرب التجارية

أعلنت ستيفاني جريشام املتحدثة 
باسم البيت األبيض الجمعة أن 
لغى في 

ُ
رسوما جمركية قد ت

ظل اتفاق تجاري بني الواليات 
املتحدة والصني إذا تم التوصل إلى 

توافق، مشيرة إلى تفاؤل بشأن 
إبرام اتفاق نهائي. وفي حني أنها 

لم تذكر تفاصيل، شرحت  في 
تصريح لـ »فوكس بيزنس نيوز« 

أنها ال تريد أن تستبق املفاوضات.

ارتفاع واردات الصين 
من النفط الخام 

أظهرت بيانات الجمارك الجمعة 
أن واردات الصني من النفط الخام 
صعدت في أكتوبر/ تشرين األول 

11.5% مقارنة مع مستواها 
قبل عام لتبلغ مستوى قياسيا 

مرتفعا. لكن واردات الغاز الطبيعي 
انخفضت الشهر املاضي %10.6 

مقارنة مع مستواها قبل عام 
لتسجل أول تراجع منذ نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2016.

الشركات اليابانية ستمتنع 
عن طرح أرامكو

قال رئيس جيه.إكس.تي.جي، 
أكبر شركة تكرير يابانية، الجمعة 

إنه من املستبعد أن تستثمر 
الشركات اليابانية في الطرح العام 
األولي الضخم ألرامكو السعودية، 

بسبب أنه من الصعب تقدير 
قيمة أكبر شركة للنفط في العالم. 

وتبرز التصريحات الصريحة 
من رئيس شركة يابانية محافظة 

التحديات التي يواجهها الطرح 
العام األولي، الذي أعلنت أرامكو 

أنه يمضي قدما على الرغم من أن 
الشركة النفطية العمالقة اململوكة 

للحكومة لم تفصح سوى عن 
تفاصيل محدودة.

علي بابا تتطلع إلدراج 
ضخم في هونغ كونغ

تخطط مجموعة علي بابا القابضة 
لطرح أسهم في هونغ كونغ لجمع 
ما يتراوح بني عشرة و15 مليار 

دوالر في األسبوع األخير من 
نوفمبر/ تشرين الثاني، في صفقة 

قد تعزز املركز املالي اآلسيوي الذي 
يواجه صعوبات جراء احتجاجات 

مناهضة للحكومة. وومن املقرر أن 
تطلب شركة التجارة اإللكترونية 

درجة في 
ُ
الصينية العمالقة امل

الواليات املتحدة املوافقة من لجنة 
إدراج في هونغ كونغ يوم الخميس. 

السودان يحتاج 
إلى 5 مليارات دوالر

أعلن وزير املالية السوداني إبراهيم 
البدوي لرويترز أن بالده تحتاج 

إلى ما يصل لخمسة مليارات 
دوالر دعما للميزانية لتفادي 

انهيار اقتصادي، وأنها ستدشن 
إصالحات بعد اإلطاحة بعمر 
البشير. وقال إن البالد تملك 

احتياطيات نقد أجنبي تكفي فقط 
لتمويل الواردات لعدة أسابيع. وقال 

البدوي إن السودان تلقى بعض 
الدعم لواردات الوقود والقمح، لكن 
نحو 65% من شعبه البالغ تعدداه 

44 مليون يعاني من الفقر.

أخبار

ألمانيا قد 
تتفادى الركود

أظهرت بيانات مكتب اإلحصاءات االتحادي أمس الجمعة أن صادرات أملانيا حققت أكبر زيادة في عامني تقريبا في سبتمبر/ أيلول، مما يوفر بعض 
عدلة 

ُ
االرتياح، في ظل مخاوف واسعة النطاق بأن أكبر اقتصاد في أوروبا سينزلق إلى الركود في الربع الثالث. وقال مكتب اإلحصاءات إن الصادرات امل

الثاني 2017 وباملقارنة مع توقعات خبراء  أكبر زيــادة منذ نوفمبر/ تشرين  ارتفعت 1.5% على أســاس شهري، مسّجلة  العوامل املوسمية  في ضوء 
اقتصاديني بارتفاعها 0.4%. وشرح كارسنت برزسكي الخبير االقتصادي لدى آي.إن.جــي »بينما ما من شك في أن الصناعة في ركود، فإن االقتصاد 

األملاني بالكامل ربما يتفادى انكماشا آخر، وبالتالي ركودا فنيا في الدقيقة األخيرة«.

اقتصاد
السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 م  12  ربيع األول 1441 هـ  ¶  العدد 1895  السنة السادسة
Saturday 9 November 2019
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اقتصاد

القاهرة ـ عبد اهلل عبده

أعلن عــدد مــن املــطــوريــن العقاريني فــي مصر 
للدخول  اإلســكــان  وزارة  مع  التفاق  توصلهم 

في مشاريع اإلسكان االجتماعي.
وبررت الوزارة موافقتها، على لسان الدكتور 
الــجــزار، وزيــر اإلســكــان، بأنها تسعى  عاصم 
لالستفادة من خبرات القطاع الخاص بمجال 
الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري، بــمــا يــســهــم فـــي انــتــعــاش 
قطاع االستثمار العقاري، وتغطية أكبر عدد 
ستحقني من محدودي الدخل لالستفادة 

ُ
من امل

من برنامج اإلسكان االجتماعي.
ــرى خــــبــــراء فــــي الـــتـــســـويـــق الــــعــــقــــاري، أن  ــ ــ ويـ
 جـــزئـــي من 

ٍّ
ــاق بــمــثــابــة تـــخـــل ــفــ مــثــل هــــذا االتــ

الحكومة عن االستثمار في مشاريع اإلسكان 
االجــتــمــاعــي. ويــصــف مــصــدر مــســؤول بغرفة 
التطوير العقاري باتحاد الصناعات املصرية 
ــراك الــقــطــاع  ــ »الــعــربــي الــجــديــد« تــجــربــة إشـ لـــ
الخاص في بناء وحدات لإلسكان االجتماعي 
بالرائدة، والتي تهدف الستفادة مزدوجة من 
املستفيدين من وحــدات  قاعدة  حيث توسيع 
ــفـــس الـــوقـــت  ــاعــــي، وفــــــي نـ ــمــ ــتــ اإلســـــكـــــان االجــ

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــركـــزي  أظــــهــــرت بـــيـــانـــات مـــصـــرف لــيــبــيــا املـ
بـــطـــرابـــلـــس أن إجـــمـــالـــي مـــدفـــوعـــات الــنــقــد 
األجنبي خالل عشرة أشهر من العام 2019 
املركزي  وأوضـــح  دوالر.  مليار   19.9 بلغت 
الــجــديــد« على  عبر بيان حصلت »الــعــربــي 
نسخة منه، أن املدفوعات من النقد األجنبي 
شملت 14.6 مليار دوالر لتغذية حسابات 
مليارات   6.11 وتشمل  التجارية،  املصارف 
دوالر لالعتمادات املستندية و6.6 مليارات 
لــتــنــفــيــذ مــخــصــصــات أربــــــاب األســـر  دوالر 
وكذلك 1.9 مليار دوالر للعالج والحواالت 
الشخصية والتأمني لشركات الطيران. كما 

تــنــشــيــط عــمــل شـــركـــات الــتــطــويــر والـــعـــقـــاري، 
ومـــا سينعكس مــبــاشــرة عــلــى حــركــة الــســوق 
ــى أن الــحــكــومــة تــطــرح  الـــعـــقـــاريـــة. ويــشــيــر إلــ
مجموعة من األراضي لالستثمار للمطورين 
العقاريني سيتم تخصيص من 25% إلى %30 
من تلك األراضي لإلسكان االجتماعي، بحسب 
املـــنـــاطـــق مــقــابــل تــيــســيــرات تــمــنــحــهــا الـــدولـــة 
فـــي الـــســـداد، عــلــى أن يــســلــم املـــطـــور الــعــقــاري 
الوحدات باألسعار التي تحددها الدولة، في 
سبيل حصول املطور على هامش ربح بسيط. 
 عن دورها في 

َّ
ويوضح أن الحكومة لم تتخل

دعــم اإلســكــان االجتماعي، كما يــرى البعض، 
الــخــاص هي  الفكرة مــن إشـــراك القطاع  ولكن 
تــوســيــع قــاعــدة اإلســكــان االجــتــمــاعــي، وخلق 
ــديـــدة لــلــمــطــوريــن الــعــقــاريــني.  فــــرص عــمــل جـ
وتم  بالفعل  تنفيذها  بــدأ  التجربة  أن  ويؤكد 
توقيع العقود مــع عــدد مــن شــركــات التطوير 
تــم اختيارها بشكل يضمن  الــعــقــاري، والــتــي 

الجدية لدعم التجربة الوليدة.
ويعتقد مــســؤول تــســويــق عــقــاري فــي إحــدى 
كــبــرى الــشــركــات، أن مــســألــة مــشــاركــة القطاع 
فــي مشروعات اإلســكــان االجتماعي  الــخــاص 

الخارجية  الــتــحــويــالت  املــدفــوعــات  شملت 
منها  دوالر،  مــلــيــارات   5.25 بقيمة  لــلــدولــة 
1.11 مــلــيــار دوالر ملــنــح دراســيــة بــالــخــارج 
على حساب املجتمع ومصروفات القضايا 
الخارجية و3.47 مليارات دوالر للمؤسسة 
الوطنية للنفط لتغطية احتياجات السوق 
املحلية من املحروقات واعتمادات املؤسسة، 
وكذلك 615 مليون دوالر اعتمادات لجهات 

خاصة. 
وأعلن مصرف ليبيا املركزي أن حجم اإلنفاق 
بــلــغ 35.6  املــالــيــة،  للترتيبات  الــفــعــلــي، وفــقــا 
مليار دينار )25.4 مليار دوالر(، بينما بلغت 
الــســيــاديــة والــنــفــطــيــة 27.8 مليار  ــرادات  ــ اإليــ
ديــنــار )الــــدوالر يــســاوي 1.4 ديــنــار(، إضافة 
بقيمة  األجنبي  النقد  مبيعات  إيـــرادات  إلــى 

18.8 مليار دينار. 
باملرتبات  املتعلق  األول  الــبــاب  أن  وأوضــــح 
بينما   ،%55 ويشكل  ديــنــار  مليار   19.6 بلغ 
شــمــلــت مـــصـــروفـــات الـــبـــاب الــثــانــي الــنــفــقــات 
بنسبة  ديــنــار،  مليارات   7 بقيمة  التشغيلية 
لــلــمــحــروقــات  ديـــنـــار  ــارات  ــيـ ــلـ مـ و3.5   ،%20
مليونا  و217  للكهرباء  ديــنــار  مليون  و683 

هي أحد أبواب االستثمار التجاري للشركات 
مــن جــهــة، ومـــن أخــــرى بــمــثــابــة تــخــلــي الــدولــة 
ــذه الــنــوعــيــة من  الـــجـــزئـــي وبـــالـــتـــدريـــج عـــن هــ
املسؤول  املشاريع. وكدليل على كالمه، يقول 
البنوك  »أحــد  إن  الجديد«  »العربي  لـ العقاري 
ــــي مـــصـــر عــــــرض عـــلـــى شــركــتــه  ــتــــجــــاريــــة فـ الــ
ــدات الــســكــنــيــة،  ــوحــ ــن الــ تــســويــق مــجــمــوعــة مـ
وفوجئنا أنها من ضمن الوحدات املخصصة 
لــإلســكــان االجــتــمــاعــي، إذ يــشــتــرط الــبــنــك أال 
يكون املستفيد سبق له أن حصل على وحدة 
ضمن مــشــروعــات اإلســكــان االجــتــمــاعــي، كما 
الــوحــدات  ومــواصــفــات  بنفس مساحات  أنها 
املــخــصــصــة  لــإلســكــان االجــتــمــاعــي«. ويــؤيــد 
عبد الله عمر، وهو موظف مسؤول في إحدى 
شركات التطوير العقاري، الرأي السابق، من 
منطلق أن ما يتم االعــالن عنه ليس له عالقة 
بـــاإلســـكـــان االجـــتـــمـــاعـــي، ســـــوى عـــلـــى غـــالف 
للفئات  تعجيزية  فــالــشــروط  فــقــط،  املـــشـــروع 
املستحقة ملثل هذه الوحدات سواء من الفقراء 
أو من متوسطي الدخل. ويلفت إلى أن الهدف 
من املشروع هو تنشيط عمل شركات التطوير 

العقاري، في ظل حركة ركود تضرب السوق.

الـــصـــحـــي، و314 مــلــيــون  لــلــمــيــاه والــــصــــرف 
ــا فــي مــا يتعلق  ديــنــار للنظافة الــعــامــة. وأمـ
باإليرادات، فأكد مصرف ليبيا املركزي أنها 
تــعــانــي مـــن تــــدن فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــضــرائــب 
ــاالت. وراوحــــــــت نــســبــة  ــ ــــصــ والــــجــــمــــارك واالتــ
العجز ما بني 109 ماليني دينار و417 مليون 
ديــنــار. كما ذكــر البنك املــركــزي أن اإليـــرادات 
النفطية تمثل املورد األهم لتمويل الترتيبات 

املالية لعام 2019 بنسبة %93.
وأظهرت بيانات مصرف ليبيا املركزي بشأن 
الناتج  في  ارتفاعا  هناك  أن  الكلي  االقتصاد 
إلى  ديــنــار  34.9 مليار  مــن  اإلجــمــالــي  املحلي 
مــتــوقــعــة   ،2018 لـــلـــعـــام  ــار  ــنــ ديــ مـــلـــيـــار   47.1
ارتــفــاعــه إلـــى 49.7 مــلــيــار ديـــنـــار نــهــايــة عــام 

من  التضخم  مستويات  تراجعت  كما   .2019
الثالث  للربع   %0.54- إلــى  لعام 2017   %28.5
من العام الحالي، وأشار املصرف املركزي إلى 
تــراجــع أســعــار الــــدوالر بــالــســوق املــوازيــة إلى 
 9.2 كــان  بينما  الــــدوالر،  دنــانــيــر مقابل   4.04
دنــانــيــر مــقــابــل الــــدوالر فــي عـــام 2017 بسبب 

اإلصالحات االقتصادية.
وفرضت حكومة الوفاق الوطني عبر برنامج 
اإلصـــالح االقــتــصــادي رســومــا بلغت 183 في 
املئة على معامالت بالعملة الصعبة في العام 
املــــاضــــي، وتــــم خــفــض الــــرســــوم إلــــى 163 في 
املئة في يوليو/ تموز املاضي، ما تسبب في 

انخفاض سعر الدوالر بالسوق املوازية.
ويعاني االقتصاد الليبي من انكماش بنسبة 
5.5% خــــالل الـــعـــام الـــحـــالـــي نــتــيــجــة الــحــرب 
الـــــدائـــــرة فــــي جـــنـــوب طـــرابـــلـــس، وفـــــق الــبــنــك 
ــذي ذكـــر أن نــمــو إجــمــالــي الــنــاتــج  الـــدولـــي، الــ
 ،)%0.6-(  2020 فـــي  ســلــبــيــا  ســيــكــون  املــحــلــي 
و2022،   2021 فــي   %2 نــحــو  عــنــد  وسيستقر 
مــوضــحــا أن ارتـــفـــاع إنـــتـــاج لــيــبــيــا مـــن النفط 
ســيــعــزز االحـــتـــيـــاطـــات مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة 

بقيمة 87.7 مليار دوالر.

20 مليار دوالر مدفوعات بالنقد األجنبي في ليبياالحكومة المصرية تتخلى عن »إسكان الفقراء«

شكوى تقدم بها عدد 
من المحامين ضد كل 

الوزراء منذ العام 1990

بيروت ـ حيدر عبداهلل الحسيني

مـــن بـــني الــنــتــائــج الـــفـــوريـــة لــلــحــراك 
الــشــعــبــي أنـــه أثــمــر تــحــريــكــا مللفات 
فساد متراكمة في أدراج القضاء منذ 
فيها سياسيون  ومـــتـــوّرط  الــســنــني  عــشــرات 
وأزالمهم وشركاء ومحاسيب، وهي تتمحور 
حول 17 عنوانا يعرضها »العربي الجديد« 

في هذا التقرير.
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون كـــان أعلن 
يوم األربعاء، أن »التحقيقات التي ستتم مع 
مــســؤولــني حــالــيــني وســابــقــني تــــدور حولهم 
عـــالمـــات اســـتـــفـــهـــام، لـــن تــســتــثــنــي أحـــــدًا من 
املــتــورطــني«، وقــال إن »املــشــاريــع اإلصالحية 
اقترحتها الستكمال منظومة مكافحة  التي 
الـــفـــســـاد، بـــاتـــت فـــي عـــهـــدة مــجــلــس الـــنـــواب، 
ــيــــة ورفـــــع  ــرفــ وأهــــمــــهــــا رفـــــــع الــــســــريــــة املــــصــ
األمـــوال  واســتــعــادة  املرتكبني  عــن  الحصانة 
املنهوبة وإنشاء املحكمة الخاصة بالجرائم 
املـــالـــيـــة«. كــمــا أكــــد عــــون أنــــه لـــن يـــتـــردد »فــي 
طرح أي قانون إصالحي يتناغم مع أولوية 
حيلت 

ُ
أ التي  امللفات  أن  املقبلة، علما  املرحلة 

عــلــى الــتــحــقــيــق، ســيــتــم الــســيــر بــهــا وعــددهــا 
17 مــلــفــا تــتــعــلــق بـــالـــفـــســـاد«، مــــشــــددًا عــلــى 
أن »املــحــاســبــة ســتــشــمــل جــمــيــع املــتــورطــني 
واملــشــتــركــني واملــســهــلــني«. ويــــوم الــخــمــيــس، 
أنـــهـــى الـــنـــائـــب الــــعــــام املــــالــــي الـــقـــاضـــي عــلــي 
ــادة رئيس  إبــراهــيــم جلسة االســتــمــاع إلــى إفـ
الــحــكــومــة الــســابــق فــــؤاد الــســنــيــورة فــي مقر 
النيابة العامة املالية في قصر عدل بيروت، 
ــابــــق رشـــيـــد  بـــحـــضـــور وكـــيـــلـــه الـــــوزيـــــر الــــســ
درباس. والجلسة التي دامت نحو 3 ساعات 
تمحورت حــول ملف صــرف 11 مليار دوالر 
بني  للحكومة  رئيسا  السنيورة  كــان  عندما 
ادعى  أيضا،  عامي 2006 و2008. والخميس 
للجمارك  العام  املدير  إبراهيم على  القاضي 
بدري الضاهر بجرم إهــدار املال العام، فيما 
الظهر  بعد  صحافيا  مــؤتــمــرًا  الــضــاهــر  عقد 
قــــال فـــيـــه: »ال يــجــب أن نـــكـــذب عــلــى الــنــاس 
ونقول إن وطننا فاسد وهناك صفقات فساد 
وهدر، وأنا موجود في املديرية لإلجابة عن 
ــؤال، وســأتــابــع املـــوضـــوع املــشــكــو منه  أي ســ

حتى الوصول إلى الحقيقة«.

كل وزراء الحكومات منذ عام 1990
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أحــــــــال الــــنــــائــــب الــــعــــام 
التمييزي القاضي غسان عويدات الشكوى 
ــدد مــــن املــــحــــامــــني فــــي حــق  ــ املــــقــــدمــــة مــــن عــ
كــل الـــــوزراء فــي الــحــكــومــات املــتــعــاقــبــة منذ 
عـــام 1990 ولــغــايــة تــاريــخــه، إلـــى املــحــامــي 
الــعــام الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي غــســان الــخــوري 
للمباشرة في التحقيقات واتخاذ اإلجراءات 
ــه بــنــتــائــجــهــا، عــلــمــا أنــهــا  ــة وإبــــالغــ الــــالزمــ
تــتــمــحــور حـــول »جـــرائـــم اخـــتـــالس وتــبــديــد 
أمـــوال وإهــــدار املـــال الــعــام ملنافع شخصية 
ما  لكن،  ومادية واستغالل نفوذ وسلطة«. 
الــــ17 التي تــحــّدث عنها رئيس  هــي امللفات 

الجمهورية يوم األربعاء؟
في الواقع، جرى تحريك هذا املوضوع بقوة 
التلفزيونية  »الجديد«  قناة  عرضت  بعدما 
حلقة بعنوان »يسقط حكم الفاسد«، تطرقت 

فيها إلى امللفات اآلتية:

1- ملف الحسابات المالية للدولة
يضم كل نفقة عقدتها الدولة منذ عام 1993 

حتى اليوم، وفي هذه النفقات والجبايات كل 
اختالس أو فساد في املال العام. جزء من هذه 
الحسابات ضائع وآخر غير صحيح نتيجة 

سوء اإلدارة املالية.

2- استئجار المباني الحكومية
تكلف هذه املباني املوازنة العامة 230 مليار 
ليرة )153 مليون دوالر(، وأبرز األسماء التي 
تستأجر الدولة منها، بحسب القناة، عبدالله 
السنيورة،  فــؤاد  أوالد  الــداعــوق،  بـــّري، وليد 
ــتــــي يـــمـــتـــلـــك رئـــيـــس  ــر« الــ ــديــ ــيــ ــولــ ــة »ســ ــركــ شــ
الــحــكــومــة املــســتــقــيــل ســعــد الــحــريــري الــجــزء 
األكبر منها. )متوسط سعر الصرف الرسمي 

يساوي 1507.5 ليرات للدوالر األميركي(.

3- التوظيف غير الشرعي
اتفقت  الــرتــب والـــرواتـــب،  إقـــرار سلسلة  عند 
ــات مــالــيــة  ــ ــــالحــ ــة عـــلـــى إصــ ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـــكـــتـــل الـ
اإلدارة  التوظيف في  أبرزها وقف  ضرورية، 
الــعــامــة، وذلــــك فـــي نــهــايــة عـــام 2017، ورغـــم 
قانون املنع وظفت كل األحــزاب املشاركة في 
الحكومة قبل االنتخابات النيابية في مايو/ 
خــالفــا  مـــوظـــف   5200 مـــن  أكـــثـــر   ،2018 أيـــــار 

للقانون.

4- قوننة اإلعفاء الضريبي 
على حاملي سندات الخزينة 

بالعملة األجنبية
حـــرم هـــذا الــقــانــون الــخــزيــنــة الــلــبــنــانــيــة 203 
ماليني دوالر في سنة واحدة فقط. وبحسب 
 كل 

ً
الــقــنــاة، يــتــحــّمــل املــســؤولــيــة فــيــه خـــاصـــة

من رئيس الحكومة السابق فــؤاد السنيورة 
ووزير املالية الحالي علي حسن خليل. 

5- إعفاء »حركة المحرومين« 
من التصريح عن إيداعات حتى 

سقف 9 ماليين دوالر
تقع املسؤولية، بحسب القناة، في هذا امللف 
على كل من »حركة أمل« التي يرأسها رئيس 
التمويل«،  النواب نبيه بري، و»بنك  مجلس 
و»لــجــنــة الــرقــابــة عــلــى املـــصـــارف«، واملــّدعــي 

العام املالي علي إبراهيم.

6- ملف بواخر الكهرباء المستأجرة
ّصل 

ُ
بلغت تكلفتها 1.8 مليار دوالر، حيث ف

دفتر شروط هذه املناقصة على قياس شركة 
تــركــيــة، واملــســؤولــيــة هــنــا تــقــع بشكل أخــص 
ــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر« الـــذي  ــيـ ــتـ عــلــى عـــاتـــق »الـ
يرأسه وزير الخارجية الحالي جبران باسيل 
الــــــذي شـــغـــل ســـابـــقـــا مــنــصــب وزيــــــر الــطــاقــة 
واملياه، وكذلك »تيار املستقبل« الذي يتزّعمه 
رئــيــس الــحــكــومــة املستقيل ســعــد الــحــريــري، 
وكان وكيل الشركة نائب رئيس التيار نقيب 

املهندسني السابق سمير ضومط.

7- ملف الجمارك
ــّرب الـــجـــمـــركـــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــدًا عـــمـــلـــيـــات الـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
املرتكبة  والــتــجــاوزات  والــرشــوى  والتهريب 
ــا، بــحــســب  ــهــ ــتــ ــيــ ــّمــــل مــــســــؤولــ ــتــــحــ والــــــتــــــي يــ
ــــدري ضــاهــر  ــارك بــ ــمـ ــديــــد«، مـــديـــر الـــجـ »الــــجــ
واملـــدعـــي الــعــام املــالــي عــلــي إبــراهــيــم ووزيـــر 
ــة عـــلـــي حـــســـني خـــلـــيـــل، إضـــــافـــــة إلـــى  ــيــ ــالــ املــ
األحزاب والتيارات السياسية التي ساهمت 
بــدري ضاهر  أن  املرتكبني، علما  فــي حماية 
كــان مشاركا يــوم األحــد املاضي في التجمع 
الداعم لرئيس الجمهورية وصهره  الشعبي 

جبران باسيل قرب قصر بعبدا.

8- االتصاالت
وتحديدًا قرار وزير االتصاالت السابق جمال 
ــــذي يــشــغــل حــالــيــا مــنــصــب وزيـــر  ــّراح الـ الــــجــ
اإلعالم، إلغاء مشروع بقيمة 18 مليون دوالر 
واستبداله بمشروع قيمته 125 مليون دوالر 
وتلزيمه لشركة »هواوي« الصينية من دون 
الــوزيــر قبل  ــعــه 

ّ
وق الــقــرار  أن  مناقصة، علما 

الحريري استقالته من  يوم من تقديم سعد 
حكومة  الحكومة  تصبح  أن  قبل  السعودية 

تصريف أعمال.

9- »اتصاالت ليكس«
 من حسن حجيج ونصري 

ً
الــذي يطاول كــال

خــــــــــــاروف وعــــــمــــــاد الــــخــــطــــيــــب، وتـــــقـــــع فــيــه 
مــســؤولــيــة املــحــاســبــة، بــحــســب الــقــنــاة، على 
ــمـــال الــــجــــّراح  ــــاالت الـــســـابـــق جـ ــــصـ ــر االتـ ــ وزيــ
واملّدعي العام املالي علي إبراهيم الذي حكم 
بأن نية جرمية كانت متوافرة ولكن الجرم لم 

يحصل عمليا. 

10- التعّدي على األمالك البحرية
وإشغال هذه األمالك بأسعار زهيدة، ومنها 
لشركة »سبلني« )ترابة( و»كوجيكو« )نفط( 
و»الزيتونة باي« و»السمرالند« و»البربارة« 
ــيــــرهــــا مــن  ــون« وغــ ــ ــ ــدلـ ــ ــ ــبــــحــــر« و»عـ و»جـــــــل الــ
الـــتـــعـــديـــات الـــتـــابـــعـــة ألشــــخــــاص وشــــركــــات 

تابعني لقوى سياسية. 
وحــول هــذا البند، غــّرد النائب بــالل عبدالله 
»أتمنى  بالقول:  »تويتر«  على  حسابه  عبر 
املعتدين  كــل  ويستدعي  الــقــضــاء  يتحرك  أن 
ــــالك الــبــحــريــة والـــنـــهـــريـــة، وجــمــيــع  عــلــى األمــ
موثقة.  امللف  هــذا  في  والتعديات  املخالفات 
وســيــجــد أمــــــوااًل ضــائــعــة ومــنــهــوبــة ُحــكــمــا. 
وهـــذه املــلــفــات تستوفي مــواصــفــات الــوحــدة 

الوطنية وليست انتقائية«.

11- التعّدي على المشاعات 
في قرى الجنوب

ــــق تـــعـــّديـــات مــخــتــاريــن مــحــســوبــني  ـ
ّ
ــــذي وث الـ

ــــادروا  ــــل« صـ ــــزب الـــلـــه« و»حـــركـــة أمـ عــلــى »حـ
أمــالك الــدولــة مــن خــالل تنظيم »علم وخبر« 
وبيوعات بأسماء وهمية، وتم توقيف اثنني 
لــم يتم اســتــدعــاؤه، ومن  منهم لكن بعضهم 
بــيــنــهــم صــهــر رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 

بري، وأشخاص من آل حجيج.

12- التعديات على »نهر الليطاني«
بلغت حدها األقصى من خالل رمي النفايات 
وتــحــويــل الـــصـــرف الــصــحــي )املــــجــــاري( من 
البلديات إلــى النهر، إضــافــة إلــى املــرامــل في 
حوضه، واملصانع التي ترمي فيه ملّوثاتها، 
إلى  البلديات  مــن  تتنّوع  هنا  واملسؤوليات 
وكذلك  والــزراعــة،  والبيئة  الصناعة  وزارات 
هــات( التي اعــتــدت على 

ّ
االســتــراحــات )املــتــنــز

األمالك النهرية، و»املجلس الوطني للمقالع 
والكسارات«.

13- ملف وزارة المهجرين
االشتراكي«  التقدمي  »الحزب  رئيس  توالها 
ــام 1992 حـــتـــى عـــام  ــ ــنـــذ عــ ــنـــبـــالط مـ ولــــيــــد جـ
2003، وُصرف عليها أكثر من ملياَري دوالر، 
الهدر والسرقة،  العديد من عمليات  وشهدت 

بحسب قناة »الجديد«.

14- أدوية السرطان المزورة
ــة،  ــحــ ــلــــف بـــمـــحـــاســـبـــة واضــ ــم يـــنـــتـــه هــــــذا املــ ــ لـ
ــراف وزيــــر  ــتـ ــاعـ بــــل ُســـحـــب مــــن يــــد الـــقـــضـــاء بـ
الصحة السابق وائــل أبو فاعور الــذي يشغل 
حــالــيــا منصب وزيـــر الــصــنــاعــة فــي الحكومة 

املستقيلة.

15- ملف النفايات الطبية
بــحــســب تــقــريــر الـــقـــنـــاة، تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه 

وزارة الصحة واملستشفيات.

16- ملف »صندوق الجنوب«
 فــيــه، وال سيما 

ً
رصـــدت الــقــنــاة هـــدرًا حــاصــال

ــيــــة الــتــي  ــة اإلصــــالحــ ــ ــــورقـ بـــعـــدمـــا خــفــضــت الـ
الــحــكــومــة مــيــزانــيــتــه بنسبة  سبقت اســتــقــالــة 
70%، ما طرح عالمة استفهام على ما ُرصد له 
في امليزانيات السابقة. ويتناول عدد كبير من 
ساخرة  بتسمية  الجنوب  مجلس  اللبنانيني 
إلى  الجيوب«، في إشــارة منهم  هي »مجلس 
مــا يــعــتــقــدونــه فــســادًا واســــع الــنــطــاق يتخلل 

عمل املجلس.

17- ملف »مجلس اإلنماء واإلعمار«
نــفــذ أشــغــااًل تــفــوق ميزانيتها اإلجــمــالــيــة 10 
مليارات دوالر في السنوات السابقة، وهو ال 
يخضع إلى أي رقابة وال إلى قانون املحاسبة 

العمومية، ومعظم تلزيماته مشبوهة.

17 ملفًا على طاولة محاسـبة الفاسدين في لبنان

أمام  المستمرة  االحتجاجات  وقع  على 
العديد من المرافق الحيوية اعتراضًا على 
فساد أهل السلطة في لبنان، تشهد الدوائر 

القضائية حراكًا لم يعتد عليه اللبنانيون من 
لرموز سياسية  استدعاءات قضائية  موجة 
تشمل  المستويات،  كافة  من  وإدارية 

مسؤولين تولوا حقائب مشكوكًا بنزاهة 
حساباتها. ورغم أن الحملة انطلقت عمليًا 
باالستماع إلى رئيس الحكومة السابق فؤاد 

السنيورة، إال أن ثمة ميًال إلى التشكيك في 
وإصدار  المحاسبة  مرحلة  االدعاءات  بلوغ 

األحكام في 17 ملف فساد

توقعات باستمرار 
االنكماش االقتصادي 

في العام 2020

مؤشرات
األسواق

أسعار الذهب 
ــــب أكـــبـــر  ــذهـ ــ ســـجـــل الـ
انـــخـــفـــاض أســـبـــوعـــي 
ــي عــــامــــن ونـــصـــف  ــ فـ
ــــذي يعزز  الـــعـــام، فــي الــوقــت ال
ــأن إبــــــرام  ــشــ فـــيـــه الــــتــــفــــاؤل بــ
ــات  ــاري بـــن الـــواليـ ــاق تـــجـ ــفـ اتـ
املتحدة والــصــن اإلقــبــال على 
املخاطرة، ما يحد من الشهية 
للمعدن النفيس. وجرى تداول 
الــذهــب فــي املــعــامــات الفورية 
لألوقية  دوالرًا   1468.86 عند 
)األونــصــة(، دون تغيير ُيذكر 
تقريبا، ليتجه صوب تسجيل 
منذ  أسبوعي  انخفاض  أكبر 
مايو/ أيار 2017. وفي الجلسة 
الــســابــقــة، تــراجــعــت األســعــار 
اثنن باملئة ألدنى مستوياتها 

في أكثر من شهر.
 

بورصة طوكيو
املـــؤشـــر نيكي  ارتـــفـــع 
ــة طــوكــيــو  فـــي بـــورصـ
ألعلى  املالية  لـــألوراق 
شــــهــــرا،   13 فــــــي  مــــســــتــــوى 
ــي  ــامـ ــنـ ــل تـ ــفــــضــ ــة، بــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
التفاؤل إزاء االقتصاد، قبل أن 
يقلص جزءا من تلك املكاسب 
بـــســـبـــب تــــقــــاريــــر مــتــضــاربــة 
ـــحـــرز 

ُ
بـــشـــأن مــــدى الـــتـــقـــدم امل

بن  التجارية  املفاوضات  في 
ــات املـــتـــحـــدة والـــصـــن.  ــ ــواليـ ــ الـ
وصعد املؤشر نيكي %0.26 
 23951.09 إلــــى  زاد  بــعــدمــا 
نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 
أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  العاشر 
األول من العام املاضي. وتقدم 
املؤشر توبكس األوسع نطاقا 
نقطة،   1702.77 إلــى   %0.27
وهو أعلى مستوياته في أكثر 

من عام.

العمالت 
اســـــــتـــــــقـــــــر الـــــــــــــــــدوالر 
يــنــات،   109.26 عــنــد 
ــرب أعــلــى  ــ الـــجـــمـــعـــة، قـ
أشهر،  في خمسة  مستوياته 
وشــهــد مــؤشــر الـــــدوالر، الــذي 
األمــيــركــيــة  الــعــمــلــة  أداء  يتتبع 
مــن ســت عمات  مقابل سلة 
ــرارًا عــنــد  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــة، اســ ــافــــســ ــنــ مــ
ــا  ــاعـ ــفـ ارتـ لــيــحــقــق   ،98.136
ــوع.  ــبــ هـــــذا األســ بــنــســبــة %1 
وجـــــــرى تــــــــداول الـــــيـــــوان عــنــد 
تـــداول  وتـــم  لـــلـــدوالر،   6.9788
ــنــــي عــنــد  ــيــ ــ ــتــــرل الـــجـــنـــيـــه اإلســ
1.2812 قرب أدنى مستوياته 
منذ 24 أكتوبر/ تشرين األول. 

هبوط النفط 
القياس  انخفض خام 
العاملي برنت، الجمعة، 
مـــا  أي  ــا،  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ سـ  44
 61.85 إلـــــى   ،%0.7 يــــعــــادل 
ــع  ــراجــ وتــ ــيـــل،  ــبـــرمـ ــلـ لـ دوالرًا 
الوسيط  تكساس  غــرب  خــام 
أي ما  األمـــيـــركـــي 50 ســنــتــا، 
 56.65 إلـــــى   ،%0.9 يــــعــــادل 

دوالرًا للبرميل. 

أسهم أوروبا 
فـــــــتـــــــحـــــــت األســــــــهــــــــم 
ــلــــى  األوروبـــــــــــــــيـــــــــــــــة عــ
انــــخــــفــــاض، الــجــمــعــة، 
لــــتــــوقــــف ارتـــــفـــــاعـــــا اســـتـــمـــر 
أسبوعا بعد إشارات متباينة 
بــشــان الــتــجــارة بــن الــواليــات 
ــــن. وتــــراجــــع  ــــصـ املـــتـــحـــدة والـ
 600 ســـــتـــــوكـــــس  املــــــــؤشــــــــر 
األوروبي 0.4%، وقادت أسهم 
شـــركـــات الــتــعــديــن املــتــضــررة 
من فرض الرسوم الجمركية، 
ــاعــــات  ــطــ ــقــ ــ وهــــــــي مــــــن بــــــن ال
الصراع  على  انكشافا  األكثر 
التجاري وتداعياته على النمو 
العاملي، الخسائر مع انخفاض 

مؤشرها %1.3.

يشهد االقتصاد الليبي 
المزيد من التباطؤ، وسط 

ارتفاع حجم اإلنفاق 
وتضاؤل اإليرادات

متفرقات اقتصادية

)Getty /تصاعد أزمات الفقر في مصر )كريس ماكغراث

جانب من احتجاجات نفذها الطالب والتالمذة )حسين بيضون(

خالل تحرك أمام شركة الكهرباء في بيروت )حسين بيضون(

الغالف

تتعدد الشبهات فيما يتعلق بالفساد في ملف الكهرباء، وتختلف الحقبات 
التي شهدت تجاوزات أدت إلى ضعف هذه الخدمة بالنسبة إلى المواطنين 
وارتفاع كلفة تسييرها من الموازنة. إذ تبرز قضية تلزيم مناقصة معامل 
إيلي حبيقة حقيبة  الراحل  الوزير  أثناء تولي  »إنسالدو«  إلى شركة  الكهرباء 
الطاقة والمياه من دون إجراء أي مناقصة حقيقية، بانتظار معرفة نتيجة 
رئيس  حكومة  شكلتها  التي  القضائية  اللجنة  بها  قامت  التي  التحقيقات 
مجلس الوزراء األسبق سليم الحص عام 2000، خصوصًا مع تأكيد أكثر من 
حينها  شريكًا  كان  الهراوي،  الياس  الراحل  الجمهورية  رئيس  نجل  أن  مصدر 

لوكيل الشركة في لبنان.

تلزيم معامل الكهرباء
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


