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الكويت ــ أحمد الزعبي

يقضي  قــانــون جديد  إلقـــرار  الكويتي  البرملان  يتجه 
ــة لجميع  ــائـ ــم كـــامـــل بــنــســبــة 100 فـــي املـ بــتــقــديــم دعــ
الــخــدمــات الــتــي تــقــدم للمواطنني فــقــط، وذلـــك بهدف 

تخفيف األعباء املعيشية.
وأشـــــارت مــســودة الــقــانــون، الــــذي حــصــلــت »الــعــربــي 
الجديد« على نسخة منه، إلى أن الخدمات املدعومة 
تشمل البنزين والكهرباء واملــاء، الفتا إلى أنه سيتم 
لــلــمــواطــنــني تتيح  بــطــاقــات مميكنة خــاصــة  إصــــدار 
لــهــم الــحــصــول عــلــى أســـعـــار املـــحـــروقـــات )املــنــتــجــات 

تحديد  دون  ومــن  كــامــل،  بشكل  مدعومة  البترولية( 
كمية معينة أو سقف ملا سيتم صرفه لهم. وتقدر قيمة 
الــجــاري،  املــالــي  املــيــزانــيــة الكويتية للعام  الــدعــم فــي 
الذي بدأ في إبريل/نيسان املاضي، بنحو 13 مليار 
دوالر، بزيادة  8.3 في املائة، عن العام املالي املاضي، 
الذي سجل 12 مليار دوالر. وتأتي هذه الخطوة من 
جانب البرملان، على الرغم من مطالب صندوق النقد 
املوازنة  بــضــرورة ضبط  الحكومة  الــدولــي وتوصية 
الــعــامــة لــلــدولــة وتقليص الــعــجــز، عــن طــريــق خفض 

الدعم ورفع أسعار الخدمات العامة.
وكانت الحكومة قد أصدرت عدة قرارات بني عامي 

املـــحـــروقـــات  أســـعـــار  رفــــع  تــضــمــنــت  و2017،   2016
بجميع أنواعها، ورفع أسعار الكهرباء واملاء، فيما 
ــرارات أخــــرى تــمــثــلــت فـــي رفــع  خــصــت الـــوافـــديـــن بـــقـ
 رســــوم الــخــدمــات الــصــحــيــة بــنــســب تــصــل إلـــى 500 

في املائة.
»العربي  وقال أحمد الهارون، الخبير االقتصادي لـ
ــانـــون يــزيــد  الـــجـــديـــد« إن تـــوجـــه الـــبـــرملـــان إلقــــــرار قـ
الـــدعـــم، ســيــؤثــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى مـــوازنـــة الـــدولـــة، 
 مـــشـــيـــرا إلـــــى أن هـــــذه الـــخـــطـــوة تـــقـــوض اإلصـــــاح 

املالي واالقتصادي.
وأكـــد نـــواف الــصــانــع، أســتــاذ االقــتــصــاد فــي جامعة 

الــكــويــت، أن »رفـــع األعــبــاء املعيشية عــن املــواطــنــني 
وخـــاصـــة مـــحـــدودي الـــدخـــل أمـــر جــيــد، ولــكــن يجب 
االقتصادي،  اإلصـــاح  برنامج  عــن  بعيدًا  يكون  أن 
خاصة أن مــوازنــة الــدولــة مــا تــزال تعاني مــن عجز 

مالي حتى اآلن«. 
وأشار الصانع إلى أن أسعار النفط مرتفعة حاليًا 
،مـــا يعني أن دعـــم أســعــار املــحــروقــات بشكل كامل 
ــة،  ــاتـــورة دعـــم هـــذا الـــبـــاب فـــي املـــوازنـ ســيــزيــد مـــن فـ
ــادة األعــــبــــاء املـــالـــيـــة عــلــى الــحــكــومــة،  ــ وبــالــتــالــي زيــ
خاصة وأن الكويت تستورد أكثر من 90 في املائة 

من حاجتها من البنزين واملحروقات سنويًا.

البرلمان الكويتي يبحث زيادة دعم المواطنين %100

تخفيضات للسلع الرديئة في أستراليا
أعلنت ثاني أكبر سلسلة متاجر في أستراليا أنها ستبيع 
فــواكــه »رديــئــة« بــأســعــار مخفضة تــتــراوح بــني 10 و30 في 
املائة عن منتجات مماثلة بحالة ممتازة، وذلك في مسعى 
ــدر فـــي املـــبـــيـــعـــات. وقـــالـــت مــتــاجــر  ــهــ لــتــقــلــيــل املــخــلــفــات والــ
»كــولــيــس«، الــتــي حــقــقــت أربـــاحـــًا بــلــغــت 738 مــلــيــون دوالر 

أسترالي )508 مايني دوالر أميركي( في النصف األول من 
في  البرنامج  هــذا  إنها ستجرب   ،2019/  2018 املالي  العام 

متاجرها بمنطقتي ساوث أستراليا وفكتوريا. 
وقـــال بـــراد غــورمــان، املــديــر الــعــام لقسم اإلنــتــاج فــي متاجر 
»كـــولـــيـــس«، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أمـــس الـــثـــاثـــاء، إن 

الــبــرنــامــج الـــذي يحمل اســـم »أنـــا مــمــتــاز« ســيــوفــر للزبائن 
كميات ضخمة من الفواكه والخضراوات، مضيفًا أن »كافة 
وتزيد  الطعام،  تقليل مخلفات  على  تساعد  املنتجات  هــذه 
عــمــوم إنــتــاج املحاصيل وعــوائــدهــا مــن خــال االنــتــفــاع من 

خضراوات ال يمكن بيعها على مستوى التجزئة«.

استمرار الصراع يقلق مؤسسة النفط الليبية
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان، أمس 
الثالثاء، إنها قلقة من تأثير انعدام سيادة القانون على 
قطاع النفط، مشيرة إلى أن معدات وآالت ُسرقت من 
الجيوفيزيائي.  لالستكشاف  أفريقيا  شمال  شركة  مقر 
وأضافت أنه في حادث أمني آخر جرى االستيالء على 

شاحنة وقود في جنوب ليبيا. 
استمرار  مع  ليبيا،  في  سوءًا  األمنية  األوضــاع  وتــزداد 
حفتر  خليفة  مليشيات  هجمات  عن  الناجمة  المعارك 
ما  الماضي،  نيسان  إبريل/  مطلع  منذ  طرابلس  على 

تسبّب في أضرار لمختلف الخدمات.

طاقة متجددة في األردن
هالة  األردنية،  المعدنية  والثروة  الطاقة  وزيرة  قالت 
محطات  من  المنتجة  الكهربائية  الطاقة  إن  زواتــي، 
بحلول  ميغاواط   2400 إلى  ستصل  المتجددة  الطاقة 
العام  عام 2021، مقابل حوالي 1130 ميغاواط نهاية 

الماضي 2018. 
وأشارت زواتي إلى أنه من المنتظر إضافة 1270 ميغاواط 
البناء  قيد  المتجددة  الطاقة  مشروعات  خــالل  مــن 
من  الكهربائية  الطاقة  أن  إلى  الفتة  والتنفيذ،  والتطوير 
مصادر الطاقة المتجددة تمثل اآلن حوالي 11 في المائة 

من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة.

تراجع صادرات كوريا الجنوبية
تكنولوجيا  مــن  الجنوبية  كــوريــا  ــادرات  صـ تراجعت 
الماضي  نيسان  إبــريــل/  في  واالتــصــاالت  المعلومات 
 للشهر السادس على التوالي، بنسبة 10.6 في المائة على 

أساس سنوي. 
التجارة  وزارة  أصدرتها  التي  األولية  للبيانات  ووفقًا 
وكالة  وأوردتها  الثالثاء،  أمس  والطاقة،  والصناعة 
المعلومات  تكنولوجيا  صادرات  قيمة  فإن  يونهاب، 
دوالر،  مليار   15.22 الماضي  الشهر  بلغت  واالتصاالت 
ليسجل  دوالر،  مليارات   9.48 إلى  الواردات  وصلت  بينما 

القطاع فائضًا بقيمة 5.74 مليارات دوالر.

أخبار مختصرة

مصر: زيادة أسعار الكهرباء %38
القاهرة ــ العربي الجديد

أعلن وزير الكهرباء املصري، محمد شاكر، أمس 
الـــثـــاثـــاء، عـــن أســـعـــار الــكــهــربــاء الــجــديــدة املــقــرر 
تــمــوز املقبل،  يــولــيــو/  اعــتــبــارًا مــن أول  تطبيقها 
إطــار خطة  املنزلي والتجاري، في  إلى االستهاك  بالنسبة 
حكومية لتحرير األسعار نهائيًا منتصف عام 2021، معتبرًا 
أن تطبيق األســعــار الــجــديــدة مــن شــأنــه خــفــض الــعــجــز في 

قطاع الكهرباء إلى 16.5 مليار جنيه )970.5 مليون دوالر(.
األولــى لاستهاك  الشريحة  الكيلووات في  وارتفع سعر 
املنزلي )مــن صفر إلــى 50 كيلوواتًا فــي الشهر( وهــي من 
الطبقة الــفــقــيــرة ومـــحـــدودي الــدخــل مــن 22 قــرشــًا إلـــى 30 
قرشًا بزيادة بلغت نسبتها 36.6 في املائة )الجنيه يحوي 

100 قرش(.
وفــي الشريحة الثانية )مــن 51 إلــى 100 كــيــلــووات( مــن 30 
إلـــى 40 قــرشــًا بـــزيـــادة 33.3 بــاملــائــة، وفـــي الشريحة  قــرشــًا 

الثالثة )مــن 101 إلــى 200 كــيــلــووات( مــن 36 قــرشــًا إلــى 50 
قرشًا بزيادة بلغت 38.8 باملائة.

وارتفع سعر الكيلووات في الشريحة الرابعة )من 201 إلى 
إلــى 82 قرشًا بزيادة 17.1 في  350 كيلوواتًا( من 70 قرشًا 
املائة، وفي الشريحة الخامسة )من 351 إلى 650 كيلوواتًا( 
بـــاملـــائـــة، وفــي  بــــزيــــادة 11.1  قــــرش  إلــــى 100  قـــرشـــًا  مـــن 90 
 135 كيلووات( من   1000 إلــى   651 )مــن  السادسة  الشريحة 

قرشًا إلى 140 قرشًا بزيادة بلغت 3.7 في املائة.
ولم تقِض الزيادة الجديدة برفع سعر الكيلووات البالغ 145 
كــيــلــووات في  )أكــثــر مــن 1000  فــي الشريحة السابعة  قرشًا 
الشهر(، باعتبار أن هذه الشريحة ال تحصل على دعم من 
الدولة منذ الزيادة التي جرى إقرارها في يوليو/ تموز من 

العام املاضي 2018.
التجاري،  للقطاع  االستهاك  للزيادة في أسعار  وبالنسبة 
ارتفع سعر الشريحة األولــى )من صفر إلى 100 كيلووات( 
مـــن 55 قــرشــًا إلـــى 65 قــرشــًا بـــزيـــادة 18.1 فـــي املـــائـــة، وفــي 

الشريحة الثانية )من صفر إلى 250 كيلوواتًا( من 100 قرش 
إلــى 115 قرشًا بــزيــادة 15 في املــائــة، وفــي الشريحة الثالثة 
)من صفر حتى 600 كيلووات( من 115 قرشًا حتى 140 قرشًا 

بزيادة بلغت 21.7 باملائة.
كما ارتفع سعر الكيلووات في الشريحة الرابعة )من 601 إلى 
ألف كيلووات( من 145 قرشًا إلى 155 قرشًا بزيادة 6.8 في 
املائة، وفي الخامسة )من صفر إلى أكثر من ألف كيلووات( 
من 150 قرشًا إلى 160 قرشًا بزيادة 6.6 باملائة. واعتبر وزير 
الكهرباء لــدى اإلعـــان عــن األســعــار الــجــديــدة خــال مؤتمر 
صحافي، أن رفــع أسعار الكهرباء كــان ضــروريــا، كــون عدم 
تعديل األسعار خال العام املالي الجديد، الذي يبدأ الشهر 
املقبل، كان سيكبد القطاع عجزًا يصل إلى 33.5 مليار جنيه.
املالي  الــعــام  مــوازنــة  فــي  الكهرباء  دعــم  الحكومة  وخفضت 
 4 إلـــى  لــيــصــل  املـــائـــة،  فــي   75 بنسبة   ،2020/2019 الــجــديــد 
مليار   16 نحو  مقابل  دوالر(،  مليون   231( جنيه  مليارات 

جنيه مقدرة في موازنة العام املالي الجاري.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

خالل الفترة املاضية ظهر على 
السطح مصطلح جديد هو 

»اإلرهاب االقتصادي«، مصطلح 
يختلف عن أسماء أخرى متعارف 

عليها مثل الحروب االقتصادية 
والعقوبات االقتصادية والحروب 

التجارية وحرب العمالت، وغيرها 
من الكلمات التي تنتج بشكل 

أساسي عن حدوث توتر سياسي 
أو اقتصادي بني دولتني، كما 
يحدث حاليا بني أميركا وكل 

من الصني وإيران وروسيا، أو 
بني مجموعات اقتصادية كما 
هو الحال بني أميركا واالتحاد 
األوروبي، أو بني أميركا وتكتل 

دول النافتا. املصطلح جاء بشكل 
سريع على لسان الرئيس التركي 
أردوغان في نهاية مارس املاضي 

حينما قال: »عقدنا العزم على 
إنهاء اإلرهاب االقتصادي بقدر ما 

أبدينا تصميمًا في القضاء على 
اإلرهاب املسلح«.

لكنه جاء بشكل موسع في خطابه 
يوم 28 إبريل املاضي أمام حزب 

العدالة والتنمية في أنقرة، حيث 
قال إن بالده »لم ولن ترضخ 

لإلرهاب االقتصادي املمارس 
ضدها في اآلونة األخيرة، وأن 

هناك جهات تسعى جاهدة لعرقلة 
تحقيق أهداف تركيا لعام 2023«. 

بل وساوى أردوغان وقتها 
بني اإلرهاب املسلح واإلرهاب 

االقتصادي، حيث قال إن الهجمات 
التي استهدفت االقتصاد التركي 

في األشهر األخيرة، ال تختلف 
عن القذائف والصواريخ التي كانت 

تستهدف حدود البالد.
وتكرر مصطلح اإلرهاب 

االقتصادي مؤخرا على لسان 
كبار املسؤولني اإليرانيني في 

معرض انتقادهم للحرب الشرسة 
التي يقودها ترامب ضد بالدهم، 
ومحاولة خنق االقتصاد اإليراني 
عبر حظر تصدير النفط وفرض 

عقوبات قاسية على قطاعات 
حيوية منها الطاقة واملصارف، 

ونلحظ ذلك في رد وزير الخارجية 
اإليراني محمد جواد ظريف، 

اإلثنني على تصريح ترامب بشأن 
بالده، والذي أكد فيه أن »اإلرهاب 

االقتصادي والتهديد باإلبادة 
الجماعية لن يقضي على إيران 
..اإليرانيون بقوا واقفني آلالف 

السنني بينما رحل كل املعتدين«. 
بل واعتبر أمني عام املجمع العاملي 

للتقريب بني املذاهب اإلسالمية 
آية الله محسن أراكي أن اإلرهاب 

االقتصادي اليوم هو واحد من 
أخطر أنواع اإلرهاب.

اإلرهاب االقتصادي ربما يكون 
أخطر من اإلرهاب املسلح من حيث 

التأثير والقوة، فاإلرهاب األول 
يمكن أن يدمر اقتصاديات دول عن 

بعد، ليس شرطا ساعتها توجيه 
الجيوش واملدافع لتدمير عدوك، 

يكفي أن تغرق دولة خصمك في 
الديون، أو أن تطلق شائعات ضد 

عملة دولة عدوك، أو تغرد بعد 
أن تفرض عقوبات اقتصادية 

على الدولة، كما حدث في الحرب 
الشرسة التي شنها ترامب ضد 

الليرة واالقتصاد التركي في 
أغسطس املاضي، وأدت إلى حدوث 

ارتباك شديد في األسواق ال تزال 
العملة التركية تعاني منه.

ترامب واإلرهاب 
االقتصادي
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اقتصاد

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

تـــراجـــعـــت اآلمـــــــال املـــعـــقـــودة عــلــى 
مــــوســــم الـــقـــمـــح فــــي ســــوريــــة هـــذا 
الــعــام، بعد أن بــدأت نيران قصف 
الــنــظــام الــســوري فــي الــتــهــام آالف الــدونــمــات 
الــبــاد، قبل  املــحــررة، شمال غربي  باملناطق 

موعد الحصاد املرتقب مطلع الشهر املقبل.
وتؤكد مصادر مطلعة من ريف إدلب املحرر، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن طــيــران بــشــار األســد  لـــ
الزراعية  الحقول  وروسيا، صّعد من قصف 
بريفي إدلب وحماة، خال اليومني املاضيني.
ــلــت عــــدم ذكــر 

ّ
وتــضــيــف املــــصــــادر، الــتــي فــض

ــقـــصـــف الــــجــــوي والــتــمــهــيــد  ــدأ الـ ــ اســـمـــهـــا: بــ
ــمـــح غــيــر  ــقـ ــقــــول الـ املــــدفــــعــــي بــــاســــتــــهــــداف حــ
املأهولة والخالية من أي مظاهر قتال، بشكل 
موسم  اقــتــرب  مــع  الحارقة  بالقنابل  مباشر 
الحصاد، في مناطق تعتبر املصدر الرئيسي 
للعديد من املحاصيل الزراعية في محافظة 
إدلب، كحقول الغاب الجنوبي ومنطقة اللج 
الــزاويــة بمدينة أريحا. وأشــارت  غربي جبل 
إلى أن القصف طاول مناطق بريف محافظة 
حماة املحررة، ما أدى لحرق مئات الدونمات 
املــزروعــة بالقمح، وقــد أخــمــدت فــرق الــدفــاع 
املدني »الخوذ البيضاء« واألهالي، بعضها.

صراع على الشراء
ومن جانب ثــان، احتدم التنافس على شراء 
مــحــصــول الــقــمــح الـــســـوري املــقــدر بــأكــثــر من 
مليوني طن هذا العام، وهو األعلى بسورية 

منذ أكثر من عشر سنوات.
ورفـــع نــظــام بــشــار األســـد سعر كيلو القمح، 
من 175 ليرة العام املاضي إلى 185 ليرة هذا 

العام »الدوالر نحو 565 ليرة«.
وحــــــــــّول مــــصــــرف ســـــوريـــــة املــــــركــــــزي األحـــــد 
املــاضــي، بحسب مــصــادر ســوريــة، مبلغ 25 
مليار لــيــرة، إلــى حــســاب املــؤســســة السورية 
أولى في سياق االستعدادات  للقمح، كدفعة 

الســــتــــام مـــحـــصـــول الـــقـــمـــح وتـــســـديـــد ثــمــنــه 
ــل مــؤســســة  لـــلـــفـــاحـــني مــــبــــاشــــرة. ولــــــم تـــصـ
العام،  هــذا  نهائي  لسعر  املعارضة  الحبوب 
ــا حـــســـان مــحــمــد  ــا يـــؤكـــد مـــديـــرهـ بــحــســب مــ
املؤسسة  إن  يقول  الــذي  الجديد«  »العربي  لـ
التي سترسلها  اإلنتاج  كلفة  تقارير  تنتظر 
املــجــالــس املــحــلــيــة بــاملــنــاطــق املـــحـــررة خــال 
أســبــوع ويتوقع أن يــتــراوح السعر بــني 170 
الــواحــد. وحـــول مخاوف  للكيلو  لــيــرة  و180 
النظام  ملؤسسات  وبيعه  املحصول  تهريب 
الـــــســـــوري، يـــقـــول مـــديـــر مـــؤســـســـة الــحــبــوب 
املعارضة: في مجمل األحوال ولألسف، ليس 
لدينا تمويل لشراء أكثر من 20 ألف طن هذا 
العام، من إنتاج متوقع باملناطق املحررة، لن 

يقل عن 250 ألف طن.
ويــبــنّي حــســان محمد أن السعر الـــذي حــدده 
نظام األسد، يخضع ألجور النقل والضرائب 
مـــا يــجــعــل ســعــرنــا أعـــلـــى، لــكــن عــــدم قــدرتــنــا 
ــة عـــلـــى شــــــــراء كــــامــــل املــــحــــصــــول، قــد  ــيــ ــالــ املــ
بهدف  لتخزينه  أو  لتهريبه،  البعض  يــدفــع 

االستهاك املحلي.

استغالل الفالحين
وكشفت مصادر خاصة من محافظة الحسكة 

التي تسيطر عليها التنظيمات الكردية، وفق 
»اإلدارة الذاتية« أن ثمة سياسة  ما يعرف بــــ
أمر واقع تمارس على الفاحني، عبر تحديد 

سعر متدن لشراء القمح هذا العام.
وتؤكد املصادر التي رفضت ذكر اسمها، أن 
لهذا  للقمح  إنتاجًا  األكــثــر  هــي  املنطقة،  تلك 
الــعــام بما يزيد على مليون طــن، وليس من 
املــزارعــني، ســوى البيع القسري،  طريق أمــام 
وبسعر أقــل مما حــدده نظام األســد أو الذي 

ستحدده مؤسسة املعارضة.
ــيــــة«  الــــذاتــ »اإلدارة  أن  املـــــصـــــادر  وكـــشـــفـــت 
حــــــددت األحــــــد املــــاضــــي ســـعـــر كــيــلــو الــقــمــح 
الـــذي ستشتريه مــن املـــزارعـــني لــهــذا املــوســم 
بـــــ150 لــيــرة ســوريــة فــي حــني ســعــرهــا الــعــام 
قــوات سورية  ليرة، وخصصت  املاضي 175 
الديمقراطية »قسد« مبلغ 200 مليون دوالر 
لشراء القمح من املزارعني عبر 16 مركزًا في 

محافظة الحسكة.
 

موسم وفير
للمحاصيل  املنظمة  التدمير  عمليات  ورغــم 
فــي مناطق املــعــارضــة مــن قبل قـــوات النظام 
السوري، يتوقع مختصون أن يقترب حصاد 
ــام مـــن الــكــمــيــة الــتــي  ــعـ ــذا الـ مـــوســـم الــقــمــح هــ
مليون   2.3 )نحو  سنويًا  الــبــاد  تستهلكها 
طن(. وتبلغ فاتورة واردات القمح أكثر مليار 
دوالر ســنــويــا، ويــســتــورد الــنــظــام الــســوري 
للطن  دوالرا   252 بنحو  روســيــا  مــن  الــقــمــح 
الواحد. وزادت املساحات املزروعة بالحبوب 
ــام، بــعــد عـــــودة بعض  ــعــ فـــي ســـوريـــة هــــذا الــ
الهطول  املــزارعــني املهجرين وارتــفــاع مــعــدل 
املطري بأكثر من 50% حيث زادت املساحات 
املزروعة بالحبوب، ووصلت تلك املخصصة 
املعني  لعبد  سابق  تصريح  بحسب  للقمح، 
الــنــبــاتــي في  اإلنــتــاج  مــديــر  قضماني لنجو 
وزارة الــــزراعــــة بــحــكــومــة بــشــار األســـــد، إلــى 
 1.102 يقابلها  هكتار  مليون   1.352 »نــحــو 
السابق منها 593  املوسم  مليون هكتار في 
ألف هكتار للزراعة املروية و759 ألف هكتار 
عبر البعل )األمطار( وبزيادة 250 ألف هكتار 

عن موسم عام 2018«.
وتعاني سورية من تراجع إنتاج القمح الذي 
ســجــل نــحــو 4 مـــايـــني طـــن فـــي تــســعــيــنــيــات 
القرن املاضي، ليصل اإلنتاج بعد الثورة عام 
2011، إلى عتبة مليون ونصف املليون طن، 
األقـــل منذ عشرين عامًا  مــوســم 2018  وكـــان 
ثلثي  مــن  يقترب  مــا  طــن،  مليون   1.2 بنحو 
إنــتــاج 2017 الــبــالــغ 1.7 مــلــيــون طـــن، حسب 

تقارير رسمية.

الخرطوم ـ هالة حمزة

شــرعــت الــســعــوديــة فــي تنفيذ حــزمــة مــســاعــدات مشتركة 
بقيمة 3 مليارات دوالر للسودان كانت قد أعلنت عنها في 
الرئيس  اإلمـــارات عقب إطاحة  وقــت سابق بالتنسيق مع 
السابق عمر البشير. ورغم ترحيب اقتصاديني سودانيني 
بالخطوة إال أنهم أكدوا أن املساعدات السعودية غير كافية 
ملعالجة األزمات االقتصادية الخانقة التي تمّر بها الباد. 
وأعلنت الرياض، أول من أمــس، إيــداع مبلغ 937.5 مليون 
ريال سعودي )250 مليون دوالر أميركي(، في حساب بنك 

السودان املركزي.
الدين إبراهيم  املالية عز  بــوزارة  الدولة السابق  وقــال وزيــر 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن مــبــالــغ الــدعــم الــســعــودي اإلمـــاراتـــي  لـــ
املعلنة غير كبيرة وتشّكل أقل من نصف احتياجات السودان 
مــن االســتــيــراد والـــذي يــتــراوح مــا بــني 7 إلــى 8 مــلــيــارات في 
ــرورة اســتــغــالــهــا فــي اســتــيــراد السلع  الـــعـــام، داعــيــا إلـــى ضــ
الـــضـــروريـــة الـــتـــي ال تــشــمــلــهــا الـــحـــزمـــة وتــخــفــيــف الــضــغــط 
عــلــى الـــــدوالر بــتــوفــيــره بــهــدف خــفــض أســـعـــاره واملــســاهــمــة 
فـــي حـــل أزمــــة نــقــص الــنــقــد األجـــنـــبـــي. وأشـــــار إبـــراهـــيـــم إلــى 
الحرية  وقــوى  االنتقالي  العسكري  املجلس  مسارعة  أهمية 
الراهنة  والتغيير إلى تكوين لجنة اقتصادية لحل املشاكل 
وإجراء اإلصاحات االقتصادية املطلوبة ومتابعة وتوظيف 
املــســاعــدات الــخــارجــيــة فــي االحــتــيــاجــات الــضــروريــة. ووقــع 
الــســودان  بنك  مــع  اتفاقًا  مــؤخــرًا  للتنمية  أبوظبي  صــنــدوق 
املـــركـــزي عــلــى إيــــداع مــبــلــغ 250 مــلــيــون دوالر لـــدى املــركــزي 
لدعم اقتصاد الباد املتأزم. ونقلت وكالة األنباء السعودية 
)واس(، أول من أمــس، عن وزيــر املالية السعودي محمد بن 
عبد الله الجدعان أن الوديعة تأتي امتدادًا للدعم السعودي 
للسودان لتعزيز الوضع املالي واالقتصادي وسعر الصرف.

ــــرت الــحــزمــة الــســعــوديــة اإلمـــاراتـــيـــة مــنــح بــنــك الـــســـودان  وأقـ
املركزي وديعة مشتركة بمبلغ 500 مليون دوالر من إجمالي 

الضغوط  وتخفيف  املــالــي،  مركزه  لتقوية  دوالر  مليارات   3
الــســودانــي، وتحقيق مــزيــد مــن االســتــقــرار في  الجنيه  على 
ســعــر الـــصـــرف عــلــى أن يــتــم صــــرف مــتــبــقــي املــبــلــغ لتلبية 
االحتياجات امللحة للشعب السوداني بتوفير الغذاء والدواء 

واملشتقات النفطية. 
»العربي  وقال املحلل املصرفي محمد عبد الرحمن أبو شورة لـ
الــجــديــد« إن املــنــحــة الــســعــوديــة تــؤثــر إيــجــابــًا عــلــى الــوضــع 
ص العجز فــي مــيــزان املــدفــوعــات والـــذي ال يقل 

ّ
الحالي وتقل

املقابل  6 مليارات دوالر، وتخفف في  الحالي عن  الوقت  في 
العمات األخــرى،  الجنيه مقابل  الضغط على سعر الصرف 
الــبــاد مــن الــوقــود والــغــذاء   عــن تغطيتها الحتياجات 

ً
فضا

وانسحاب ذلك على حياة املواطنني املعيشية. وقال أبو شورة 
إن تأخر إعان الدولتني عن املنحة عقب سقوط نظام البشير 

مباشرة يرجع إلى تحفظهما على النظام السابق.
السعودية  الــصــادرات  وبرنامج  السعودي  الصندوق  وكــان 
قد منح السودان في وقت سابق قروضًا بقيمة 350 مليون 
الــســدود يتم مــن خالها  دوالر لتمويل عــدد مــن مشروعات 
منح مــشــروع ســد مــروي قــروضــًا بقيمة 310 مايني دوالر، 
ــدي »أعـــالـــي  ــ ــزان الـــروصـــيـــرص، وسـ ــ ومـــشـــروعـــات تــعــلــيــة خـ

عطبرة« و»ستيت«، قروضًا بقيمة 40 مليون دوالر.
وتعد األزمات املعيشية واالقتصادية أحد األسباب الرئيسية 
في اندالع االحتجاجات الشعبية التي أطاحت البشير وعددًا 

من رموز نظامه وما زالت مستمرة حتى اآلن. 
ــاط االقــتــصــاديــة مـــن انــفــات  ــ وتـــزايـــدت املـــخـــاوف فـــي األوســ
األســــواق والــوضــع املعيشي فــي الـــســـودان، وســط تحذيرات 
مـــن أن األمـــــور تــمــضــي إلـــى األســـــوأ فـــي ظـــل تــفــاقــم األزمــــات 
االقتصادية،  األوضــاع  على  بظالها  ألقت  التي  السياسية، 
وأدت إلى عدم قدرة املجلس العسكري على الحد من األزمات 

املعيشية التي يعاني منها السودانيون.
وتشهد أجزاء واسعة من واليات السودان هذه األيام أزمات 

في مياه الشرب والرّي والكهرباء والوقود والخبز وغيره.

سورية: األسد يحرق 
قمح المعارضة

أزمات معيشية متفاقمة تواجه السودانيين )زكريا غونيس/ األناضول(تراجع حاد في إنتاج الحبوب بعد الحرب )عامر المهيباني/فرانس برس(

انسياب الدعم السعودي اإلماراتي

استهدفت نيران النظام 
السوري آالف الدونمات 

المزروعة بالقمح في 
المناطق المحررة، شمال 

غربي البالد، قبل موعد 
الحصاد

تراجع احتياطيات ُعمان 
األجنبية

أظهرت بيانات رسمية، أمس، تراجع 
األصول األجنبية للبنك املركزي الُعماني 

في فبراير/ شباط املاضي، بنسبة 1.3 في 
املائة على أساس شهري. وذكرت البيانات 

الصادرة عن البنك املركزي العماني، 
اطلعت عليها وكالة األناضول، أن األصول 

األجنبية انخفضت للشهر الثاني على 
التوالي، إلى 6.486 مليارات ريال )16.9 
مليار دوالر( في فبراير 2019.  وكانت 
األصول األجنبية للمركزي قد تراجعت 

بنسبة 1.75 في املائة إلى 6.568 مليارات 
ريال )17.1 مليار دوالر( في يناير/ كانون 

الثاني املاضي. 
وتتوزع األصول األجنبية بني إيداعات 

عملة أجنبية والحساب االحتياطي 
للسلطنة لدى صندوق النقد الدولي، 

واستثمارات األوراق املالية. وعلى أساس 
سنوي، انخفضت األصول األجنبية 
للمركزي العماني بنسبة 9 في املائة 

في فبراير املاضي، مقارنة مع 7.131 
مليارات ريال )18.6 مليار دوالر( في 

الشهر املماثل من 2018. وتتبنى السلطنة 
توّجهًا مستمرًا نحو تعزيز االحتياطات 

العامة واألصول. ورغم استخدام جزء 
من االحتياطي العام في تمويل جانب من 

احتياجات املوازنة العامة، إال أن حجمه 
يظل عند مستويات جيدة رغم تذبذبات 

أسعار النفط.

ارتفاع أسعار السلع في 
الخليج

أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع معدل 
التضخم الخليجي العام بنحو طفيف بلغ 

0.1 في املائة في مارس/ آذار املاضي، 
قياسًا على الشهر املماثل من العام 

املاضي. 
وأوضحت بيانات املركز اإلحصائي لدول 

مجلس التعاون الخليجي )السعودية، 
واإلمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، 

وسلطنة ُعمان(، أن مساهمة السعودية 
والكويت بنسبة 0.1 نقطة مئوية واحدة 

 لكل منهما، فيما جاءت مساهمة 
اإلمارات سلبية بنحو 0.1 نقطة مئوية. 

بينما لم تسجل بقية دول املجلس أي 
مساهمة تذكر بمعدل التضخم في 

مارس/ آذار 2019. 
وعلى أساس شهري، انخفض التضخم 

بدول الخليج بنسبة 0.1 في املائة، مقارنة 
مع فبراير/شباط املاضي.

تعاون في الطيران بين 
الصين وأوروبا

عت الصني واملفوضية األوروبية اتفاقيتني 
ّ
وق

بشأن الطيران املدني، ما شكل خطوة مهمة 
لتنفيذ التوافقات التي توصل إليها قادة 

الجانبني خالل القمة التي ُعقدت بني الصني 
واالتحاد األوروبي في الشهر املاضي، 

حسب وكالة األنباء الصينية )شينخوا( 
أمس. واالتفاقيتان هما بشأن سالمة 

الطيران املدني بني الصني واالتحاد األوروبي 
وأخرى بني الصني واالتحاد األوروبي بشأن 

جوانب معينة من الخدمات الجوية. ولدى 
إشادته باتفاقيتي الطيران ووصفه لهما 

بأنهما »خطوة كبيرة أولى«، قال جان كلود 
يونكر رئيس املفوضية األوروبية: »في 
عالم متزايد االضطراب، صارت شراكة 

أوروبا مع الصني أكثر أهمية من أي وقت 
مضى«. وأوضح يونكر في بيان أن »االتحاد 

األوروبي يؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول 
التي تعمل معا تجعل العالم مكانا أكثر 
قوة وأمانا ورخاء للجميع«. وأضاف أن 

االتفاقيتني »ستخلقان فرص عمل، وتعززان 
النمو، وتقربان بني قارتينا وشعوبنا«.

زيادة التجارة بين إيران وتركيا
أكد رئيس غرفة التجارة اإليرانية التركية 

رضا كامي، خالل اجتماع مع أعضاء غرفة 
التجارة والصناعة في مدينة إسكندرون 

التركيا، على تطوير العالقات االقتصادية 
بني البلدين. كامي الذي ترأس وفدًا تجاريًا 

من إيران لزيارة ميناء إسكندرون الذي 
يقع على حدود سورية وسواحل البحر 
املتوسط، صرح بأن االستعدادات تبذل 

لتعزيز العالقات التجارية بني إيران وتركيا، 
داعيا املستثمرين األتراك ونشطاء األعمال 
لزيارة إيران. وقال كامي إن حجم التبادل 

التجاري بني إيران وتركيا مقبول، مضيفًا 
أنه في ظروف الحظر في عام 2012، كان 

حجم التجارة بني إيران وتركيا حوالي 22 
مليار دوالر، وبعد االتفاق النووي انخفض 

هذا الحجم إلى 11 مليار دوالر.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

1.2
تراجع  مــن  ســوريــة  تعاني 
إنتاج القمح الذي سجل نحو 
4 ماليين طن في تسعينيات 
ــان  ــرن الـــمـــاضـــي، وكـ ــقـ الـ
 2018 الــمــاضــي  الــمــوســم 
عشرين  منذ  إنتاجية  األقــل 
بنحو 1.2 مليون طن،  عامًا 

حسب تقارير رسمية.

تقارير عربية

السودانتقرير

أكــــــدت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة ارتـــفـــاع 
ــار املــســتــهــلــك )الـــتـــضـــخـــم(  ــعــ أســ
البحرين  على أســاس سنوي في 
ــل/  ــريـ ــــالل إبـ بــنــســبــة 1 بـــاملـــئـــة خـ
نيسان املاضي، مدفوعة بصعود 
ــات بــنــســبــة  ــ ــ ــروب ــ ــشــ ــ ــام واملــ ــعــ ــطــ ــ ال
بــاملــئــة   9.4 ــبــــغ  ــتــ ــ وال بـــاملـــئـــة   2.2

واالتصاالت 5 باملئة.
)الــرقــم  التضخم  مــعــدل  ويــعــكــس 
ــة الـــحـــصـــول  ــفـ ــلـ ــيـــس كـ ــقـ الــــــــذي يـ
الرئيسية  والسلع  الخدمات  على 
األسعار  تحركات  للمستهلكني( 
ويـــــرصـــــد مـــــعـــــدالت الـــــغـــــالء فــي 
األســــــــواق املــخــتــلــفــة. وانــكــمــشــت 
أســـعـــار املــســتــهــلــك عــلــى أســـاس 
ــي الـــبـــحـــريـــن بــنــســبــة  ــ ــري فـ ــهــ شــ
0.3 بــاملــئــة خـــالل إبــريــل/ نيسان 
املــــــاضــــــي، مــــقــــارنــــة مـــــع الـــشـــهـــر 
السابق له. وقالت هيئة املعلومات 
بيان،  فــي  اإللكترونية  والحكومة 
القياسي ألسعار  الرقم  إن  أمــس، 
املستهلك بلغ 133.3 نقطة، خالل 
مــع 133.7 نقطة  مــقــارنــة  إبـــريـــل، 

خالل مارس/ آذار 2019.

ارتفاع 
التضخم 

في البحرين
تونس ـ إيمان الحامدي

تكثيف  إلــى  التونسي  املــركــزي  البنك  يسعى 
الضغط على البرملان، من أجل التصديق على 
قانون جديد للصرف يمنح العفو في بعض 
ــــذي تقدمت  الـــحـــاالت عـــن جـــرائـــم الــعــمــلــة، والـ
بـــه الــحــكــومــة وســــط تـــحـــذيـــرات اقــتــصــاديــني 
تطوير تشريعات صرف  تأخر  تــداعــيــات  مــن 
ــلـــة عـــلـــى مــــخــــزونــــات الـــنـــقـــد األجـــنـــبـــي  ــمـ ــعـ الـ
ــع الـــديـــنـــار. ومــنــذ مـــا يــزيــد عـــن الــســنــة،  ووضــ
أودعت الحكومة لدى البرملان مشروع قانون 
يستهدف العفو عن جرائم الصرف في بعض 
الـــحـــاالت وتــطــويــر تــشــريــعــات حــركــة األمــــوال 
بهدف استعادة جزء من األموال املتداولة في 
السوق السوداء وإعادة ضخها في االقتصاد 
الــرســمــي، غير أن تــأخــر الــبــرملــان فــي مناقشة 

القانون دفع إلى استنفار الدوائر االقتصادية 
الــتــي حــــذرت مـــن تــآكــل مــزيــد مـــن مــخــزونــات 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة وزيـــــــادة الــعــجــز الــتــجــاري 
وتراجع قيمة الدينار التونسي. وقّدر محافظ 
البنك املركزي التونسي مروان العباسي، قيمة 
الــســوق  فــي  املـــتـــداول  الصعبة  العملة  رصــيــد 
املوازية )السوداء( بنحو 4 مليارات دينار )1.3 
مليار دوالر(، فيما تقّدر املوجودات الصافية 
مــن الــنــقــد األجــنــبــي بــمــا يــعــادل 14.48 مليار 

ديــنــار. وأشـــار محافظ البنك املــركــزي إلــى أن 
السوق السوداء تبتلع جزءًا مهمًا من عائدات 
الــقــطــاع الــســيــاحــي. وأعــــرب املــصــرف املــركــزي 
عن قلقه من توسع السوق السوداء في مجال 
املالية  التوازنات  اختال  إلى  أدى  ما  العملة، 
الــقــطــاع املــصــرفــي بمختلف مــؤســســاتــه،  فـــي 
التي تعاني من صعوبات كبيرة، منذ سنوات. 
ويـــهـــدف مـــشـــروع قـــانـــون الــعــفــو عـــن جــرائــم 
الصرف إلى تجفيف منابع االقتصاد املوازي 
املتداولة  ــوال  األمـ إيـــداع  على  التشجيع  عبر 
بالعمات  حسابات  في  الصعبة  العملة  من 
ــادة مــخــزونــات  ــ ــا يــمــكــن مـــن زيــ األجــنــبــيــة، مـ
الــنــقــد األجــنــبــي دون تــعــريــض املــودعــني إلــى 
عــقــوبــات جــزائــيــة يــفــرضــهــا قـــانـــون الــصــرف 
ــــرى الــخــبــيــر فــــي الــــشــــأن املـــالـــي  ــالـــي. ويــ ــحـ الـ
حبيب الكراولي أن قانون الصرف التونسي 

»متخلف«، ولم يعد يائم النظام االقتصادي 
املنفتح الذي تؤسس له تونس، مشيرًا إلى أن 
عام  البرملان  أقرها  التي  االستثمارات  مجلة 
2018 تفرض مزيدًا من املرونة في سياسات 
الـــصـــرف وحـــركـــة األمــــــــوال. وقـــــال الـــكـــراولـــي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن قــانــون  فــي تــصــريــح لـــ
الــصــرف الــحــالــي يــدفــع إلــى مــزيــد مــن هجرة 
األمـــــــوال نــحــو االقـــتـــصـــاد املـــــــوازي وأنــشــطــة 
إلى بناء مناخ ثقة يساعد  التبييض، داعيًا 
النقد  زيــادة احتياطيات  املركزي على  البنك 
األجنبي وتحسني امليزان التجاري للحد من 

انزالق الدينار.
فــــــي حـــــالـــــة »حــــــرب  وأضــــــــــــاف أن »تــــــونــــــس 
اقـــتـــصـــاديـــة وتـــحـــتـــاج إلــــى ســيــولــة وصـــرف 
أجــنــبــي. وهــي مــوجــودة اآلن، ولــكــن ال يمكن 
ملسها ألن التشريع الحالي لسعر الصرف ال 
العفو  أن  املالي  الخبير  بــذلــك«. وأكــد  يسمح 
عن جرائم الصرف يعيد العمات إلى الدائرة 
الـــرســـمـــيـــة، مــعــتــبــرًا أن تــبــاطــؤ الـــبـــرملـــان في 
الــتــصــديــق عــلــى الــقــانــون أو ترحيله إلـــى ما 
بعد املدة النيابية الحالية يزيد من صعوبات 
االقتصاد التونسي ويؤدي إلى عدم استقرار 
سعر صرف الدينار. وحــذر االقتصادي بدر 
الدين والي، من تداعيات تأخر التصديق على 
القانون الجديد، معتبرا هذا التأخير تهديدا 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  لــلــديــنــار. وقـــال والـــي لـــ
مخاطر حقيقية تهدد العملة التونسية وقد 
يصل الدينار إلى مرحلة ال يمكن الدفاع عنه 
أن تونس  انــزالقــه، معتبرا  إذا واصــل  الحقا 

لديها أسوأ قانون صرف في املنطقة. 
وأضاف أن احتياطي العملة الصعبة سوف 
يستمر في النزول وسيجر معه الدينار إلى 
االنخفاض أكثر من أي وقت مضى، مقترحا 
الــتــمــديــد فـــي فــتــرة الــعــفــو عـــن الـــجـــرائـــم إلــى 
ســنــتــني بــــداًل مـــن الــســتــة أشــهــر الــتــي وردت 
فــي مــشــروع الــقــانــون. ومقابل دعـــوات البنك 
ــروع قـــانـــون  ــشــ ــــزي لــلــتــصــديــق عـــلـــى مــ ــــركـ املـ
الصرف الجديد، ال تزال املعارضة البرملانية 
ــتـــرأس لــجــنــة املـــالـــيـــة تـــبـــدي تــوجــســا  الـــتـــي تـ
الــحــكــومــي، معتبرة أن مــشــروع  مــن املــقــتــرح 
أمـــوال التهريب  الــقــانــون »بــوابــة » لتبييض 

ــرى رئــيــس  ــ واألنـــشـــطـــة غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة. ويــ
لجنة املــالــيــة منجي الــرحــوي أن مــنــاخ املــال 
واألعــمــال فــي تونس يحتاج إلــى أن تسوده 
الــثــقــة والــشــفــافــيــة بـــني أصـــحـــاب الـــقـــرار من 
جــهــة ومــخــتــلــف املــتــعــامــلــني االقـــتـــصـــاديـــني. 
وقــــال إن الــبــرملــان ال يــعــطــل قـــانـــون الــصــرف 
الجديد ولكنه يحتاج إلى ضمانات وتعمق 
ــة الــقــانــون لــحــمــايــة االقــتــصــاد من  ــ فـــي دراسـ
التدفقات املالية املشبوهة وفتح الطريق أمام 
املهربني ملزيد من تحقيق منافع مالية تحت 
»العربي  لـ تصريحه  بحسب  قانوني  غــطــاء 
ــبــــرملــــان لــــم يــتــلــق  الــــجــــديــــد«. وأضــــــــاف أن الــ
تفاصيل عن الدخول التي يمكن أن تجنيها 
الدولة من قانون العفو على جرائم الصرف، 
ما يجعل البرملانيني في حال توجس من هذا 

القانون وأكثر دقة في مناقشته.
وتــمــثــل املــخــالــفــات مــوضــوع الــتــســويــة التي 
يــقــتــرحــهــا مـــشـــروع قـــانـــون الـــصـــرف الــجــديــد 
في  املــوجــودة  باملكاسب  التصريح  عــدم  فــي 
إعـــــادة مــداخــيــل وحصيلة  ــارج أو عــــدم  ــخـ الـ

املكاسب من العمات إلى الباد.
كــذلــك يــنــتــفــع الــعــفــو وفــــق مـــشـــروع الــقــانــون 
املـــقـــتـــرح مـــن مــســك عـــمـــات فـــي شــكــل أوراق 
إيداعها  تــونــس، وعــدم  نقدية أجنبية داخــل 
إحالتها مقابل  عــدم  أو  لــدى وســيــط مقبول 
الــديــنــار حــســب الــقــواعــد املــتــفــق عــلــيــهــا. وال 
يزال احتواء السوق السوداء لصرف العمات 
تــونــس، رغـــم الجهود  فــي  األجــنــبــيــة متعثرًا 
التي تبذلها الحكومة والبنك املركزي من أجل 
الــحــد مــن نــشــاط هــذه الــســوق، الــتــي أضحت 
التعامات،  مــن  كبيرة  نسبة  على  تستحوذ 
الرسمية. وفي يناير/ كانون  البيانات  وفق 
الــثــانــي 2018، سمحت تــونــس ألول مــرة في 
تــاريــخــهــا بــمــمــارســة نــشــاط صـــرافـــة العملة 
خارج اإلطار املصرفي، وذلك عقب إقرار نص 
قــانــونــي لــشــروط مــمــارســة الــصــرف الــيــدوي 
من قبل أشخاص طبيعيني. وتقود الحكومة 
السوداء في  الصرف   الستيعاب سوق 

ً
خطة

ــار بــرنــامــج لــلــحــد مـــن االقــتــصــاد املــــوازي  إطــ
والـــنـــزول بــه مــن 54% مــن إجــمــالــي اقــتــصــاد 

الدولة حاليًا إلى 20% بحلول عام 2020.

اتساع دائرة البطالة تونس: تصاعد معركة مشروع قانون الصرف
في المغرب العربي

)Getty( الحكومة تسعى إلى تقليص حجم االقتصاد الموازي

الرباط ـ مصطفى قماس

ينتظر أن يــرتــفــع الــضــغــط عــلــى ســوق 
التي  العربي  املغرب  منطقة  في  العمل 
تجد صعوبات كبيرة في تقليص دائرة 
البطالة وسط الشباب والنساء، في ظل 
التي  املنطقة  دول  اقتصاديات  ضعف 

لم تتمكن من تحقيق هدف االندماج.
وخلصت دراسة مغربية حديثة إلى أن 
ارتفاع عدد السكان الذين يوجدون في 
سن العمل باملنطقة املغاربية سيؤدي 
إلى اتساع دائرة البطالة وسط الشباب 
وضعف إدماج النساء في سوق العمل 

في الثاثني عامًا املقبلة.
ويـــتـــصـــور الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــاتــحــاد 
ــمـــالـــي املــــغــــربــــي الــــفــــاحــــي، مــحــمــد  ــعـ الـ
ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــح لــ ــريــ الـــــهـــــاكـــــش، فــــــي تــــصــ
الــجــديــد«، أن فـــرص الــعــمــل فــي الــبــلــدان 
املـــغـــاربـــيـــة تــتــســم بــالــهــشــاشــة، فـــي ظل 
ــة، وهـــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ضـــعـــف الـــحـــمـــايـــة االجـ
هـــشـــاشـــة يــمــكــن أن تـــتـــرّســـخ فــــي حــالــة 
ــــاب الـــــقـــــرار لـــتـــوصـــيـــات  ــــحـ ــثــــال أصـ ــتــ امــ
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، الـــــذي يــشــّدد 
على ضـــرورة خلق نــوع مــن املــرونــة في 
ســـوق الــعــمــل. والحــظــت الـــدراســـة التي 
للتخطيط  السامية  املندوبية  نشرتها 
ــــدد الـــســـكـــان الــــذيــــن فــــي ســن  ــــى أن عـ إلـ
املتراوحة أعمارهم بني 15 و59  العمل 
عــامــا فــي الــبــلــدان املــغــاربــيــة الخمسة، 
إلى  حــالــيــًا،  مليونًا   62.1 مــن  ستنتقل 
76.8 مليونًا في أفق 2050، أي بزيادة 
تــصــل إلــــى 14.7 مــلــيــون طـــالـــب عــمــل، 
بــيــنــمــا ســيــرتــفــع إجــمــالــي الــســكــان من 
99.89 مليونًا إلى 131.9 مليون نسمة. 
وســيــرتــفــع عـــدد الــســكــان الــذيــن هــم في 
سن العمل في املغرب، حسب الدراسة، 
من 22.3 مليونًا إلى 26.1 مليونًا وفي 
ــى 32.7  إلــ مــلــيــونــًا  مـــن 25.5  الـــجـــزائـــر 

مليونًا، وفي تونس من 7.2 مايني إلى 
7.7 مايني وفي ليبيا من 4.24 مايني 
إلـــى 4.8 مــايــني، وفـــي مــوريــتــانــيــا من 

2.51 مليون إلى 5.33 مايني. 
وذهبت الدراسة، التي أنجزها الباحث 
املتخصص، محمد فاسي الفهري، إلى 
املنطقة ستستقبل  العمل في  أن سوق 
ألــــــف شـــخـــص،  ــي 460  ــ ــوالـ ــ حـ ســـنـــويـــًا 
ســيــضــافــون إلـــى الــســاكــنــة الــتــي توجد 
في سن العمل بني 2018 و2050، حيث 
ســـيـــتـــراوح مـــعـــدل نــمــو طــالــبــي الــعــمــل 
الـــجـــدد بـــني 0.1 فـــي املـــائـــة فـــي تــونــس 

و2.4 في املائة في موريتانيا.
ــان املــكــتــب الــدولــي للعمل قــد توقع  وكـ
ــدد الـــســـكـــان الــنــشــيــطــني  ــ ــفـــع عــ أن يـــرتـ
الــعــربــي بــني 2018 و2030  املــغــرب  فــي 
بـــحـــوالـــي 340 ألـــفـــًا ســـنـــويـــًا، مـــا يــرفــع 
الضغط على ســوق العمل فــي األعــوام 
ســيــقــتــضــي  األمــــــــــر  دام  مــــــا  املــــقــــبــــلــــة، 
االســـتـــجـــابـــة لــطــلــبــات نــحــو 4 مــايــني 

باحث عن الشغل في تلك الفترة.
ــــدرت أول  وتــســجــل الــــدراســــة، الـــتـــي صـ
مـــن أمـــــس، واطـــلـــعـــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
تواجه  املغاربية  الــبــلــدان  أن  الــجــديــد«، 
ــــدي اإلدمــــــــــــاج فـــــي ســـــــوق الـــشـــغـــل  ــــحـ تـ
لــلــســكــان الــنــشــيــطــني الـــذيـــن يــتــواصــل 
ارتفاع أعدادهم. وحسب الدراسة يزداد 
عــدد الشباب والنساء فــي هــذه الــدول، 
الـــذي يقتضي البحث عــن فرص  األمـــر 

عمل لفائدة الخريجني.
تناولت جوانب  التي  الدراسة  وتعتبر 
مـــن تــأثــيــرات الــتــحــوالت الــديــمــغــرافــيــة 
التناغم  عــدم  أن  املغاربية  املنطقة  فــي 
مــن جهة بــني عــدد الخريجني، وجــودة 
ــــرص الـــعـــمـــل املـــتـــاحـــة، يــفــاقــم  ــاق فـ ــ ــ وآفـ
العمل  التي يعرفها ســوق  االخــتــاالت 
فــي الــبــلــدان الــخــمــســة. وتــــرى أن حجم 
النظام االقتصادي في املنطقة املغاربة 

الصعب معالجة معضلة  سيجعل من 
الــبــطــالــة الــتــي وصــلــت إلـــى مستويات 
لعام  رسمية  بيانات  تفيد  إذ  مرتفعة، 
 12.3 بــلــغ  الــبــطــالــة  مـــعـــدل  بــــأن   2017
املائة  في  و10.2  الجزائر  في  املائة  في 
بــتــونــس،  ــة  ــائــ املــ فــــي  و15.5  ــاملـــغـــرب  بـ

و17.7 في املائة بليبيا.
وتتجاوز معدالت البطالة ذلك املستوى 
وسط شباب املنطقة ونسائها وسكان 
حيث  العالي،  التعليم  وخريجي  املــدن 
الــبــطــالــة تتسم  إلـــى أن  الـــدراســـة  تشير 
بطول مدتها بني تلك الفئات، علمًا أن 
سوق العمل موزع بني القطاع الرسمي 

والقطاع غير الرسمي.
ــد فــــاســــي  ــمــ ــحــ ويـــــــاحـــــــظ الـــــبـــــاحـــــث مــ
املنطقة  في  البطالة  أن طبيعة  الفهري 
تــنــطــوي عــلــى خــطــر تــأجــيــج الــتــوتــرات 
ــة فــــي ظــــل تــشــدد  االجـــتـــمـــاعـــيـــة، خـــاصـ
قــــوانــــني الـــهـــجـــرة األوروبــــــيــــــة وتـــدفـــق 
املــهــاجــريــن مــن بــلــدان أفــريــقــيــا جنوب 
الــصــحــراء عــلــى املــنــطــقــة، الــتــي يحلون 
ــا، غير  بها من أجــل الهجرة إلــى أوروبـ
أنــهــم يــضــطــرون لــلــمــكــوث بــهــا بسبب 
ــقــــارة  ــى الــ ــ ــز أمـــــــام الـــعـــبـــور إلــ الــــحــــواجــ
االنــدمــاج بني  العجوز. ويساهم غياب 
املنطقة  تكبيد  فــي  املــغــاربــيــة  الــبــلــدان 
ــل، حــســب  ــ ــــصـ ــر اقــــتــــصــــاديــــة تـ ــائــ ــســ خــ
تقديرات البنك الدولي، إلى 9 مليارات 
العامة التحاد  األمــانــة  أن  علما  دوالر، 
املـــغـــربـــي الـــعـــربـــي تـــــرى أن االنــــدمــــاج 
سيوفر سنويا مئات اآلالف من فرص 

العمل للشباب واألجيال الصاعدة.
النقد  لصندوق  ســابــق  تقرير  وحــســب 
املــبــادالت التجارية  الــدولــي، ال تتعدى 
بــني بــلــدان املــغــرب العربي 3 فــي املائة، 
بينما تصل إلى 10 في املائة بني دول 
غرب القارة السمراء، و19 في املائة بني 

دول أفريقيا الجنوبية.

تشغيلمصارف

المعارضة: بوابة 
لتبييض أموال التهريب 

واألنشطة المخالفة
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لندن ـ موسى مهدي

الشرس  التجاري  النزاع  يتحول 
بـــني واشــنــطــن وبـــكـــني تــدريــجــيــًا 
من مجرد خافات حول الرسوم 
الجمركية وخــلــل الــتــجــارة وفــائــض املــيــزان 
إلــــى حــــرب شــامــلــة ال ينقصها  ــاري،  ــتـــجـ الـ
ســـوى املــواجــهــة الــعــســكــريــة. ويــأتــي الــنــزاع 
العالم  فــي  اقتصاديا  األقـــوى  الطرفني  بــني 
ضمن التنافس على صياغة ورسم خريطة 
الــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــاملــي الــجــديــد على 
بآليات  الــذي يعمل  الحالي  النظام  أنقاض 
الـــعـــوملـــة ومــنــظــمــة الـــتـــجـــارة واملـــؤســـســـات 
الرئيس  األطــراف. ويدخل  الدولية متعددة 
األميركي دونالد ترامب هذا الصراع ضمن 

شعار »أميركا العظيمة وأميركا أواًل« الذي 
الثاني  دشن به رئاسته في يناير/ كانون 
الــصــني  تـــدخـــلـــه  فــــي حــــني  فــــي عـــــام 2017. 
بــطــريــق الــحــريــر ومـــحـــاولـــة الــهــيــمــنــة على 
حــركــة الــتــجــارة الــدولــيــة. وبــنــاء عــلــى ذلــك، 

أميركا  تــخــوض  أن  غربيون  خــبــراء  يتوقع 
الجديد  العاملي  النظام  لبناء  حربا شرسة 
خال السنوات املقبلة، خاصة إذا فاز ترامب 
بدورة رئاسية ثانية، وعلى جميع الصعد، 
عدا العسكرية، أي في أنشطة التجارة واملال 
االســتــثــمــارات  والــعــمــات وجـــذب  والتقنية 

ورؤوس األموال. 
ويسعى ترامب ومنذ تبرئته من تحقيقات 
روبـــرت مــولــر، إلــى كسب الرئيس الــروســي 
فاديمير بوتني إلى جانبه في هذا الصراع 
الصيني شي  الرئيس  الــذي يخوضه ضــد 
جـــني بــيــنــغ. وحـــســـب صــحــيــفــة »واشــنــطــن 
اقــتــرح وزيــر الخارجية األميركي  بــوســت«، 
أسبوعني  قبل  لقائه  خــال  بومبيو،  مــايــك 
بــالــرئــيــس الــــروســــي، فــتــح صــفــحــة جــديــدة 
ــبـــراء  ــدد مــــن الـــخـ ــ فــــي الــــعــــاقــــات. ويـــــــرى عــ
تحدثوا للصحيفة األميركية، أن الهدف من 
رحــلــة بومبيو األخــيــرة إلـــى مــوســكــو، كــان 
الرئيسني،  بني  املقبل  لاجتماع  التحضير 
األميركي والــروســي، الــذي أعلن ترامب عن 
ــقـــاده عــلــى هـــامـــش قــمــة الــعــشــريــن في  انـــعـ

أوساكا.
ــاذ الـــعـــلـــوم  ــ ــتـ ــ ــدد، قــــــال أسـ ــ ــــصــ وفــــــي هــــــذا الــ
الحكومية،  موسكو  جامعة  في  السياسية 
فــي تصريحات نشرتها  مــانــويــلــو،  أنــدريــه 
صــحــف روســـيـــة، إن مــثــل هـــذا االقـــتـــراح من 
جانب ترامب ممكن تحققه تمامًا، في الوقت 
القضايا  مــن  الكثير  أن هــنــاك  إذ  الــحــاضــر، 
األميركية  الروسية  العاقات  فــي  الشائكة 

حروب واشنطن 
وبكين

ترامب يواصل 
الضغط على الصين 

)Getty(
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ربما ستصبح شركة هواوي الصينية املتهمة 
بالتجسس في أميركا، أولى ضحايا السباق 
بـــني واشــنــطــن وبــكــني عــلــى تــقــنــيــات الــفــضــاء 
الــســيــبــرانــي وتــقــنــيــات الــــذكــــاء االصــطــنــاعــي 
والجيل الجديد من الشرائح، التي من املتوقع 
ــادة  ــ أن تـــحـــدد مـــســـار الــتــقــدم الــصــنــاعــي وإعـ
بــنــاء الــجــيــوش فــي الــعــقــود املــقــبــلــة. وحــظــرت 
أميركا اإلثنني على هــواوي شــراء قطع غيار 
ومكونات أميركية لتصنيع منتجات جديدة 
بدون الحصول على موافقات على الترخيص 
من  واشنطن  كما طلبت  رفضها،  املرجح  من 
مشغل غوغل التوقف عن التعاون مع هواوي. 
لكن غوغل اململوكة لشركة ألفابت أكدت أمس 
أنها تعتزم إعادة العمل مع هواوي خال 90 
بتأجيل  األمــيــركــي  الــقــرار  بعد  املقبلة،  يــوًمــا 
فرض القيود التجارية على ثاني أكبر صانع 
 

ً
ــواالت فــي الــعــالــم. وتــمــثــل الــخــطــوة تــحــوال جــ
ــا لــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا األمــيــركــيــة، 

ً
مــفــاجــئ

إذ قالت غوغل األحــد إنها ستقطع عاقاتها 
ــإدراج  مــع هــــواوي امــتــثــااًل لــقــرار واشــنــطــن بــ
ــــوداء تحظر  الــشــركــة الــصــيــنــيــة فـــي قــائــمــة سـ
أو  على الشركات املحلية تزويدها بمكونات 
األميركية  التجارة  برمجيات. ومنحت وزارة 
أمس ترخيًصا ملدة 90 يوًما لشركات الجواالت 
ومــزودي خدمات النطاق العريض لإلنترنت 
ــواوي الســتــمــرار عــمــل شبكات  ــ لــلــعــمــل مـــع هـ
وقــال متحدث  والــجــواالت.  الحالية  اإلنترنت 
باسم غوغل لشبكة »سي إن بي سي« إن ذلك 
تحديثات  بــإرســال  لهم  سيسمح  الترخيص 
الــبــرامــج إلــى جـــواالت هـــواوي التي تستخدم 

لندن ـ العربي الجديد

املتحدة  الــواليــات  التجاري بني  النزاع  يتجه 
ــتــــخــــدام أســلــحــة  والــــصــــني بـــســـرعـــة نـــحـــو اســ
الــديــن  وأدوات  الـــصـــرف  وأســـــــواق  الـــعـــمـــات 
الـــخـــزانـــة  أذون  ــا  ــهــ رأســ الـــحـــكـــومـــيـــة، وعـــلـــى 
والسندات األميركية. وحتى اآلن لم تستخدم 
التي تملك  السندات األميركية  الصني ساح 
منها نحو 1.17 ترليون دوالر، وفقًا لبيانات 
الــتــجــارة األمــيــركــيــة فــي مــــارس/ آذار.  وزارة 
كذلك لم تستخدم ساح خفض سعر صرف 
الـــيـــوان الــــذي كــانــت تــلــجــأ إلــيــه فـــي الــســابــق، 
تــعــزيــز مــكــانــة عملتها  بــكــني تعمل عــلــى  ألن 
الــوطــنــيــة فـــي احـــتـــيـــاطـــات الـــبـــنـــوك املــركــزيــة 
لتدويله وأخــذ حصة  العاملية ضمن سعيها 
الــــدوالر فــي االحــتــيــاطــات النقدية  مــن مكانة 

وتسويات التجارة الدولية. 
وخــفــض الــعــمــلــة مــن األســلــحــة الــفــعــالــة التي 
لجأت إليها الصني في العقد املاضي لزيادة 

 أمـــام 
ً
تــنــافــســيــة بــضــائــعــهــا الــرخــيــصــة أصــــا

الــصــنــاعــات املــمــاثــلــة فـــي األســــــواق الــعــاملــيــة. 
لـــكـــن رئــــيــــس مـــعـــهـــد بـــيـــتـــرســـون لـــلـــدراســـات 
نصح  بــوصــون،  آدم  بواشنطن،  االقتصادية 
الصني بعدم استخدام ساح اليوان، بل شدد 
على أن »عليها أن تحافظ على سعر مستقر 
لليوان«. وجــاءت نصيحة بوصون في كلمة 
ألقاها في منتدى اقتصادي ببكني األسبوع 
ــَعــــد الـــــــدوالر الــعــمــلــة الــرئــيــســيــة  ــ املــــاضــــي. وُي
األولى حينما تصل الخافات والحروب إلى 
العمات، إذ إنه، ووفقًا لبيانات صندوق النقد 

الــدولــي، فــإن الـــدوالر يحوز على حصة %62 
من احتياطات البنوك املركزية، مقابل حصة 

تبلغ نحو 3% بالنسبة لليوان الصيني. 
وكـــان الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، قد 
دعا مساء الثاثاء املاضي، مجلس االحتياط 
الـــفـــيـــدرالـــي )الــبــنــك املـــركـــزي األمـــيـــركـــي( إلــى 
مــســاعــدتــه فـــي كــســب الـــحـــرب الــتــجــاريــة مع 
»التيسير  إلــى سياسة  الــعــودة  عبر  الــصــني، 
الكمي«، وضخ دوالرات في األســواق، وكذلك 
الــــدوالر، كما فعل  الــفــائــدة على  خفض سعر 
ــة املــالــيــة الــعــاملــيــة فــي 2008.  فــي أعــقــاب األزمــ
ــفـــائـــدة األمـــيـــركـــيـــة، فــإن  وفــــي حــــال خــفــض الـ
الــصــني ســتــكــون فـــي مــقــدمــة املــتــضــرريــن، إذ 
تــمــتــلــك أكــبــر احــتــيــاطــي مـــن الــنــقــد األجــنــبــي 
فـــي الــعــالــم يــقــدر بــنــحــو 3.095 تــريــلــيــونــات 
أرقــام إبريل/ نيسان املاضي.  دوالر، بحسب 
وأي خــفــض لــلــفــائــدة ســيــقــود إلـــى انــخــفــاض 
التي تحصل  العوائد  الـــدوالر وتــراجــع  سعر 
عليها بــكــني مــن اســتــثــمــاراتــهــا فــي الــســنــدات 
األميركية. لكن ما يدعو إليه ترامب من خال 
استخدام السياسة النقدية في الصراع أكبر 
من هاتني النقطتني، إذ يرمي إلى زيادة حجم 
املنتجات  حساب  على  األميركية  الــصــادرات 

الصينية. 
ــــرد على  ــــرى خـــبـــراء أن بــإمــكــان الـــصـــني الـ ويـ
تهديدات ترامب بسياسة نقدية أخرى وهي 
بيع جزء كبير من حيازة السندات األميركية 
التي تملكها، لكن وحسب خبراء، فإن الصني 
ــر فــــي حـــــال بـــيـــع الـــســـنـــدات  ســـتـــكـــون الـــخـــاسـ
ــإفـــراط، ألن خطوة  بــكــمــيــات كــبــيــرة جـــدًا أو بـ
كهذه، ستنظر إليها أميركا على أساس أنها 
مــهــددة لــألمــن الــقــومــي األمــيــركــي. وبــالــتــالــي 
ستعمل على تجميد املوجودات الصينية، بما 
في ذلك سندات الخزانة. وياحظ أن روسيا 
تخلصت من معظم السندات األميركية التي 
تملكها خال العام املاضي والبالغة 85 مليار 
دوالر، خوفًا من العقوبات األميركية واتخاذ 

قرار بتجميدها أو مصادرتها. 

نظام التشغيل »آنــدرويــد« الخاص بها حتى 
19 أغسطس/ آب. ودافعت الحكومة األميركية 
مؤكدة  الصينية،  الشركة  معاقبة  قرارها  عن 
أنــهــا فــرضــت هــذه القيود لــتــورط هـــواوي في 
أنشطة تتعارض مع األمن القومي أو مصالح 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة. ولـــــم تــحــظــر أمــيــركــا 
عمليات هواوي فقط وإنما طلبت من الحلفاء 
اإللكترونيات  شركة  منتجات  استخدام  عــدم 
لعمليات  وسيلة  تــكــون  أن  خشية  الصينية، 

تجسس صينية.  
وحسب صحيفة »ديلي تلغراف« البريطانية، 
قال روب جويس، وهو مسؤول كبير من وكالة 
األمن القومي األميركية، إن مجموعة »العيون 
ــمـــس«، املـــؤلـــفـــة مـــن أمـــيـــركـــا وبــريــطــانــيــا  الـــخـ
تستخدم  لــن  وأســتــرالــيــا،  ونيوزيلندا  وكــنــدا 
تهديدًا  تشكل  التي  البلدان  من  التكنولوجيا 
الــحــيــويــة. وتــريــد  الــوطــنــيــة  الــتــحــتــيــة  للبنية 
الخمس«  »العيون  في  واشنطن من حلفائها 
اســتــبــعــاد هــــواوي الــتــي نــفــت مــــرارًا أن يشكل 

عملها أي مخاطر للتجسس أو التخريب.
ــر خــــطــــوات مــحــاصــرة  ــؤثـ ــتـــوقـــع أن تـ ــن املـ ــ ومـ
هـــــواوي وقـــــرار غـــوغـــل بــالــتــوقــف املـــؤقـــت عن 
التعاون معها على نمو أعمال الشركة عامليًا، 
الــقــرار فــقــدان هـــواوي رخصة  إذ يترتب على 
ــثـــر الــشــعــبــيــة  اســـتـــخـــدام نـــظـــام الــتــشــغــيــل األكـ
)أندرويد( في هواتفها الذكية، باإلضافة إلى 
عدم الوصول إلى التحديثات الخاصة بنظام 
عدم  جانب  إلــى  الحالية،  لهواتفها  التشغيل 
إمكانية استخدام خدمات غوغل في هواتفها 

الــذكــيــة املــقــبــلــة، بــمــا فـــي ذلــــك مــتــجــر »غــوغــل 
باي« وتطبيقات غوغل مثل Gmail ويوتيوب 
ومتصفح كروم وغيرها. ولجأ مؤسس شركة 
هـــــواوي ريــــن جــيــنــغــفــي، أمــــس الـــثـــاثـــاء، إلــى 
واشنطن  محاوالت  على  للرد  التحدي  لهجة 
وقــال  لشركته.  العاملية  الطموحات  مــن  الحد 
قـــوة«  تــقــديــر  »تـــســـيء  إن واشــنــطــن  جينغفي 
عماق االتصاالت الصيني. وتحدث صاحب 
الــشــركــة إلـــى وســـائـــل إعــــام صــيــنــيــة رسمية 
بعد أيام من إصدار الرئيس األميركي دونالد 
ترامب أوامر تهدف إلى عرقلة أعمال هواوي 
فــــي بــــــــاده، وبـــعـــد جـــهـــود اســـتـــمـــرت أشـــهـــرًا 
تصبح  أن  من  الصينية  الشركة  ملنع  لترامب 
األولـــــى عــاملــيــًا فـــي تــقــنــيــة شــبــكــات اتــصــاالت 

الجيل الخامس.
الـــحـــالـــيـــة  وقـــــــــال جـــيـــنـــغـــفـــي إن »املـــــمـــــارســـــة 
للسياسيني األميركيني تسيء تقدير قوتنا«، 
وفــق تلفزيون الصني املــركــزي »ســي ســي تي 
ــــواوي للجيل  ــاف أن »شــبــكــات هــ ــ ــــي«. وأضــ فـ
الـــخـــامـــس لـــن تــتــأثــر فـــي مـــا يــتــعــلــق بتقنية 
الــجــيــل الـــخـــامـــس، ولــــن يــتــمــكــن اآلخــــــرون من 
بــهــواوي وقــد يستغرقهم هــذا عامني  اللحاق 
األميركية  التجارة  وزارة  وأعلنت  ثــاثــة«.  أو 
الشركات  الوقت نفسه حظرًا على تعامل  في 
األميركية مع هواوي ونقل التقنية إليها، ثم 
أرجأت تنفيذ القرار ملدة 90 يومًا. واستهجن 
رين الخطوة، وقال إن بإمكان هواوي صناعة 
ما تحتاجه من شرائح إلكترونية و»ال يمكن 
الــعــالــم. وفــي تعليقات لصحيفة  عــزلــهــا« عــن 
»ميل أون اليــن« البريطانية قال إيــون كيري، 
السيبراني  األمـــن  لشركة  التنفيذي  الــرئــيــس 
)أيدج سكان Edgescan(، إن هذا اإلجراء يمكن 
أن يــشــكــل »بـــدايـــة الــنــهــايــة« لــشــركــة هــــواوي. 
ــتـــخـــدمـــني عــلــى  وكــــشــــف أن عــــــدم قــــــــدرة املـــسـ
خــطــيــرة،  مشكلة  يــمــثــل  تطبيقاتهم  تــحــديــث 
الــهــواتــف الحالية  ومـــن املــحــتــمــل أن تــتــضــرر 
مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى اإلصـــــــدار األخـــيـــر لبعض 

التطبيقات إلى األبد.

مخاطر سالَحي الدوالر واليوان»العيون الخمس« تضع هواوي في قلب العاصفة

املتحدة  والواليات  لروسيا  والتي ال يمكن 
التي  التصريحات  لقاء. وتشير  حلها دون 
أدلى بها ترامب، مساء األحد املاضي لقناة 
»فوكس نيوز« إلى تطور نوعي في الصراع 
ــاه من  الــتــجــاري الــحــالــي، إذ أعـــرب عــن رضـ
الحرب التجارية املندلعة بني باده وبكني، 
أكبر  لــن تصبح  أن الصني  فيما شــدد على 
العالم خال رئاسته. وقال  قوة عظمى في 
تـــرامـــب خـــال مــقــابــلــة مـــع »فـــوكـــس نــيــوز«، 
ــــؤال عـــن مـــوعـــد نــهــايــة الــحــرب  ردا عــلــى سـ

من الحرب التجارية، ال تتفق مع حسابات 
مــنــظــمــات دولـــيـــة مــرمــوقــة. وقـــالـــت منظمة 
ــة أمـــس  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــتـــــصـــــادي والـ الــــتــــعــــاون االقـــ
الــــثــــاثــــاء، إن الـــنـــمـــو فــــي الـــصـــني وأمـــيـــركـــا 
تــــراوح بــني 0.2 و0.3% في  قــد يــقــل بنسب 
لم تنته  إذا  املتوسط بحلول 2021 و2022، 
أن  املنظمة  توقعت  كما  الــتــجــاريــة.  الــحــرب 
ينمو االقتصاد العاملي بنسبة 3.2% فقط، 
هذا العام ألن حجم التجارة العاملي تقلص 
 2.1%. وبالتالي 

ً
إلى النصف تقريبًا مسجا

ــات املـــتـــحـــدة تــجــنــي  ــ ــــواليـ ــة، إن الـ ــاريـ ــجـ ــتـ الـ
مليارات الدوالرات من الحرب التجارية على 
التي ليست في وضــع جيد.  الصني،  عكس 
وحسب خبراء غربيني، فإن تعليقات ترامب 
تـــدل عــلــى نــيــتــه نــقــل الـــصـــراع مـــن الــفــائــض 
التجاري إلى مسارات تقنية ومالية ضمن 
مرة  ألميركا«  العظمة  »عــودة  استراتيجية 
أخرى، ودللوا على ذلك بما حدث مع شركة 

هواوي الصينية. 
لــكــن حــســابــات تـــرامـــب لـــألربـــاح األمــيــركــيــة 

ســتــكــون هــــذه الـــحـــرب مــكــلــفــة عــلــى أمــيــركــا 
والـــصـــني مــعــًا ولـــيـــس كــمــا يــتــوقــع تـــرامـــب. 
وعــلــى صــعــيــد خــســارة املـــواطـــن األمــيــركــي، 
تقول صحيفة »واشنطن تايمز« األميركية، 
في تحليل أمس الثاثاء، إنه »من املحتمل 
أن يــدفــع املــواطــنــون األمــيــركــيــون أكــثــر إذا 
اســتــمــر تـــرامـــب فـــي فـــرض رســــوم جمركية 

بنسبة 25% على السلع الصينية«.
ــة تــــــــرامــــــــب، ال تــــنــــظــــر لــــهــــذه  ــفــ ــلــــســ ــن فــ ــ ــكـ ــ لـ
استراتيجية  على  تركز  وإنما  الحسابات، 

إعــــادة املــجــد ألمــيــركــا عــبــر تــقــويــة مــركــزهــا 
املالي والتجاري وإحياء الصناعة وإنعاش 
األميركية  الشركات  وإجبار  الطاقة،  إنتاج 
إلى  الــخــارج  مــن  الــهــجــرة  ورساميلها على 
أميركا، للمشاركة في بناء هذا املجد. وذلك 
إضـــافـــة إلـــى حــمــايــة الـــســـوق األمــيــركــي من 
تدفق البضائع األجنبية عبر فرض الرسوم 
املرتفعة، ومعاقبة الدول صاحبة الفوائض 

التجارية مع أميركا. 
األكبر  األميركي  االستهاكي  السوق  ويعد 
في العالم، والــذي يقدر بنحو 11 تريليون 
التي  الرئيسية  االبــتــزاز  أداة  دوالر سنويًا، 
يــســتــخــدمــهــا تـــرامـــب مـــع شــركــائــه وأعـــدائـــه 
مــعــًا. وبــالــتــالــي هــو يستغل حــجــم الــســوق 
األميركي الضخم ملعاقبة الدول والشركات 
التي ال تتجاوب مع فلسفته بالحرمان من 
نقطة  تــبــدو  لــكــن  فــيــه.  تــســويــق منتجاتها 
في  الباد غارقة  أن  في  األميركية  الضعف 
الــديــون، إذ بلغت دونــهــا 22 ترليون دوالر 
حــالــيــًا، وتــعــتــمــد فــي تــمــويــاتــهــا عــلــى بيع 
ــة لـــلـــدول الــغــنــيــة، وتــمــثــل  ــزانـ ســـنـــدات الـــخـ

الصني واليابان أكبر زبائنها.
مــن جــانــبــهــا، تــعــد الــصــني الحــتــمــال انتهاء 
شــهــر الــعــســل بينها وبـــني وواشــنــطــن منذ 
ســـنـــوات، خــاصــة وأن أعــــوام األزمــــة املــالــيــة 
ساهمت كثيرًا في تعزيز نفوذها التجاري 
واملـــالـــي. والــصــني قـــوة اقــتــصــاديــة صــاعــدة 
يقدر حجم اقتصادها بقرابة 11.5 ترليون 
دوالر، بينما يقدر حجم االقتصاد األميركي 
بنحو 20 تريليون دوالر، لكن لكل اقتصاد 
نقاط ضعفه وقوته في حرب صياغة »عالم 
العماقني،  بــني  املتوقعة  الــعــوملــة«،  بعد  مــا 
إذ إن الصني تعتمد على رخص بضائعها 
مــقــارنــة بنظيرتها  الــعــاملــيــة  األســــــواق  فـــي 
األميركية. كما أنشأت مجموعة من البنوك 
مــتــعــددة األطــــراف شبيهة بــصــنــدوق النقد 
التنمية  بــنــك  بينها  مــن  الــدولــيــني  والــبــنــك 
الــجــديــد، ومـــقـــره شــنــغــهــاي بــرأســمــال 100 
لاستثمار  اآلســيــوي  والبنك  دوالر،  مليار 
التحتية، ومقره بكني، برأسمال  البنية  في 
ومـــصـــرح  دوالر  ــلـــيـــار  مـ  50 قــيــمــتــه  أولـــــــي 
كــتــلــة  أســـســـت  كـــمـــا  دوالر.  مـــلـــيـــار   100 بــــه 
»بــريــكــس« الــتــي تــضــم الــــدول االقــتــصــاديــة 
الــكــبــرى بــني االقــتــصــادات الــنــاشــئــة، وعلى 
رأســهــا الهند والــبــرازيــل وروســيــا وجنوب 
أفريقيا. كما تسعى بكني إلنعاش مشاريع 
 »الــحــزام والــطــريــق« الــتــي تتعثر حاليًا في 

آسيا وأفريقيا.

أن  سي«،  تشاينا  »ساوث  صحيفة  الحظت 
والصيني  األميركي  العمالقين  بين  الصراع 
هو  ما  بقدر  التجارة  قضايا  حول  يدور  ال 
جيوسياسي. وقالت مديرة قسم التخطيط 
كيرون  األميركية،  الخارجية  في  السياسي 
سكينر إن روسيا ليست في قارب واحد مع 
وبالتالي،  الغرب.  من  جزء  هي  بل  الصين، 
نفذها  التي  الحيلة  تكرار  أميركا  يضير  فال 
سبعينيات  في  نيكسون  ريتشارد  الرئيس 
المحور  انهيار  إلى  وأدت  الماضي،  القرن 
استمالة  طريق  عن  الصيني  السوفيتي- 

الصين إلى الجانب األميركي.

صراع جيوسياسي

الغالف

تواجه هواوي الصينية 
صعوبات جدية في 

صراع واشنطن وبكين
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رؤية

شريف عثمان

بعد طول انتظار من املستثمرين، أعلنت شركة أرامكو السعودية 
ــواق املـــالـــيـــة الــعــاملــيــة،  ــ ــ ــنـــدات فـــي األسـ ــرح سـ  الــشــهــر املـــاضـــي طــ
املائة  فاقت  مليار دوالر، رغم ورود طلبات  فاكتفت بجمع 12 
تم  التي  للشركة،  املالية  البيانات  أظــهــرت  أن  بعد  دوالر،  مليار 
إعالنها على املأل ألول مــرة، أنها صاحبة أكبر ربحية بني كل 

شركات العالم. 
املــهــول، واعتبرته  الــطــلــب  الــســعــوديــة بحجم  الــحــكــومــة  ُســعــدت 
مؤشرًا جيدًا على إمكانية تنفيذ خطتها ببيع جزء من الشركة 
في طــرٍح عــام بحلول عــام 2021. وبالفعل كانت كل اإلشــارات 
تؤكد صحة هذه الرؤية، وِلَم ال وقد اتضح أن الشركة أكبر وأكثر 
وألفابيت )غــوغــل( مجتمعة،  وأمـــازون  آبــل  ربحية من شركات 
إدراجها  السعودي محمد بن سلمان على  العهد  ولي  ويعتمد 
في البورصة كإحدى أهم خطواته في تحقيق رؤيته لإلصالح 

االقتصادي واالجتماعي في اململكة بحلول عام 2030. 
ورغم ابتعاد بعض املستثمرين عن اململكة في أعقاب اكتشاف 
تـــورط الــنــظــام الــســعــودي فــي جــريــمــة مقتل الــصــحــافــي جمال 
خاشقجي، إال أنه كان واضحًا أن مستثمري السندات، مثلهم 
األمـــور، خاصة  تلك  بمثل  يعبأون  األســهــم، ال  مثل مستثمري 
مع ظهور فرص من التي يسيل لها لعابهم، كما حدث في حالة 

سندات أرامكو. 
وأظهر انخفاض العائد املعروض على سندات الشركة النفطية 
عن عائد سندات الحكومة السعودية نفسها، للمدد ذاتها، حجم 
ــال املنعقدة  اإلقــبــال الضخم على ســنــدات أرامــكــو، وحــجــم اآلمـ
حــدوث  هــو  الطبيعي  ألن  للمشترين،  أربـــاح  تحقيق  فــي  عليها 
العكس، حيث يطلب املستثمرون، عادة، عائدًا على الشركات في 

أي دولة يفوق العائد على سندات حكومتها.
بعد أقل من شهر من البيع، ورغم عدم اندفاع شركة أرامكو نحو 
قبول نسبة كبيرة من الطلب الضخم، ارتفع العائد على السندات، 
وهو ما يعني خسارة لحامليها، حتى وصل العائد على سندات 
املاضي،  بنهاية تعامالت األسبوع  إلى %3.77  العشر  السنوات 
مقارنة بعائد 3.55% عند الطرح، كما شهدت عوائد سندات املدد 
األخرى ارتفاعًا بنسب مقاربة، رغم أن سندات الشركات املماثلة، 
للحكومة  اململوكة  وبــتــرونــاس  األمــيــركــيــة  موبيل  إكــســون  مثل 
 30 – بني 10  يتراوح  عوائدها،  في  انخفاضًا  املاليزية، شهدت 
الفترة، بما يعني أن حاملي سندات  نقطة أســاس، خــالل نفس 

الشركات األخيرة قد حققوا أرباحًا من جراء احتفاظهم بها. 
وأرجـــع املــراقــبــون تحركات عائد ســنــدات أرامــكــو خــالل الفترة 
املاضية إلى التوترات الجيوسياسية في املنطقة، بعد التصعيد 
األمــيــركــي الــســعــودي اإلمـــاراتـــي ضــد إيــــران، واســتــمــرار تشدد 
الرئيس األميركي دونالد ترامب في حربه التجارية ضد الصني، 
وهو ما ألقى بظالله على العديد من األسواق الناشئة، وخاصة 
في منطقة الشرق األوسط. لكن بعض املحللني تحدثوا أيضًا عن 
املبالغة التي تمت في تسعير سندات الشركة، أو تحديد العائد 
املشترين  على  غلب  الـــذي  الــحــمــاس  بفعل  الــطــرح،  عند  عليها، 
املتطلعني لدخول سوق السندات واألسهم السعودية الغامضة. 

لاللتحاق  السعودية  األسهم  أخــرى، تستعد سوق  ناحيٍة  ومن 
بنسبة  الــنــاشــئــة،  لــألســواق  للبلدان  ستانلي  مــورغــان  بمؤشر 
تلك  أن تضاعف  املقبل، على  الثالثاء  يــوم  اعتبارًا من   ،%1.42

النسبة في أغسطس/ آب من العام الحالي. 
وعلى الرغم من ذلك، وعلى نحو مخالف للمعتاد في مثل تلك 
الحاالت، أظهر مسح قامت به شركة أبحاث صناديق االستثمار 
كوبلي، على 189 صندوقا، بأصول تصل قيمتها مجتمعة إلى 
حوالي 350 مليار دوالر، أن 90% من تلك الصناديق ال تمتلك 
أي أسهم سعودية على اإلطالق، وأن متوسط ما تمثله األسهم 
الــســعــوديــة، ضــمــن مــحــفــظــة صـــنـــدوق اســتــثــمــار فـــي األســــواق 
كثيرًا  أقــل  وهــو  املحفظة،  تلك  من  يتجاوز %0.09  ال  الناشئة، 
من النسبة املقررة لها )1.42%(، رغم اقتراب موعد االنضمام، 
ورغم وجود السوق السعودية بالفعل ضمن مؤشري فوتسي 

روسل واس آند بي داو جونز لألسواق الناشئة. 
ومــرة أخــرى، أرجــع املحللون تجنب صناديق االستثمار شراء 
األسهم السعودية في الوقت الحالي إلى أسباب تتعلق بتوترات 
املنطقة، وأيضًا ألسباب أخرى تتعلق بالبيئة، أو بأوضاع حقوق 
اإلنسان في اململكة، أو اعتبارات الحوكمة والشفافية هناك، وهو 

ما انكشف الكثير من أسراره خالل الفترة األخيرة. 
وبعيدًا عن تلك االعتبارات، التي ال يمكن إنكار أهميتها، تشير 
األرقام إلى وجود مبالغة كبيرة في تقييم العديد من الشركات 
التي يتم التعامل عليها في السوق السعودية في الوقت الحالي، 
 Price to earning ratio حيث وصل معدل السعر إلى الربحية
أضعاف  ثالثة  تمثل   ،19.7 بحوالي  يقدر  قياسي  إلــى مستوى 
مثيله في تركيا أو روسيا، وضعف مثيله في اإلمــارات العربية 
املتحدة، وأعلى بكثير من متوسط أســواق الــدول املكونة ملؤشر 
مورغان ستانلي لألسواق الناشئة، وهو 11.6. ويعد معدل السعر 
إلى الربحية من أهم املؤشرات التي ينظر إليها املستثمرون عند 
اتخاذ قــرار شــراء السهم في أي شركة أو ســوق، وتقل جاذبية 

السهم أو السوق مع ارتفاع هذا املعدل. 
ــلــســنــدات، اقــتــرضــت  وبــعــد قـــرارهـــا بـــدخـــول الـــســـوق الــعــاملــيــة ل
الحكومة السعودية مبلغ 60 مليار دوالر خالل األعــوام الثالثة 
األخــيــرة، األمــر الــذي جعلها أحــد أكبر ُمــْصــِدري الــســنــدات في 
األســواق الناشئة، قبل أن تضيف إليها 7.5 مليارات دوالر في 
الثاني املاضي، وهذا بالطبع بخالف ما حصلت  يناير/ كانون 

عليه أرامكو، اململوكة لها، الشهر املاضي. 
ومع تزايد التورط في مناطق النزاع في اليمن وسورية، وإضافة 
ــودان وربــمــا الــجــزائــر،  مــنــاطــق جــديــدة فــي كــل مــن ليبيا والـــسـ
باإلضافة إلى االندفاع نحو التصعيد ضد إيران، وما يستلزمه 
كل ذلك من زيــادة اإلنفاق السعودي، ومع استمرار ترامب في 
والكثافة،  الــوضــوح  اململكة، على نحو غير مسبوق من  ابــتــزاز 
بــالــغــيــوم، بصورة  ملبدًا  الــســعــودي  االقــتــصــاد  يــبــدو مستقبل 
األمــر  أو طموحاته،  أو رؤيــتــه،  بــن سلمان،  أهـــداف  ال تتفق مــع 
الذي يضع أكثر من عالمة استفهام على مستقبله السياسي، 
ــٍت ارتـــفـــع ثــقــلــهــا، إقليميًا  ــ  ومــــن ثـــم اســـتـــقـــرار املــمــلــكــة، فـــي وقـ
كانت  أخــرى  دوٍل  غابت شمس  بينما  كبيرة،  وعامليًا، بصورة 

أحق وأجدر بالقيادة.

معاناة كبيرة لحاملي 
سندات وأسهم السعودية


