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العراق يكافح تخزين األموال في المنازل
بغداد ـ محمد علي

ــي اتـــجـــاه  ــ ــّركــــت الـــحـــكـــومـــة فـ ــحــ تــ
مـــواجـــهـــة أزمــــــة نـــقـــص الــســيــولــة 
عــبــر الــحــد مـــن اكــتــنــاز املــواطــنــن 
لــأمــوال في بيوتهم وضخها في املصارف. 
ودعـــا مــصــرف الــرافــديــن الــعــراقــي الحكومي، 
أمس األحد، املواطنن إلى إيداع أموالهم في 
البنوك بــداًل من اكتنازها في املــنــازل، معلنًا 
عــن اســتــمــراره فــي فتح الــحــســابــات الجارية 
والتوفير للمواطنن، وذلك في إعالن جديد 
اعتبره مراقبون ضمن مساعي إدارة البنك 
املـــركـــزي الـــجـــديـــدة إلــــى الــتــخــفــيــف مـــن حــدة 
األزمة املالية التي تعصف بالبالد منذ انهيار 
أســـعـــار الــنــفــط عــاملــيــًا مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، 
ومــواجــهــة نقص حــاد فــي الــســيــولــة، فــي ظل 
ضـــعـــف ثـــقـــة املـــواطـــنـــن بـــــإجـــــراءات الــبــنــوك 
وتفضيلهم االحتفاظ بمدخراتهم املالية في 

منازلهم على إيــداعــهــا بالبنوك واملــصــارف 
الحكومية أو األهلية. وقال مصرف الرافدين، 
وهو أبــرز املؤسسات املصرفية التي ترتبط 
بالبنك املــركــزي الــعــراقــي فــي بــيــان لــه نقلته 
ــة، أمــــــس، إن  ــيــ ــراقــ وســــائــــل إعــــــالم مــحــلــيــة عــ
»املصرف مستمر في فتح حسابات التوفير 
والـــجـــاري للمواطنن وإيــــداع أمــوالــهــم لقاء 
حصولهم على الفوائد«، ولم يحدد املصرف 
قيمة الفوائد لكن املعمول بــه سابقًا هــو أن 
قيمة الفوائد على الودائع الثابتة تصل إلى 

7 في املائة.
وبحسب بيان املــصــرف، فــإن على العراقين 
»زيـــارة فـــروع املــصــرف لــغــرض االطـــالع على 
ــع أمـــوالـــهـــم في  ــ الــتــعــلــيــمــات الـــخـــاصـــة ووضـ
املــصــرف وعــدم اكتنازها فــي املــنــازل فــي ظل 
الفوائد اإليجابية التي حددها املصرف لقاء 

ذلك«، بحسب تعبير البيان.
ــبــــراء ونـــــــواب فــي  ــدر خــ ــ والـــشـــهـــر املــــاضــــي، قـ

ــراقــــي حـــجـــم الـــكـــتـــلـــة الــنــقــديــة  ــعــ ــان الــ ــرملــ ــبــ الــ
املوجودة لدى األهالي في منازلهم بنحو 35 
تريليون دينار عراقي )نحو 28 مليار دوالر(.

ــدة، قــــــال الــخــبــيــر  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ وحــــــــول الــــخــــطــــوة الـ
االقــتــصــادي واملــالــي الــعــراقــي، علي الــســراي، 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ثــمــة خــطــة مــالــيــة  ــعـ »الـ ـــ لـ
ــزي بــــإدارتــــه الــجــديــدة  ــركــ جـــديـــدة لــلــبــنــك املــ
تتضمن سحب األموال من الشارع وتوظيفها 
مجددًا مقابل فوائد مالية كبيرة وهي تجربة 
نــاجــحــة فـــي تــركــيــا قــبــل عـــامـــن وقــــد تنجح 
أيضًا في الــعــراق لكن تحتاج إلــى وقــت كون 

املواطن نفسه يخشى إيداع أمواله بالبنوك.
ــركـــزي عليه  ــراي أن »الــبــنــك املـ ويــضــيــف الـــسـ
الــقــيــام بـــثـــورة فـــي قـــطـــاع الــبــنــوك مـــن خــالل 
ــة وتـــمـــنـــح  ــقــ ــثــ ــزز الــ ــ ــعـ ــ ــلـــة إجــــــــــــــراءات تـ ــلـــسـ سـ
املواطنن ارتياحًا في إيداع أموالهم بها، من 
بينها إدخـــال الــخــدمــات الــذكــيــة فــي السحب 
واإليـــداع والتحويل وكــذلــك وقــف ربــط عطل 

الــبــنــوك بالعطل الكثيرة فــي الــدولــة وأيضًا 
تسهيل عملية وصـــول املــواطــنــن ألمــوالــهــم 
مــتــى شــــــــاؤوا«. وأكـــــد أن »الــــعــــراق يــمــكــن أن 
يــخــفــف مـــن حــــدة األزمــــــة وتــجــنــيــب الــبــنــوك 
التي قدمت قروضًا للحكومة خــالل األشهر 
املاضية من العجز أو انخفاض احتياطيها 
عــبــر اســتــهــداف الــكــتــلــة املــالــيــة لـــدى املــواطــن 
 أن 

ً
ــمــــال ألنــــه أثـــبـــت فـــعـــال وكـــذلـــك رجـــــال األعــ

ــثــــر مــن  املـــــخـــــزون املــــالــــي خـــــــارج الــــبــــنــــوك أكــ
املوجود داخلها«.

وبحسب النائب في البرملان العراقي، رياض 
»الـــعـــربـــي  ــابـــق لــــ ــديـــث سـ املــــســــعــــودي، فــــي حـ
الجديد«، فإنه مع اشــتــداد األزمــة املالية في 
الـــعـــراق إثـــر انــهــيــار أســـعـــار الــنــفــط، اتجهت 
الحكومة إلــى االقــتــراض من البنوك املحلية 
لتمويل املــوازنــة التشغيلية كــدفــع املرتبات 
للمتقاعدين واملوظفن والعسكرين وشبكة 

الرعاية االجتماعية وغيرها.

الدوحة ـ أسامة سعدالدين

رغــــم الـــتـــراجـــع الـــــذي حــقــقــتــه الــنــتــائــح املـــالـــيـــة ملعظم 
ــة قــطــر، خــــالل التسعة  الـــشـــركـــات املـــدرجـــة فـــي بـــورصـ
أشــهــر األولــــى مــن الــعــام الـــجـــاري، والــبــالــغ نــحــو %16 
هــا  مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي، إال أن أداء
كـــان األفــضــل عــلــى مــســتــوى أســــواق املــنــطــقــة، وحققت 
درجة أرباحًا بلغت 24.2 مليار ريال )6.64 

ُ
الشركات امل

مليارات دوالر(. وسّجلت 19 شركة نموًا في األربــاح، 
وتــحــولــت شــركــتــان مــن الخسائر إلــى األربــــاح، بينما 
تراجعت أربـــاح 24 شركة أخـــرى، وسّجلت 4 شركات 

خسائر متفاوتة. وفي هذا السياق، قال املحلل املالي، 
»العربي الجديد«: على صعيد القطاعات  أحمد عقل، لـ
ت البنوك أكثر القطاعات تسجيال لــأربــاح، فقد  جــاء
ــدوالر  وصــلــت أربــاحــهــا إلـــى قــرابــة 17 مــلــيــار ريـــال )الــ
= 3.65 ريــــاالت(. وأشـــار إلــى أن أربـــاح التسعة أشهر 
األول مــن الــعــام الــحــالــي انخفضت، مــقــارنــة مــع نفس 
الفترة من العام املاضي، إذ بلغت 18.9 مليار بتراجع 
نسبته نحو 10.5%، بعدما سجل القطاع ارتفاعات 
في النصف األول من العام الحالي، والسبب الرئيسي 
لهذه التراجعات، بحسب عقل، هو أن البنوك املدرجة 
أخــــذت مــخــصــصــات، وهـــي مــبــالــغ يــتــم اقــتــطــاعــهــا من 

األربــاح، ملواجهة انخفاض محتمل في قيمة األصول، 
أو عدم القدرة على السداد، وهو إجراء دفاعي تقوم به 

املؤسسات بشكل عام. 
والقطاع البنكي داخل البورصة يضم 12 شركة، حققت 
5 منها نموًا في األرباح، مقابل تراجع 5 شركات أخرى، 

فيما تحولت شركة واحدة من الخسائر لأرباح.
وتقدم بنك قطر الوطني )حكومي( القطاع وكان األعلى 

من حيث األرباح في البورصة وفي معظم القطاعات.
وحــقــق قــطــاع االتـــصـــاالت نــمــوًا بــقــرابــة 16.1%، وكــان 
لشركة اتصاالت قطر »أوريــدو« دور كبير في ذلك، إذ 
سجلت أربــاحــًا بلغت نحو 1.46 مليار ريـــال، مقابل 

1.26 مليار ريــال لنفس الفترة من العام الفائت، كما 
حقق قــطــاع النقل نــمــوًا بنسبة 9.5% بــدعــم كبير من 
ــتـــي اســتــطــاعــت أن تــســجــل نــمــّوًا  شـــركـــة »نــــاقــــالت« الـ

باألرباح نسبته %23.5.
في املقابل سجلت 5 قطاعات تراجعًا في األربــاح، في 
مقدمتها قطاع التأمن الذي تراجع بنسبة 90%، تحت 
ــة قطر للتأمن الــتــي تحولت  ضغط رئيسي مــن شــرك
إلــى الــخــســارة بمجموع 147 مليون ريـــال، علمًا أنها 
حققت الــعــام املــاضــي أربــاحــًا زهــاء 485 مليون ريــال ، 
كما فقد قطاع الخدمات والسلع نحو 54% وتحول إلى 

الخسارة بـ 199 مليون ريال.

6.6 مليارات دوالر أرباح شركات بورصة قطر رغم كورونا

اإلمارات تقلص ميزانية 2021
وافقت حكومة اإلمارات أمس 
األحد، على تقليص امليزانية 
االتحادية لعام 2021 إلى 58 

مليار درهم )15.8 مليار دوالر( 
مقابل 61.35 مليار درهم للعام 

2020. ولم تعلن الحكومة عن 
اإليرادات التقديرية وما إذا كان 
هناك عجز أو فائض. وتختص 

امليزانية باإليرادات واملصروفات 
على املستوى االتحادي، بينما 

لكل إمارة ميزانية محلية. وتأثرت 
اإلمارات بشكل كبير من تداعيات 

أزمة جائحة كورونا، وانخفاض 
أسعار النفط.

وقال مسؤول في وزارة املالية 
اإلماراتية في وقت سابق من 

شهر أكتوبر/تشرين األول 
املاضي، إن بالده ستصدر أول 

سندات اتحادية بحلول نهاية 
العام الحالي أو في الربع األول من 

2021. ونقلت مصادر إعالمية 
محلية عن يونس حاجي الخوري، 

وكيل وزارة املالية، تأكيده أن 
»هناك حاجة إلنشاء منحنى 

العائد بالدرهم اإلماراتي وسد 
حاجة سوق السندات املحلية«.

لبنان ينهي وجود »زين« 
الكويتية في سوق 

االتصاالت
قالت شركة االتصاالت املتنقلة 

الكويتية »زين«، املدرجة ببورصة 
الكويت،  إن شركة »تاتش« 

اللبنانية قررت عدم تمديد عقد 
إدارتها من قبل »زين« بعد مسيرة 

بدأت قبل 16 عاما في سوق 
االتصاالت اللبنانية. وأضافت 

»زين« في بيان، أن »تاتش« اتخذت 
قرارها بعدم تجديد التعاقد 

خالل اجتماعها الجمعة املاضي. 
وبناء على القرار، ستكون »زين« 
قد خرجت كليا من عملية إدارة 
»تاتش« وسلمت الشركة إلدارة 
ومجلس إدارة جديدين معينني 

من قبل وزارة االتصاالت اللبنانية، 
حسب البيان. وتابعت »زين« 

أنها ترغب بالوجود في سوق 
االتصاالت اللبنانية، وأن تتقدم 

مجددا في حال تم طرح مناقصة 
جديدة إلدارة شركتي االتصاالت 

املتنقلة العاملة في لبنان. 

تركيا تمدد إخطار نافتيكس 
لعمليات »الريس عروج«
أعلنت تركيا، أمس، تمديد 

إخطار نافتيكس حول مهام 
املسح السيزمي التي تقوم بها 
سفينة »الريس عروج« شرقي 

البحر األبيض املتوسط، حتى 14 
نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. 

وبموجب قرار التمديد، ستواصل 
السفينة مهامها، بعد أن كان من 

املقرر أن تنتهي صالحية اإلخطار 
األربعاء القادم. كما ستواصل 

سفينتا »أطامان« و»جنكيز خان« 
مرافقة »الريس عروج« خالل أداء 
مهامها. وتجري السفينة جميع 

أنواع املسوحات الجيولوجية 
والجيوفيزيائية والهيدروغرافية 

واألوقيانوغرافية )تتعلق بعلم 
البحار(، وفي مقدمتها البحث عن 

املوارد الطبيعية. 

لقطات

ارتفاع 
استثمارات النقل 

في الصين

نمت استثمارات األصول الثابتة الصينية في قطاع النقل بواقع 9.8 باملئة على أساس سنوي خالل األرباع الثالثة األولى من العام الجاري، وذلك 
في ضوء استمرار التعافي من تأثير مرض فيروس كورونا الجديد )كوفيد-19(.  وذكــرت وزارة النقل أن استثمارات البالد في البنية التحتية 
لقطاع النقل بلغ 2.51 تريليون يوان )حوالي 373.33 مليار دوالر( خالل فترة يناير/ كانون الثاني- سبتمبر/ أيلول. وبلغ حجم االستثمار في بناء 
الطرق واملمرات املائية 1.88 تريليون يوان خالل تلك الفترة، ما يلبي الهدف السنوي للحكومة قبل املوعد املحدد. وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع 

استثمارات النقل في الصن خالل الربع الثالث من العام بنسبة 15.5 باملئة مقارنة مع ذات الفترة من العام املاضي.

اقتصاد
Monday 2 November 2020
االثنين 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  16  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2254  السنة السابعة
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اقتصاد

نواكشوط ـ سكينة إبراهيم

تقترب موريتانيا من دخول نادي 
الدول املصدرة للغاز، إذ يتوقع أن 
تصدر البالد أولى شحنات الغاز 
نحو األسواق العاملية، في النصف األول من 

عام 2023، حسب بيانات حكومية حديثة.
ومـــــع تـــصـــاعـــد أنـــشـــطـــة الــــشــــركــــات الــعــامــلــة 
الــنــفــط والــغــاز بموريتانيا خــالل  ــي مــجــال  ف
الــــســــنــــوات األخــــــيــــــرة، ظــــهــــرت عــــــدة نــتــائــج 
تــقــوم بها  الــتــي  التنقيب  إيجابية لعمليات 

تلك الشركات في املياه املوريتانية.
وشهدت موريتانيا منذ عام 2015 وحتى اآلن 
اكتشافات غازية ضخمة، يطمح املسؤولون 
أن تقلع بالبالد نحو آفــاق اقتصادية أوسع 
وتــنــقــذ عـــشـــرات اآلالف مـــن بـــراثـــن الــفــقــر، إذ 
يعيش 50.6% مــن السكان تحت خــط الفقر 
متعدد األبعاد، وفقا لتقرير التنمية البشرية 
لــعــام 2019، فــيــمــا يــعــيــش 31% مــن الــســكــان 
تحت خط الفقر بدخل نحو 1.9 دوالر للفرد 

في اليوم.
وتـــؤكـــد بــيــانــات شــركــتــي بــريــتــش بــتــرولــيــم 
البريطانية )بي.بي( و»كوسموس إنيرجي« 
األميركية أن االكتشافات الجديدة في املياه 
املوريتانية سترفع احتياطات البالد إلى 50 

تريليون قدم مكعبة من الغاز.
ــبــــاحــــث فــي  وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــوضــــح الــ
قـــســـم الـــجـــيـــولـــوجـــيـــا بـــجـــامـــعـــة نـــواكـــشـــوط، 
زيـــــن الـــعـــابـــديـــن، أن املـــــؤشـــــرات تــشــيــر إلـــى 
وجــود كميات كبيرة مــن الــغــاز فــي الحوض 
الــســاحــلــي املـــوريـــتـــانـــي، مــشــيــرا إلــــى وجـــود 

الكويت ـ أحمد الزعبي

فيما تسعى الحكومة الكويتية إلى البدء في 
تنفيذ وثــيــقــة اإلصــــالح االقــتــصــادي، أصــدر 
ــلــوزارات  مجلس الـــــوزراء تكليفات جــديــدة ل
والهيئات الكويتية من أجل البدء في إعداد 
مقترحات لزيادة الرسوم لخدمات حكومية 
بــنــســبــة تـــصـــل إلـــــى 300%، بــحــســب وثــيــقــة 

حكومية أطلعت عليها »العربي الجديد«.
وذكرت الوثيقة أن زيادة الرسوم الحكومية 
ســـيـــتـــم اإلعــــــــالن عـــنـــهـــا فــــي مــنــتــصــف شــهــر 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــشــاب الفلسطيني جهاد شحادة  يــحــاول ال
)25 عــــامــــًا( تـــوفـــيـــر احـــتـــيـــاجـــاتـــه وأســـرتـــه 
املــكــونــة مــن 12 فــــردًا، بــالــرغــم مــن الــتــحــدي 
الكبير الــذي يعترضه بعد إغــالق األســواق 
الشعبية نــظــرًا النــتــشــار كــورونــا فــي قطاع 

غزة منذ آب/ أغسطس املاضي.
ويـــعـــتـــبـــر شـــــحـــــادة واحــــــــــدًا مـــــن بـــــن آالف 
األشــــخــــاص الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي األســـــواق 
الشعبية ويتنقلون بن محافظات القطاع 
املختلفة يوميًا من أجل بيع ما لديهم فيها، 
كــونــهــا تــشــهــد ارتـــيـــادًا أوســــع نــظــرًا لحجم 

البضائع الكبير الذي يعرض بها.
ــا أغــلــقــت  ــ ــورونـ ــ ومــــنــــذ انـــتـــشـــار فــــيــــروس كـ
السلطات الحكومية في غــزة التي تديرها 
حركة حماس مختلف املنشآت بما في ذلك 
األســــواق واملـــــدارس، قبل أن تــعــاود فتحها 
بــشــكــٍل مـــتـــدرج وضــمــن إجــــــراءات الــســالمــة 
والوقاية، فيما أبقت على األسواق الشعبية 

مغلقة.
وتــشــكــل هـــذه األســــواق مــصــدر دخـــل يومي 
ألصحابها كونهم يتنقلون بن املحافظات 
ــا لــديــهــم من  وفـــقـــًا أليـــــام األســــبــــوع لــبــيــع مـ
منتجات أو سلع، فيما يشكل غياب يوم عن 

السوق انتكاسة تلقي بظاللها على قدرتهم 
املالية في توفير احتياجات أسرهم.

ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــه  ويـــقـــول شـــحـــادة لـ
يعمل مــنــذ ســنــوات فــي األســــواق الشعبية 
بــعــد أنــهــى دراســتــه الــثــانــويــة ولـــم يستطع 
إتمام دراسته الجامعية، وتشكل بالنسبة 
له مصدر دخٍل يساعد من خالله والده في 

إعالة األسر املكونة من 12 فردًا.
ويـــوضـــح الـــشـــاب الــعــشــريــنــي أن اســتــمــرار 
إغــالق هــذه األســـواق يحرم آالف األســر من 
مصدر دخلها، ويكرر ذات السيناريو الذي 
جــــرى حـــن أغــلــقــت األســــــواق الــشــعــبــيــة في 
مـــارس/ آذار املــاضــي وبقي العاملن فيها 

أشهر دون مصدر دخل.
وتــقــدر إحــصــائــيــات االتـــحـــاد الــعــام لعمال 
فلسطن حجم الخسائر املالية فــي الشهر 
األول إلغالق جائحة كورونا في غزة بنحو 
ــيــون دوالر أمــيــركــي جميعها تشكل  25 مــل
أجــور ورواتـــب ملختلف العاملن فــي شتى 
املجاالت التي تضررت بفعل حالة الطوارئ.

ويقول رئيس االتحاد العام لعمال فلسطن، 
ـــ »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ــ ســـامـــي الـــعـــمـــصـــي، ل
إن األســــــواق الــشــعــبــيــة تــشــكــل فــرصــة عمل 
آلالف املتعطلن عن العمل، في ظل ارتفاع 
معدالت البطالة خصوصًا في فئة الشباب 

وخريجي الجامعات في السنوات األخيرة.
ووفــقــًا للعمصي فــإنــه ال تــوجــد إحصائية 
ــلــــن فـــــي األســــــــواق  ــتــــة بــــــأعــــــداد الــــعــــامــ ثــــابــ
ـــدًا اقتصاديًا  الشعبية، إال أنــهــا تشكل رافـ
مــهــمــًا ومـــصـــدر رزقـــــًا آلالف الـــعـــائـــالت في 
ــعــــدالت الــفــقــر  ــاع مــ ــ ــفـ ــ ــل ارتـ ــي ظــ ــقــــطــــاع، فــ الــ
وانعدام األمن الغذائي في صفوف السكان.

ويـــؤكـــد رئــيــس اتـــحـــاد عــمــال فــلــســطــن في 
غزة على ضرورة تحرك الجهات الحكومية 
لتعويض هؤالء املتعطلن في ظل استمرار 
حـــالـــة اإلغــــــالق وعـــــدم وجـــــود مـــوعـــد ثــابــت 
إلمكانية عــودة الحياة لوضعها الطبيعي 

قبل انتشار جائحة كورونا.
وال تعتبر األسواق الشعبية الوحيدة التي 
ما تزال مغلقة، إذ أسهم استمرار تصنيف 
بــعــض املــنــاطــق عــلــى أنــهــا بـــؤر تــفــشــي في 
ــا يــنــعــكــس  ــ ــة، مـ ــيــ ــيــــومــ إغــــــــالق األســـــــــــواق الــ
بالسلب على أصــحــاب املــحــالت والعاملن 

فيها نظرًا إلعادة إغالقها من جديد.
وحـــســـب إحـــصـــائـــيـــات اتــــحــــاد الـــعـــمـــال فــي 
غــزة فــإن 160 ألــف عامل في شتى املجاالت 
تضرروا منذ الشهر األول لجائحة كورونا، 
غــالــبــيــتــهــم مـــن أصـــحـــاب الـــدخـــل الــيــومــي، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى أن اســتــئــنــاف األنــشــطــة لم 
يحرك سوى 20 في املائة فقط من األنشطة.

في موازاة ذلك، يقول مدير العالقات العامة 
فــي غــرفــة غـــزة الــتــجــاريــة، مــاهــر الــطــبــاع، لـ 
»العربي الجديد« إن اإلغالقات التي اتخذت 
من انتشار جائحة كورونا فاقمت األوضاع 
االقتصادية واملعيشية وحرمت اآلالف من 

مصدر دخلهم اليومي.
ويــبــن الــطــبــاع أن اســتــئــنــاف األنــشــطــة من 
جــديــد لــم يــحــرك املــشــهــد االقــتــصــادي نظرًا 
الســتــمــرار اإلغــــالق الليلي إلـــى جــانــب شح 
ــدى الــســكــان  الــســيــولــة الــنــقــديــة املـــتـــوفـــرة لــ
واســتــمــرار الــحــصــار اإلســرائــيــلــي املــفــروض 
على القطاع للعام الرابع عشر على التوالي.

ويشير املسؤول في الغرفة التجارية إلى أن 
األسواق الشعبية تشكل فرصة عمل لكثير 
مـــن املــتــعــطــلــن خــصــوصــًا وأنـــهـــم يعملون 
بــنــظــام يــومــي يــعــتــمــد عــلــى الــتــنــقــل مـــا بن 
املحافظات لبيع البضائع والسلع املتوفرة 
ــا  ــارهـ ــعـ ــهـــم والــــتــــي فــــي غــالــبــيــتــهــا أسـ لـــديـ

محدودة.
ويــــــرى أن حـــجـــم الـــخـــســـائـــر الــــــذي ألــحــقــتــه 
ــا مـــن الــصــعــب تــحــديــدًا في  جــائــحــة كـــورونـ
هذه املرحلة في ظل استمرار حالة اإلغالق 
لبعض الــقــطــاعــات، وعـــدم كــامــل القطاعات 
األخـــرى بطاقتها اإلنــتــاجــيــة الكاملة نظرًا 

لإلجراءات املتبعة في هذه املرحلة.

مؤشرات إيجابية في مقاطع لم تصلها بعد 
عمليات التنقيب. وتوقع زين العابدين، في 
تصريح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن تتضاعف 
اكتشافات الغاز في موريتانيا مع استمرار 
عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب خــــالل الـــســـنـــوات املــقــبــلــة، 
مــشــيــرا إلـــى دخـــول عـــدة شــركــات جــديــدة في 
مجال التنقيب عن النفط والغاز بعدة مقاطع 
داخل الحوض املوريتاني. وترتبط الحكومة 
املــوريــتــانــيــة بــعــقــود فــي مــجــال التنقيب مع 
ــــع مـــن كــبــريــات شـــركـــات الــعــاملــيــة، وهـــي:  أربـ
ــة بـــرتـــيـــش بــــتــــرولــــيــــوم الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــركــ شــ
وشــركــتــا »كــوســمــوســإيــنــيــرجــي« و»إكــســون 
موبيل« األميركيتان، بــاإلضــافــة إلــى شركة 

»توتال« الفرنسية.

حقول ضخمة
ــام 2015 أعــلــنــت شـــركـــة »كــوســمــوس  ـ فـــي عـ
إنــيــرجــي« األمــيــركــيــة وشــريــكــتــهــا »بـــي بــي« 
البريطانية عــن اكتشاف حقل ضخم للغاز 
على الحدود البحرية املوريتانية السنغالية، 
وقـــدرت احتياطاته بنحو 25 تريليون قدم 

مكعبة من الغاز الطبيعي عالي الجودة.
ــع رئــيــس مــوريــتــانــيــا والــســنــغــال نهاية  ووقــ

ديسمبر/ كانون األول، بعد إقــرارهــا بشكل 
نــهــائــي مــن مجلس الـــــوزراء الــكــويــتــي، حيث 
سيتم إصدار قرارات بالزيادات الجديدة ولن 
يــتــم إقـــرارهـــا مـــن خـــالل قـــانـــون عــبــر مجلس 

األمة الكويتي.
وتـــعـــد الــــزيــــادات الـــجـــديـــدة هـــي الــثــانــيــة من 
ــة فــــي الـــفـــتـــرة  ــكـــومـ ــيــــام الـــحـ نـــوعـــهـــا، بـــعـــد قــ
املاضية بزيادة رسوم الخدمات مثل خدمات 
وزارة الداخلية والخدمات املرورية باإلضافة 
إلى رسوم العالج في املستشفيات الحكومية 

الكويتية التي زادت بنسبة %500.
وفــي السياق، أكــد مصدر حكومي كويتي لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الحكومة عــازمــة على 
املـــضـــي فـــي بـــرنـــامـــج اإلصــــــالح االقـــتـــصـــادي 
ــي تـــنـــفـــيـــذه، مـــشـــيـــرا إلـــى  ــ ــقـــاعـــس فـ ــتـ ولــــــن تـ
ــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء الــشــيــخ صــبــاح  أن رئـ
الــخــالــد الــصــبــاح، أصــــدر تــوجــيــهــاتــه بــشــأن 
ــع عــــن اإلصــــــــالح االقـــتـــصـــادي  ــراجــ ــتــ ــدم الــ ــ عــ
ــذي رفــض  ــال املـــصـــدر، الــ ــرف. وقــ تــحــت أي ظــ
الــكــشــف عـــن اســـمـــه، أن الـــــزيـــــادات الــجــديــدة 
فــي أســعــار الــرســوم والــخــدمــات واملــعــامــالت 
املــقــدمــة لــلــمــواطــنــن واملــقــيــمــن تــأتــي ضمن 
بــرنــامــج اإلصـــــالح الـــشـــامـــل، مــشــيــرا إلــــى أن 
ات  الــخــطــوة سيتبعها الــعــديــد مـــن اإلجــــــراء
خـــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة. ولــفــت إلـــى أن الــزيــادة 

عام 2018 على اتفاق لتقاسم إنتاج الغاز في 
الحقل الضخم والذي يجري العمل على بدء 
استغالله منذ سنوات، وكانت شركة »برتش 
بتروليوم« املستغلة للحقل قد حددت مطلع 
ــبــدء التصدير الفعلي لشحنات  عــام 2022 ل
ــبـــل أن تــــــؤدي جــائــحــة  الــــغــــاز مــــن الـــحـــقـــل، قـ
كورونا إلى تأخير مجريات العمل بالحقل، 
ويتوقع أن يبدأ االستغالل الفعلي مطلع عام 

.2023
ويسمح اتفاق التسويق املوقع بن البلدين 
والـــشـــركـــات املــســتــغــلــة لــلــحــقــل، بــتــصــديــر ما 
يقارب 2.3 مليون طن سنويًا من الغاز املسال 
ـــ احــمــيــم«، وذلـــك على  مــن حــقــل »الــســلــحــفــاة ـ

مدار 10 سنوات قابلة للتجديد.

ويعد حقل »السلحفاةـ  احميم« أكبر اكتشاف 
ــغــاز الطبيعي حـــول الــعــالــم مــنــذ اكتشاف  ــل ل
شركة »إيني« اإليطالية لحقل الظهر املصري 
في عام 2015، والذي تقدر احتياطاته بنحو 

30 تريليون قدم مكعبة.
وفــــي أكــتــوبــر/تــشــريــن األول مـــن عــــام 2019 
أعلنت شركتا بريتش بتروليم وكوسموس 
ــتــــشــــاف حـــقـــل غــــــاز جـــديـــد  ــن اكــ ــ ــرجــــي عـ ــيــ إنــ
على بعد 60 كلم شــمــال حقل »السلحفاة«، 
داخــل املياه املوريتانية، وقــدرت احتياطاته 
بنحول 13 تريليون متر مكعب، فيما تقارب 
مساحة الحقل ثمانية أضعاف مساحة حقل 

السلحفاة.
ويـــــقـــــع الــــحــــقــــل الـــــجـــــديـــــد داخــــــــــل الـــــحـــــدود 
املــوريــتــانــيــة بــشــكــل كـــامـــل، وبــالــتــحــديــد في 
بئر »أوراكـــا1« في منطقة بئر الله التي تقع 
ضمن برنامج التطوير الــذي يتواله شركاء 
البلدين، وأكــدت نتائج الحفر به على نجاح 
ــار الــتــســع املــحــفــورة في  بــنــســبــة 100% لـــآبـ

املنطقة، وفقا للشركتن.

عائدات مهمة
يعد قطاع املعادن أحد أهم ركائز االقتصاد 

املوريتاني، إذ تتجاوز إسهاماته في الناتج 
املحلي الــخــام 30%، كما أنــه املــصــدر األول 
للعملة الصعبة، إذ يشكل أكثر مــن نصف 
صادرات البالد إلى الخارج، ويوفر حوالي 
ــف فرصة عمل ما بن دائمة ومؤقتة،  20 أل

حسب بيانات رسمية.
هذه املعطيات جعلت الحكومة املوريتانية 
تعمل جاهدة على جــذب االستثمارات في 
مــجــال الــغــاز، حيث بــات قــطــاع الــغــاز يأخذ 
ــام املــســتــثــمــريــن  ــمـ ــتـ ــن اهـ نــصــيــب األســــــد مــ
األجـــانـــب فـــي مــوريــتــانــيــا خــــالل الــســنــوات 
األخــــيــــرة. وعــمــلــت الــحــكــومــة مـــؤخـــرا على 
تــحــســن مــدونــة الــقــطــاع املــنــجــمــي لتصبح 
أكثر قدرة على جذب االستثمارات في هذا 
القطاع الواعد، حيث تؤكد املؤشرات وجود 
احــتــيــاطــات هــائــلــة مــن الــغــاز فــي الــســواحــل 

املوريتانية.
ويتوقع أن تساهم عائدات الغاز املوريتاني 
فـــي إنـــعـــاش االقـــتـــصـــاد ورفـــــع احــتــيــاطــات 
البالد من العملة الصعبة وزيــادة معدالت 
الــنــمــو، حــيــث تخطط الــحــكــومــة أن تتعدى 
نــســبــة الــنــمــو حـــاجـــز 7% خــــالل الــســنــوات 
املقبلة، بعد أن عانت البالد خالل السنوات 

املــاضــيــة مــن تــراجــع فــي مــعــدل الــنــمــو. كما 
تعرضت موريتانيا ألزمـــة مالية جعلتها 
تلجأ إلــى االقــتــراض املفرط حتى تجاوزت 
املـــديـــونـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــبـــالد 100% مــن 

الناتج الداخلي الخام. 
وحسب التقديرات األولية، يتوقع أن تصل 
عــــائــــدات مــوريــتــانــيــا مـــن حــقــل الــســلــحــفــاة 
وحده إلى حوالي مليار دوالر سنويا خالل 
السنوات األولــى من بدء االستغالل، أي ما 
يــقــارب 20 فــي املــائــة مــن ناتجها الــداخــلــي 
الخام، فيما يتوقع أن تصل هذه العائدات 
إلـــى حـــوالـــي 14 مــلــيــار دوالر خـــالل العقد 
ــتـــغـــالل، بــاإلضــافــة إلــى  األول مـــن بـــدء االسـ
الفوائد االقتصادية األخــرى، كاملساهمات 
الـــضـــريـــبـــيـــة، وتـــوفـــيـــر آالف فـــــرص الــعــمــل 
املباشرة وغير املــبــاشــرة، فضال عــن إنتاج 
الطاقة الكهربائية من الغاز، مما سيساهم 
في تحسن قطاع الصناعة االستخراجية 

والخفض من تكلفتها.
ــة مــــن االســـتـــثـــمـــارات  ــاديـ ــتـــصـ الـــعـــوائـــد االقـ
الضخمة في مجال الغاز ستشمل مختلف 
الجوانب االقتصادية واالجتماعية، فعلى 
ســبــيــل املـــثـــال الــتــزمــت شــركــة »كــوســمــوس 
إنــيــرجــي« بدعم قطاعي الصحة والتعليم 
في موريتانيا من خالل بناء 1200 مدرسة 

و30 مستشفى.
وحــــــــــول أهــــمــــيــــة االكـــــتـــــشـــــافـــــات الــــغــــازيــــة 
وانــعــكــاســاتــهــا اإليــجــابــيــة عــلــى االقــتــصــاد 
املـــوريـــتـــانـــي، يــعــتــقــد الــبــاحــث االقــتــصــادي 
مـــحـــمـــد غــــالــــي ولـــــــد مـــحـــمـــد مــــحــــمــــود، أن 
دخــــول شـــركـــات عــمــالقــة كــشــركــة »بـــي بــي« 
و»كــوســمــوس« سيكون لــه األثـــر اإليجابي 
على اقــتــصــاد الــبــالد، ويــســاهــم فــي تطوير 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لـــالقـــتـــصـــاد املـــوريـــتـــانـــي، 
ــم بــفــضــل  ــهــ ــــول اقـــــتـــــصـــــادي مــ ــحـ ــ ــــق تـ ــلـ ــ وخـ

االستثمارات الضخمة لهذه الشركات.
وأكـــــد ولــــد مــحــمــد مـــحـــمـــود، فـــي حــديــثــه لـ 
»العربي الجديد«، أن الثروة الغازية يتوقع 
أن تـــؤدي إلــى الــحــد مــن الفقر بشكل كبير، 
ــدات الـــغـــاز املــوريــتــانــي  ــائـ مــشــيــرا إلـــى أن عـ
إن سلمت مــن الــفــســاد فستنقل الــبــالد من 
فئة البلدان األكــثــر فقرا إلــى مصاف الــدول 

مرتفعة الدخل.
ــد محمد محمود مخاوفه من أن  وأبــدى ول
تلقى عائدات الغاز املوريتاني مصير باقي 
ــثــــروات واملـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي تــزخــر  الــ
بها الــبــالد، لكنها لــم تنعكس على الــواقــع 
ــراء انــتــشــار الــفــســاد وســـوء  االقـــتـــصـــادي جــ
التسيير، مــشــيــرا فــي الــوقــت نفسه إلـــى أن 
االكـــتـــشـــافـــات الــضــخــمــة لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
ســيــكــون لــهــا أثـــر إيــجــابــي بــــدون شـــك على 

الوضعية االقتصادية للبلد بشكل عام.
ويــأمــل املــوريــتــانــيــون أن تـــؤدي اكتشافات 
الـــغـــاز األخـــيـــرة فـــي بـــالدهـــم إلــــى الــقــطــيــعــة 
مــع الفقر، لكنهم فــي نفس الــوقــت يخشون 
من أن تلقى مصير باقي الثروات كالذهب 
والحديد والسمك والتي تبددت في جيوب 
املــفــســديــن وضـــاع مــخــزونــهــا جـــراء الفساد 
وســــوء الــتــســيــيــر. ويـــواجـــه اقــتــصــاد الــبــالد 
الــعــديــد مــن الــتــحــديــات، منها تــفــاقــم نسبة 
البطالة، والتي تشهد تقديرات متفاوتة، إذ 
تشير دراســـات غير رسمية إلــى تجاوزها 
30%. وأشــــار تــقــريــر ســابــق ملنظمة العمل 
الدولية أن »موريتانيا تعد من بن الــدول 
ذات نـــســـب الـــبـــطـــالـــة األعــــلــــى فــــي الـــعـــالـــم«، 
ويأتي ذلك رغم الثروات الهائلة التي تتمتع 
بها الــبــالد. وحــســب مــراقــبــن، فــإن الخطط 
ــم تؤد  الحكومية ملحاربة الفقر والبطالة ل
الــغــرض مــنــهــا، إذ تــواصــل تــدهــور أوضـــاع 
املواطنن املعيشية في ظل تصاعد األزمــة 

املالية واالقتصادية للبالد.

املـــقـــتـــرحـــة تــشــمــل زيـــــــادة رســــــوم اســـتـــخـــراج 
رخص القيادة وتجديد تراخيص السيارات 
واإلقامات وإعادة النظر في رسوم الخدمات 
الطبية والعالج في املستشفيات الحكومية 
ــار رســـــوم الــخــدمــات  ــعـ ــن زيــــــادة أسـ فــضــال عـ
والتوثيقات الحكومية في مختلف قطاعات 
الــدولــة. من جانبه، قــال الباحث االقتصادي 
الكويتي، عــادل الفهيد، لـ »العربي الجديد« 
إن الخطوة الحكومية الجديدة غير موفقة، 
ــــي وقـــت  خـــصـــوصـــا أنــــــه ســـيـــتـــم إقــــــرارهــــــا فـ
تــتــزايــد فــيــه املــصــاعــب واألوضـــــاع املعيشية 
لــلــمــواطــنــن وأيـــضـــا لــلــعــمــالــة الــــوافــــدة الــتــي 
تــعــانــي مــن تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا التي 
تــســبــبــت فـــي تــســريــح عـــشـــرات اآلالف منهم 

فضال عن تخفيض رواتب البعض.
وأضــــــاف الــفــهــيــد أن بــــدء اإلصــــــالح بــفــرض 
ــــاس بـــجـــيـــوب املـــواطـــنـــن  ــســ ــ الـــــــزيـــــــادات واملــ
واملقيمن يعني أن الحكومة لن تنفذ أجندة 
إصــالح حقيقية، مشيرا إلى أن هناك حلوال 
ــلـــجـــوء إلـــى  ــبــــدء بـــهـــا قـــبـــل الـ أخــــــرى يـــجـــب الــ
املـــســـاس بــجــيــوب املـــواطـــنـــن، مــثــل مــحــاربــة 
الفساد في مؤسسات الدولة الذي يستنزف 
املـــال الــعــام وفـــرض ضــرائــب تصاعدية على 
أربـــاح الــشــركــات وتــرشــيــد اإلنــفــاق. وفاقمت 
جائحة كــورونــا عجز امليزانية الــذي يتوقع 

بلوغه 51 مليار دوالر بحسب تقرير حديث 
صادر عن مركز الشال للدراسات االقتصادية 
)مستقل( بسبب تراجع أسعار النفط نتيجة 
اإلغالق الذي شهدته دول العالم عقب تفشي 

فيروس كورونا.
عــلــى جــانــب آخـــر، أكـــد الخبير االقــتــصــادي 
الــكــويــتــي، بــدر الــحــمــيــدي، أنــه ينبغي على 

ــــي تـــنـــفـــيـــذ بـــرنـــامـــج  ــومـــة اإلســــــــــراع فـ ــكـ ــحـ الـ
اإلصــــــالح االقـــتـــصـــادي وعـــــدم الـــتـــراجـــع أو 
الرضوخ لتهديدات نواب ومرشحي مجلس 
االمـــة، مشيرا إلــى أن عــدم اســتــغــالل فرصة 
الظروف االستثنائية الراهنة وحالة القبول 
الشعبي إلقـــرار اإلصــالحــات سيتسبب في 

تدمير االقتصاد.

موريتانيا نحو عصر تصدير الغاز: طوق نجاة من الفقر

إغالق األسواق الشعبية يفاقم البطالةالكويت: زيادات مرتقبة لرسوم حكومية

)Getty( صحراء موريتانيا مليئة بالثروات المعدنية

شهدت موريتانيا، 
خالل السنوات األخيرة، 

اكتشافات غازية ضخمة، 
قد تنقذ البالد من براثن 

الفقر الذي يعاني منه 
نصف السكان تقريبًا

تعد الزيادات الجديدة 
المرتقبة لرسوم خدمات 

حكومية في الكويت 
هي الثانية من نوعها، 

بعد قرار صدر في وقت 
سابق هذا العام لزيادة 

رسوم أخرى مثل خدمات 
وزارة الداخلية والمرورية

مصر للطيران تخسر 
مليار جنيه شهريًا

قالت مسؤولة بمصر للطيران 
إن الشركة تكبدت خسائر تقدر 

بنحو مليار جنيه شهريا )نحو 64 
مليون دوالر( أثناء توقف رحالت 

الطيران منذ شهر مارس/آذار حتى 
يوليو/تموز املاضي، بسبب تفشي 

جائحة كورونا. وأضافت أسماء 
السعدي، املستشار اإلعالمي 

للشركة في تصريحات نقلتها 
صحيفة »الشروق« املحلية، أن 
رحالت الشركة في تلك الفترة 
تراجعت بنسبة 75% مقارنة 
بنفس الفترة من العام 2019. 

وأوضحت أن نسبة امتالء املقاعد 
بلغت في األشهر الثالثة املاضية 
نحو 63% مقارنة بـ75% خالل 

نفس الفترة من العام املاضي. 
وأشارت إلى أن الشركة حصلت 

على ملياري جنيه من الدولة، كما 
أنها تسعى القتراض 3 مليارات 
جنيه من البنوك املحلية ملواجهة 
أزمتها املالية. وطلبت الشركات 
من وزير الطيران الطيار محمد 

منار الحصول على خطوط طيران 
جديدة يتم تشغيل رحالت عليها.

»أرامكو« تفقد 
117 مليار دوالر من 

قيمتها السوقية
فقدت القيمة السوقية للبورصة 

السعودية، نحو 130.6 مليار 
دوالر خالل أكتوبر/ تشرين األول 

املاضي، مدفوعة بتضرر أسعار 
النفط الذي أثر سلبا على سهم 

عمالق النفط السعودي »أرامكو«. 
وأظهر مسح لوكالة »األناضول«، 

أمس األحد، أن القيمة السوقية 
للشركات املدرجة بالبورصة املحلية 

هبطت بمقدار 489.8 مليار ريال 
)130.6 مليار دوالر( إلى 8.640 

تريليونات ريال في نهاية تعامالت 
أكتوبر املاضي، من 9.13 تريليونات 
ريال نهاية سبتمبر/أيلول املاضي. 

كان لعمالق النفط العاملي، شركة 
أرامكو السعودية، النصيب األكبر 
من التراجع في قيمتها السوقية، 

بمقدار 440 مليار ريال )117.33 
مليار دوالر( على أساس شهري 

في أكتوبر. وتراجعت القيمة 
السوقية للشركة إلى 6.740 

تريليونات ريال سعودي، نزوال 
من 7.180 تريليونات ريال بنهاية 
سبتمبر. وخالل أكتوبر، تراجعت 

البورصة السعودية بنسبة 4.7 في 
املائة، تحت ضغوطات نتائج سلبية 

للشركات الكبرى املدرجة عن 
األشهر التسعة األولى 2020، بفعل 

تبعات الجائحة.

اقتراب حل مشكلة 
أموال المقاصة 

الفلسطينية
قال أمني عام مجلس الوزراء 

الفلسطيني أمجد غانم، أمس، إن 
مشكلة املقاصة مع إسرائيل في 

طريقها للحل، وإن الحكومة تأمل 
أن تستلم أموال املقاصة خالل 
نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري. 

وأضاف غانم في تصريح لوكالة 
»وطن« املحلية، إنه من املتوقع 

أن يتم دفع الرواتب كاملة لكافة 
املوظفني العموميني. وتابع: »نأمل أن 

ننتصر في املعركة السياسية مع 
االحتالل، وأن يكون لدينا قدرة على 
استرجاع أموال املقاصة وأن ننتهي 

من االبتزاز السياسي«.
واملقاصة، هي عائدات الضرائب 

الفلسطينية تجبيها الحكومة 
اإلسرائيلية نيابة عن السلطة، 

على واردات األخيرة من إسرائيل 
والخارج، مقابل عمولة 3 باملئة. 

وقال غانم: »هناك جهود تبذل في 
هذا امللف، إن شاء الله يكون لدينا 
قدرة نهائية خالل الشهر الجاري 
على االنتهاء من ابتزاز االحتالل، 

وأن نسترجع أموال املقاصة«. 
وبني غانم أن استرجاع األموال 
سيمكن الحكومة الفلسطينية 

من دفع الرواتب كاملة للموظفني. 
وتشكل عائدات املقاصة حوالي 63 

باملئة من إجمالي اإليرادات العامة 
الفلسطينية.

أخبار طاقة

غزةخدمات

بروفايل

نجوزي أوكونجو إيوياال
الرباط ـ مصطفى قماس

Ngozi Okonjo-« رح اسم نجوزي أوكونجو إيوياال
ُ
اقت

يوم  عــامــا،   66 العمر  مــن  البالغة  النيجيرية،   »I weal
األربــعــاء املــاضــي، من أجــل تولي أمــر منظمة التجارة 
العاملية. ذلــك اقتراح جــاء ثمرة مــشــاورات بن أعضاء 
املنظمة، والتي خلصت إلى أن النيجيرية هي املرشحة 
الــتــي تــتــوفــر عــلــى حــظــوظ كــبــيــرة، غــيــر أن الـــواليـــات 
املتحدة األميركية كــان لها رأي آخــر، حيث تميل إلى 

اختيار الكورية الجنوبية ميونغ هي.
وأوضح املتحدث باسم منظمة التجارة العاملية، كيث 
روكويل، أن سبعا وعشرين بعثة شاركت في املناقشات 
خالل االجتماع غير الرسمي، حيث عبروا عن دعم قوي 
الختيار املسؤولة النيجيرية، باستثناء بعثة واحدة. 
األوروبــيــة ومجمل  اللجنة  بدعم  النيجيرية  وحظيت 
بلدان االتحاد األوروبــي و79 عضوا في املنظمة، غير 
أن الواليات املتحدة اعتبرت أن الكورية الجنوبية، يو 
ميونغ، لها حظوظ قوية كي تخلف البرازيلي، روبرتو 
أزيفيدو، الذي غادر املنظمة في أغسطس/آب، في ظل 

أزمة اقتصادية عاملية كرستها الجائحة.
ويعتبر البعض أن املرشحة النيجيرية تتمتع بخبرة 
كــبــيــرة، فــهــي تستند عــلــى تــكــويــن أكــاديــمــي مــتــن، إذ 
درســت في جامعات أميركية مثل هــارفــارد، ثم معهد 
مــاســاشــوســيــتــس، قــبــل أن تــعــمــل ملــــدة عــشــريــن عــامــا 
فــي البنك الــدولــي، الـــذي تــولــت فيه الــقــروض للبلدان 
الــفــقــيــرة، وهـــي املــهــمــة الــتــي تــوجــد فــي صــلــب أنشطة 
املــؤســســة املــالــيــة الــدولــيــة. ويــعــتــرف لها عندما كانت 
وزيرة للمالية ببلدها، بعملها بن 2003 و2006 على 
ــاع مــن املــديــونــيــة  الــتــفــاوض مــن أجـــل إلــغــاء ثــالثــة أربــ
الــبــالــغــة 30 مــلــيــار دوالر، حــيــث ســـاعـــدت بــلــدانــا في 
اإلجمالي  بالناتج  قياسا  للدين  نسبة  أدنــى  تحقيق 
املحلي في القارة السمراء، كما سجلت تقارير صحفية.

في  يمكن  أنها  سيرتها  على  انكبوا  مــن  ويستحضر 
ظـــل الــظــرفــيــة املــتــســمــة بــانــتــشــار الــجــائــحــة، أن تــكــون 
التحالف  تــرأس  أنها  اعتبار  على  مفيدة،  مساهمتها 
ــل تــطــويــر الـــلـــقـــاح. غــيــر أن هـــنـــاك من  الــــدولــــي مـــن أجــ
لم  فــي بلدها  كــانــت وزيـــرة للمالية  أنــهــا عندما  يــرى 
يحالفها النجاح في محاربة الفساد رغم اإلصالحات 

الـــتـــي انــخــرطــت فــيــهــا مـــن أجــــل الــشــفــافــيــة، وواصـــلـــت 
ــــدوالرات االخــتــفــاء مــن خزينة الــدولــة.  املــلــيــارات مــن الـ
املــتــحــدة رفــض تكريس االقتصادية  الــواليــات  وتــبــرر 
النيجيرية، بكونها ال تتوفر على تجربة كافية فيما 
املنظمة تحتاج  أن  الدولية، معتبرة  بالتجارة  يتصل 
لها  تــتــوالهــا شخصية  أن  يــجــب  إلصــالحــات عميقة، 

إملام بخبايا التجارة العاملية.
ويتصور مراقبون أن تأييد الواليات املتحدة لترشيح 
الــكــوريــة الجنوبية، مـــرده إلــى الــنــزاع الــتــجــاري الــذي 
تـــواجـــه فــيــه الـــصـــن، حــيــث تــعــتــقــد أنـــه بــمــا أن كــوريــا 
مع  ولها خالفات  املتحدة  للواليات  الجنوبية حليفة 
الصن، يمكن أن تكون أفضل معبر عن مصالحها في 
املــنــظــمــة. ولــوحــت الـــواليـــات املــتــحــدة بــاالنــســحــاب من 
منظمة التجارة العاملية، وعمدت إلى تجميد محكمة 
االستئناف التابعة لهيئة تسوية النزاعات في املنظمة 
بحذف  مطالبة  املــاضــي،  األول  ديــســمــبــر/كــانــون  منذ 

الصن من الئحة البلدان ذات االقتصادات النامية.
إلى  إدارة ترامب تسعى  أن  إلــى  وهناك تصور يذهب 

زعزعة املنظمة التي لم تكف عن كيل االنتقادات لها.
وقــــد عــبــرت نـــجـــوزي أوكـــونـــجـــو إيــــويــــاال، عـــن أســفــهــا 
العاملية،  الــتــجــارة  منظمة  فــيــه  دخــلــت  الـــذي  للجمود 
فــي فترة  املؤسسة  فــي حــاجــة ملثل هــذه  العالم  بينما 
املنظمة لها دور  أن  الجائحة، مؤكدة  متسمة بتفشي 
حاسم في تسهيل الولوج للقاح ضد فيروس كورونا.

العالم الجائحة  الــذي يواجه  الوقت  أنــه في  وتتصور 
تبقى املنظمة مكتوفة األيــدي، مشددة على أن صحة 
الـــنـــاس هـــي ضــمــن انــشــغــاالت املــنــظــمــة الــتــي يمكنها 
توفير  الفكرية،  امللكية  قواعد  احــتــرام  عبر  تساهم  أن 

تراخيص من أجل إنتاج األدوية في حالة الجائحة.
سيكون تكريس ممثلة ألفريقيا رسالة قوية، خاصة 
ــمـــراء في  ــارة الـــسـ ــقــ أن املــنــظــمــة »لــــم تــســهــل دخـــــول الــ
املــنــافــســة الــعــاملــيــة«، كــمــا يــؤكــد عــلــى ذلـــك االقــتــصــادي 
املنحدر من غينيا بيساو، كارلوس لوبيز، في تصريح 
الفرنسية«،  »لوموند«  لـ املاضي  شهر سبتمبر/أيلول 
إذ يشدد على األهمية التي توليها املنظمة لأنشطة 
املــحــمــيــة بــحــقــوق املــلــكــيــة الــفــكــريــة، مــا يــخــدم الــبــلــدان 
املــواد  على  تتوفر  التي  البلدان  حساب  على  الغربية 

األولية وإن كانت استراتيجية مثل أفريقيا.

14 مليار دوالر 
عائدات متوقعة من 

إنتاج حقل بحري

التاسع من نوفمبر حاسما  سيكون يوم 
في مسار بحث منظمة التجارة العالمية 
أن  يمكن  كــان  الــذي  جديد،  رئيس  عن 
الماضي،  األربــعــاء  اسمه،  عن  يكشف 
أميركا  بــه  واجــهــت  ــذي  ال الفيتو  ــوال  ل
ترشيح النيجيرية نجوزي أوكونجو إيوياال 

.»Ngozi Okonjo-Iweal«

إلى  الموريتانية  الحكومة  تسعى 
عبر  المتفاقمة  البطالة  من  الحد 
خطري  وأكــد  العمل.  فرص  خلق 
الجهوي  المندوب  العتيق،  ــد  ول
اتــرارزة  بوالية  الريفية  التنمية  ــوزارة  ل
األرز  تقشير  مصانع  أن  الموريتانية، 
حيث  المروية  للزراعة  رافعة  تعتبر 
المنتج  وجــودة  تطوير  من  مكنت 
هذه  أن  وأضــاف  األرز.  من  الوطني 
المصانع، التي تزيد على 22 مصنعا، 
صغار  غالبية  لتمويل  مصدرا  تعتبر 
قروض  توفير  خالل  من  المزارعين 
إنها،  وقـــال  الفئة.  لــهــذه  ميسرة 
الكثير من  إلى كونها توفر  باإلضافة 
فرص العمل للمواطنين، فإنها تنتج 

األرز الجيد وأعالف الحيوانات.

تخفيف البطالة

Monday 2 November 2020 Monday 2 November 2020
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واشنطن ـ العربي الجديد

تدخل االنتخابات األميركية غدًا 
األخير والحاسم  الثالثاء يومها 
فــــــي تــــحــــديــــد مـــــســـــار الــــرئــــاســــة 
االنتخابات  دخل 

ُ
ست كما  املقبل،  األميركية 

الــعــالــم مــنــعــطــفــًا خــطــيــرًا، إذ إنــهــا ستحدد 
القائم،  العاملي«  »النظام  مصير  من  مالمح 
وعما إذا كان سيتم ترميمه وإصالحه أم أن 
املعمورة ستدخل مرحلة جديدة من التشرذم 
وتمزيق املنظمات الدولية متعددة األطراف 
ــالـــحـــروب  ــة بـ ــراســ ــلـــة مــــن الــــشــ وربــــمــــا مـــرحـ
واشنطن  بــن  والتقنية  واملــالــيــة  الــتــجــاريــة 
وبكن وأوروبا. فالتباين بن استراتيجيات 
ترامب،  دونالد  الحالي  الرئيس  املرشحن، 
الحزب  ومرشح  الجمهوري  الحزب  مرشح 

الــديــمــقــراطــي، نــائــب الــرئــيــس الــســابــق، جو 
بـــايـــدن، يــبــدو كــبــيــرا جـــدًا فــي قــضــايــا إدارة 
الـــصـــراع االقــتــصــادي واملـــالـــي والــتــقــنــي مع 
الصن وروسيا وترتيب العالقات مع حلفاء 

واشنطن في أوروبـــا وآســيــا. وكذلك هنالك 
اختالف كبير بينهما حول قضايا داخلية 
أســاســيــة لــالســتــقــرار الـــداخـــلـــي بــالــواليــات 
املتحدة، على رأسها الضرائب على األثرياء 
وصــفــقــات أســـواق »وول ســتــريــت« وخفض 
ــفــــاوت الـــدخـــل.  مــســتــوى الـــغـــن الــطــبــقــي وتــ
 من 

ّ
كــل فــوز  التحليل تداعيات  يتناول هــذا 

املــرشــحــن عــلــى مستقبل املـــال واالقــتــصــاد 
تتخوف  اآلن،  حتى  العاملي.  النظام  وإدارة 
معظم دول العالم، ربما عدا إسرائيل وعدد 
والسعودية  مثل مصر  العربية  البلدان  من 
ــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة، مــن فــوز  ودولــــة اإلمـ

الرئيس ترامب بدورة ثانية.
ــرى الــخــبــيــر  ــ ــ ــد الــــصــــيــــنــــي، يـ ــيـ ــعـ عــــلــــى الـــصـ
األمــيــركــي فــي الــشــؤون الصينية، غـــوردون 
جي شانغ، في مقال بمعهد »غيت ستون« 
األميركي، أن فوز ترامب سيعني مزيدًا من 
الــتــدهــور فــي الــعــالقــات الــتــجــاريــة والتقنية 
بن واشنطن وبكن. ويقول في هذا الشأن، 
إن الرئيس ترامب يصر على تحميل الصن 
مــســؤولــيــة تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا بينما 
ذلــك وتنكر مسؤوليتها عن  الصن  ترفض 
الــجــائــحــة. ويــضــيــف أن تـــرامـــب يــذهــب إلــى 
أبــعــد مـــن ذلـــك ويـــنـــوي إجـــبـــار الــصــن على 
الجائحة  التي سببتها  الخسائر  ثمن  دفــع 
النقطة ربما  الــعــاملــيــة. وهـــذه  لــالقــتــصــادات 
ــيـــســـي الــــذي  ــكـــون مــــركــــز الــــخــــالف الـــرئـ ــتـ سـ

االنتخابات األميركية 
اقتصاديًا

أميركا تحبس 
أنفاسها في 

أخطر انتخابات 
)Getty( أميركية

عنف  حدوث  احتماالت  من  المستثمرين  كبار  على  القلق  يسيطر 
الطرفين  من  أي  قبول  عدم  بسبب  أميركا  في  سياسي  واضطراب 
العالمي، هنالك مخاوف من خطط  الصعيد  االنتخابات. على  بنتيجة 
ترامب عزل الصين من المحيط التجاري العالمي وتحميلها مسؤولية 

تفشي جائحة كورونا
وول ستريت تتوقع 

خسارة ترامب وتتخوف 
من الفوضى

سعر صرف الروبية 
الباكستانية يواصل 

التدهور مقابل العمالت 
الرئيسية

الصين استفادت في 
النمو من االستخدام 

الواسع لشبكة اإلنترنت

خشية 
المستثمرين: 

الفوضى 
وفوز ترامب

)Getty( متجر هواتف نقالة في وسط العاصمة الباكستانية إسالم آباد)Getty( مبيعات التجزئة عبر اإلنترنت في الصين بلغت أكثر من 1.19 تريليون دوالر

إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

ــيــــاســــي املــــــعــــــارض فــي  ــالــــف الــــســ ــتــــحــ بـــــــدأ الــ
الديمقراطية«  »تحالف  بـــ  املسمى  باكستان 
الــــذي يــضــم 11 حــزبــًا ســيــاســيــًا وديــنــيــًا في 
اإلطاحة  أجــل  من  الشعبي  حراكه  باكستان، 
ــوزراء عــمــران خـــان، وذلــك  بحكومة رئــيــس الــ
باجتماعات ومهرجانات شعبية في كل من 
مــديــنــة كــوجــرنــوالــه فــي إقــلــيــم الــبــنــجــاب في 
الـــــ16 مــن الــشــهــر الـــجـــاري، وفـــي كــراتــشــي في 
االجتماعات  تــتــوالــى سلسلة  ـــ18، وســـوف  الــ
فــي املـــدن، قبل الــنــزول إلــى الــشــارع وتنظيم 
مسيرات وإضرابات، وهي املرحلة األساسية 

في الحراك ضد الحكومة.
الـــحـــكـــومـــة فــشــلــت  املــــعــــارضــــة أن  ــي  ــ ــّدعــ ــ وتــ
ــن، تـــحـــديـــدًا فيما  ــواطــ فـــي تــلــبــيــة مــطــالــب املــ
لذا  واالقــتــصــادي،  املعيشي  بالوضع  يتعلق 
بــإمــكــانــهــا إســـقـــاط الــحــكــومــة بــحــلــول الــعــام 
املقبل، ألن املواطن الباكستاني متضايق من 
غــالء األســعــار وتفشي الــبــطــالــة. عـــالوة على 
تــدهــور قــيــمــة الــروبــيــة الــبــاكــســتــانــيــة مقابل 
العملة الصعبة، مما له آثار كبيرة على حياة 

املواطن اليومية.
في هذا الصدد، يقول املحلل السياسي مظهر 
عباس إن املواطن الباكستاني متضايق جدًا 
مـــن حــيــاتــه املــعــيــشــيــة، تــحــديــدًا مــوجــة غــالء 

واصــلــت الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة نــمــوهــا في 
ــام 2020، مــســتــفــيــدة  ــ مــــن عـ الـــثـــالـــث  الــــربــــع 
مــن تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا، حــيــث نمت 
بنسبة 33 في املائة إلى 36.5 مليار دوالر. 
وقــــالــــت شــــركــــة كـــانـــالـــيـــس لـــبـــحـــوث ســـوق 
األحــد،  أمــس  لها  تقرير  فــي  التكنولوجيا، 
ارتفع بنحو  اإللكترونية  التجارة  إن حجم 
ملياري دوالر عن الربع الثاني، و9 مليارات 
دوالر عن الفترة املماثلة من العام املاضي. 
وأشــــار الــتــقــريــر، وفــقــًا لــوكــالــة »شــيــنــخــوا«، 
إلــــى أن شــركــة »أمــــــــازون« تـــصـــّدرت أعــمــال 
اإلنــتــرنــت خالل  عبر  البيع  خــدمــات  تقديم 
ــالـــث، حــيــث بــلــغــت حــصــتــهــا من  ــثـ الـــربـــع الـ
ــهـــالك نـــحـــو 32 فــــي املـــائـــة.  ــتـ إجـــمـــالـــي االسـ
األدوات  على  االعتماد  فــإن  للتقرير،  ووفقًا 
يــزال  القائمة على اإلنــتــرنــت ال  والــخــدمــات 
االقتصاد، بما في  كافة قطاعات  عاليًا في 
ــال واملــســتــهــلــكــون،  ــمـ ــك الــحــكــومــات واألعـ ذلـ
أمرًا  االجتماعي  التباعد  تدابير  تــزال  ال  إذ 

مــلــّحــًا. وأوضـــــح الــتــقــريــر أن اإلنـــفـــاق على 
الــتــكــنــولــوجــيــا ال يـــــزال قـــويـــًا رغــــم املــنــحــى 
ــاملــــي، ويـــأتـــي  ــعــ االنــــــحــــــداري لـــالقـــتـــصـــاد الــ
ــقــــام األول اإلنــــفــــاق عـــلـــى املــنــتــجــات  فــــي املــ
ــات الـــتـــي تــمــكــن مــــن اســـتـــمـــراريـــة  ــدمــ والــــخــ
اللوحية  الحواسيب  فــي ذلــك  األعــمــال، بما 
واألجهزة الطرفية والخدمات القائمة على 
الــحــوســبــة الــســحــابــيــة واألمــــن الــســيــبــرانــي. 
مبيعات  بلغت  الصينية،  الوكالة  وبحسب 
التجزئة عبر اإلنترنت في الصن أكثر من 
تريليون   1.19 )نــحــو  يــــوان  تــريــلــيــونــات   8

دوالر( في التسعة شهور األولــى من العام 
الــجــاري، بــزيــادة 9.7 في املائة على أساس 
ســـنـــوي، وفــقــًا لــــــوزارة الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة. 
وقـــال قــاو فــنــغ، املتحدث بــاســم الــــوزارة، إن 
ــّرع من  الــبــيــع بــالــتــجــزئــة عــبــر اإلنــتــرنــت ســ
ز 

ّ
الــتــحــول الــرقــمــي لــكــيــانــات الـــســـوق، وعــــز

 
ّ
أشــكــال ونـــمـــاذج األعـــمـــال الــجــديــدة، وضــخ

ــًا فــــي االقـــتـــصـــاد الـــرقـــمـــي. وتــــابــــع أن  ــمـ زخـ
ــمــــال الـــجـــديـــدة، مــثــل الــتــجــارة  نـــمـــاذج األعــ
اإللكترونية عبر البث املباشر، جمعت بن 
الــتــرفــيــه واالســـتـــهـــالك وأصـــبـــحـــت شــائــعــة 
بــــن املــســتــهــلــكــن فــــي الــــصــــن، مــضــيــفــًا أن 
الصحي واالســتــهــالك األخضر  االســتــهــالك 
ــــات جـــــديـــــدة عــبــر  ــاهـ ــ ــــجـ يــــمــــثــــالن أيــــضــــًا اتـ
اإلنــتــرنــت. وشــهــدت الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة 
ــات عــبــر  ــدمـ ــخـ ــهـــالك الـ ــدود واســـتـ ــحــ عـــبـــر الــ
اإلنترنت انتعاشًا واكتسبا زخمًا من حيث 

النمو.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة 
أن املناطق الريفية في الصن شهدت أيضًا 
بلغ  إذ  اإللكترونية،  التجارة  في  قويًا  نموًا 
إجمالي مبيعات التجزئة عبر اإلنترنت 1.2 
تريليون يوان خالل نفس الفترة في املناطق 
الرقمي  الــيــوان  استخدام  ويساهم  الريفية. 
في انتعاش التجارة اإللكترونية في الصن. 
وتــســتــفــيــد الــصــن كــذلــك مـــن اتـــســـاع شبكة 
اإللكترونية،  التجارة  ازدهـــار  في  اإلنترنت 
حيث يفوق عدد مستخدمي اإلنترنت أعداد 
املتحدة  الـــواليـــات  فــي  الــشــبــكــة  مستخدمي 
والهند واليابان مجتمعن. ويرى خبراء أن 
ل من فجوة املعلومات 

ّ
ثورة االتصاالت ال تقل

واملعرفة بن الدول فحسب، لكن توجد طرق 
إلى  واألعـــمـــال،  للتجارة  ومتنامية  جــديــدة 
الــحــد الـــذي دفـــع خــبــراء فــي مــجــال الــتــجــارة 
الــدولــيــة إلـــى وصـــف الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة 
بــأنــهــا طــريــق الــحــريــر الــســريــع غــيــر املــرئــي 

الذي تستخدمه الصن في القرن الحالي.
)العربي الجديد(

األسعار، فهو سيخرج إلى الشارع ويشارك 
في مهرجانات املعارضة التي هدفها تحريك 
املدن قبل املسيرة أو الحراك صوب العاصمة، 
إلى  الراهنة، الفتًا  الحالة  له من  ألنــه ال مفر 
تصب  أن  عليها  الباكستانية  الــحــكــومــة  أن 
اهتمامها الكامل إزاء تغير الحالة املعيشية 
واالقــتــصــاديــة فــي بــاكــســتــان، ألنــهــا وصلت 
يتحمل  أن  للمواطن  يمكن  وال  ذروتــهــا  إلــى 
أكثر، ذلك بداًل من أن تبذل جهودها من أجل 
الــتــصــدي لــلــمــعــارضــة وتــنــشــغــل بــمــا تفعله 
تتكاثر  األزمــات  أن  املعارضة ضدها، مؤكدًا 

وتتفاقم في وجه الحكومة.
ورغم كل ذلك، ال يرى مظهر عباس أن تتمكن 
املعارضة من إسقاط الحكومة وأن تنجح في 
الوصول إلى مبتغاها، ذلك ألمور عدة: أوال: 
ألن تغيير الحكومة ليس في صالح الشعب، 
كما أن املؤسسة العسكرية، وهي التي لها يد 
طــولــى فــي ســيــاســات باكستان قــد ال تسمح 
بأي تغيبر غير دستوري، وهذا ما ترتضي 
به شريحة كبيرة من الشعب، ألن مجرد تغير 

الحكومة ليس الحل، على حد قوله.
لــكــن املــعــارضــة الــبــاكــســتــانــيــة، الــتــي اتــخــذت 
ــا  ــي يـــدهـ ــ ــة فــ ــشــ ــيــ ــعــ ــة االقـــــتـــــصـــــاد واملــ ــاقــ ــطــ بــ
لــلــتــحــرك ضـــد الــحــكــومــة، تـــّدعـــي أنــهــا تملك 
بنهاية  الحكومة  تكفيها ألن تسقط  شعبية 
الــعــام الـــجـــاري. الــقــيــاديــة فــي حـــزب الــرابــطــة 
ــة مـــريـــم نــــــواز، وهــــي بــنــت رئــيــس  ــيـ اإلســـالمـ
الوزراء السابق نواز شريف، التي تقود حزب 
الرابطة اإلسالمية جناح شريف بعد اعتقال 

عمها شهباز شريف في قضايا فساد بينما 
والدها يعيش في لندن لتلقي العالج، قالت 
مدينة  فــي  للمعارضة  شعبي  مــهــرجــان  فــي 
ســتــنــتــهــي قصتها  الــحــكــومــة  إن  كـــراتـــشـــي، 
أخذت  ألنها  األول،  ديسمبر/كانون  بنهاية 
من املواطن لقمة العيش، وهي ليست قادرة 
على أن تفعل شيئا حيال ما يعيشه املواطن 
من الوضع املأساوي، بالتالي املواطن سوف 

ينتفض واملعارضة تنظم ذلك.
املولوي  املعارض  التحالف  ر زعيم 

ّ
كما يحذ

فــضــل الــرحــمــن مــن تــدهــور الــحــالــة أكــثــر إذا 
يتم  ولــم  أعمالها  فــي  الحكومة  استمرت  مــا 
، في كلمة له في اجتماع 

ً
اإلطاحة بها، ممثال

لــالتــحــاد السوفييتي  بــمــا حــصــل  كــراتــشــي، 
نتيجة تدهور حالتها االقتصادية، مؤكدًا أن 
االتحاد السوفييتي كان من أقوى الدول من 
الناحية العسكرية، لكنه تفتت بسبب الحالة 
املــعــيــشــيــة. ثــم يــتــســاءل حـــول قــيــمــة الــروبــيــة 

الباكستانية مقابل العملة الصعبة.
في مقابل ذلك، ترى الحكومة الباكستانية أن 
كــل مــا تقوم بــه املــعــارضــة ال جــدوى منه وال 

يشكل خطرًا عليها.
عمران  الباكستاني  الــــوزراء  رئيس  ويعتبر 
خان حــراك املعارضة مجرد سعي، لتخلص 
ملفات  فــي  قضائية  مــالحــقــات  مــن  قياداتها 
ــن تـــتـــنـــازل عــن  ــفــــســــاد، ولـــكـــن الـــحـــكـــومـــة لــ الــ
ــفـــســـاد  الـ فـــــي  الــــضــــالــــعــــن  إزاء  ســـيـــاســـتـــهـــا 
واختالس األموال، مهما فعلت تلك األحزاب، 
ــــزب الـــرابـــطـــة اإلســـالمـــيـــة جــنــاح  تـــحـــديـــدًا حـ
نــواز شريف، وحزب  السابق  الـــوزراء  رئيس 
الــشــعــب الــبــاكــســتــانــي الــــذي يــقــوده الــرئــيــس 
الباكستاني األسبق آصف علي زرداري، ألن 
الــعــديــد مــن قــيــادات الــحــزبــن تــواجــه ملفات 
الــفــســاد واالخـــتـــالس وتــهــريــب األمـــــوال. كما 
لفت خان إلى أن املعارضة ترغب أن تتعامل 
ــــون املـــصـــالـــحـــة  ــانـ ــ الـــحـــكـــومـــة مـــعـــهـــا وفــــــق قـ
الـــوطـــنـــيـــة، كـــي تــتــبــرأ قـــيـــاداتـــهـــا مـــن مــلــفــات 

الفساد ولكنه لن يفعل ذلك.

كورونا ينعش التجارة اإللكترونيةباكستان: الملفات االقتصادية ورقة ضغط ضد حكومة خان

يــصــعــب تـــجـــاوزه بـــن الــبــلــديــن. ويـــذكـــر أن 
مجموعة  قمة  انعقاد  أّجـــل  تــرامــب  الرئيس 
السبع الصناعية التي كان يخطط لعقدها 
ــا بــعــد  فــــي أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن األول إلـــــى مــ
االنتخابات. ويستهدف ترامب تسخير قمة 
السبع بعد توسيعها لتشمل دواًل حليفة من 
وأستراليا  الجنوبية  وكــوريــا  الهند  بينها 
وروســـــيـــــا، ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــتــكــامــلــة 

ــادات لــلــكــونــغــرس  ــ شــانــغ الــــذي قـــدم عـــدة إفــ
حــول الــصــن، إن تــرامــب لديه اعتقاد جــازم 
بأن شركات التقنية الصينية تسرق التقنية 
األميركية وتتجسس لصالح بكن وبالتالي 
هنا  من  األميركي.  العسكري  التفوق  تهدد 
يتوقع شانغ أن يعمل ترامب في حال فوزه 
عــلــى حــظــر تــــداول أســهــم الــشــركــات التقنية 
الــصــيــنــيــة فـــي ســــوق املـــــال األمـــيـــركـــيـــة كما 

لعزل الصن عن املحيط العاملي ومحاصرة 
تمددها التجاري. ويرى خبراء أن أولويات 
ترامب في حــال فــوزه بــدورة رئاسية ثانية 
ستكون تشكيل تحالف دولــي ضد الصن. 
ــال فــــوز املـــرشـــح الــديــمــقــراطــي  ولـــكـــن فـــي حــ
جــو بــايــدن، فــتــدور تــوقــعــات الــخــبــراء حــول 
تهدئة الصراع مع الصن وسيكون في إطار 
محسوب ويتم بالتشاور مع الحلفاء. ويقول 

األميركية  الشركات  خــروج  خطط  سيسرع 
من السوق الصينية. 

على الصعيد األوروبــي، هنالك عدة محطات 
خالفية بــن واشنطن وبــروكــســل، خاصة في 
حــال فــوز ترامب، أكبر هــذه املحطات الرسوم 
الــتــجــاريــة الــتــي فــرضــهــا تـــرامـــب عــلــى بعض 
ترامب  الرئيس  وينظر  األوروبــيــة.  املنتجات 
إلــى أوروبــــا كخصم وكــعــدو ولــيــس كحليف، 

كــمــا ذكـــر فـــي لــقــاء ســابــق مـــع قــنــاة »ســـي بي 
ســـي« األمــيــركــيــة إذ قــــال: »أعــتــقــد أن اوروبــــا 
الــتــجــارة«.  فــي  إنهم يستغلوننا  إذ  لنا،  عــدو 
وخــالل األربــع سنوات املاضية، فرضت إدارة 
تـــرامـــب رســـومـــًا عــلــى صـــــــادرات األلــومــنــيــوم 
والـــصـــلـــب والــنــبــيــذ األوروبـــــيـــــة، كــمــا كسبت 
قضية تــجــاريــة ضــد دول االتــحــاد األوروبــــي 
الــدعــم  فــي قضية  الــدولــيــة  الــتــجــارة  بمنظمة 
ــال فـــوز  ــ ــــي حـ ــــاص«. وفـ ــربــ ــ ــقــــدم لـــشـــركـــة »إيــ املــ
ترامب، فإنه ينوي فرض رســوم بمعدل %25 
ــة لــبــالده.  ــيـ ــادرات الــســيــارات األوروبـ ــ عــلــى صـ
ــتــــات«، فــإنــه  ولــكــن ووفـــقـــًا لــبــيــانــات »يــــوروســ
ــم مــــن الـــضـــرائـــب والـــــرســـــوم الــتــي  ــرغــ عـــلـــى الــ
فرضها على الصادرات األوروبية، فإنه فشل 
خــــالل الـــســـنـــوات األربـــــع املــاضــيــة فـــي خفض 
الــفــائــض الـــتـــجـــاري األوروبـــــــي مـــع بـــــالده، إذ 
ارتفع الفائض التجاري األوروبــي مع أميركا 
قبل   ،2016 الــعــام  فــي  دوالر  مليار   113.1 مــن 
في  دوالر  مليار   152.6 إلــى  للحكم،  صــعــوده 
نهاية العام املاضي. وفي املقابل، فإن املرشح 
أولوية   سيمنح  أنــه  أعلن  بايدن  الديمقراطي 
ملــشــروع الــشــراكــة الــتــجــاريــة مــع أوروبــــا وأنــه 

سيتعامل معها كحليف استراتيجي. 
املستثمرون  يتخوف  الــداخــلــي،  صعيد  على 
فـــي ســـوق املــــال األمــيــركــي مـــن عـــدم قــبــول أي 
والــدخــول  االنتخابات  بنتائج  املرشحن  مــن 
ــة، إذ إن ذلـــــك ســيــقــود  ــيـ ــانـــونـ قـ ــــات  ــزاعـ ــ نـ ــي  فــ
إلـــى فــوضــى وعــنــف ومــظــاهــرات فــي الــشــارع 
األمــيــركــي تــكــون لــهــا تــداعــيــات خــطــيــرة على 
االســتــثــمــار واألعــمــال الــتــجــاريــة فــي الــواليــات 
ــن الــهــشــاشــة  ــتـــحـــدة الـــتـــي تــعــيــش فـــتـــرة مــ املـ
والعرقي،  االجتماعي  التماسك  صعيد  على 
التفاوت  بسبب  الغن  مــدة،  منذ  يتزايد،  كما 
الطبقي وتفاوت الدخول املالية، ويرتفع عدد 
األثرياء، بينما يدخل املزيد من أفراد الطبقة 

الوسطى األميركية دائرة الفقر. 
ــرى مــصــرف  ــ يــ أداء األســـــهـــــم،  ــلـــى صـــعـــيـــد  عـ
»مـــــورغـــــان ســـتـــانـــلـــي« فــــي تــحــلــيــل، أن فـــوز 
ــاع جــديــد  ــ ــفـ ــ تــــرامــــب ربــــمــــا ســـيـــقـــود إلـــــى ارتـ
ــدرد آنــــد بــــــوورز ـ 500«،  ــانـ ــتـ فـــي مـــؤشـــر »سـ
ســتــريــت،  وول  ســـــوق  أداء  مــــؤشــــرات  أكـــبـــر 
 3400 أو   3600 إلـــى  الــحــالــيــة  مــن مستوياته 
على  الجمهوري  الــحــزب  قــدرة  نقطة، حسب 
ولكن  األمــيــركــي.  الــكــونــغــرس  على  السيطرة 
فوز  اآلن  ترجح حتى  »وول ستريت«  ســوق 
املـــرشـــح بـــايـــدن بــاالنــتــخــابــات وربـــمـــا كــذلــك 
حــدوث  حــال  وفــي  املجلسن.  على  السيطرة 
السيناريو، يرى مصرف »مورغان  مثل هذا 
بــوورز«  آنــد  ستانلي« أن مؤشر »ســتــانــدرد 
ربما سيتراجع إلى 3100 نقطة بن نوفمبر 

الجاري وبداية يناير/كانون الثاني املقبل.

بايدن  جو  الديمقراطي  الحزب  مرشح  فــوز  يضع  أن  خبراء  يتوقع 
األميركي  الدوالر  صرف  سعر  على  الضغوط  من  المزيد  االنتخابات  في 
ترامب.  دونــالــد  بالرئيس  مقارنة 
فإن  االحتمالين،  كــال  فــي  ولكن 
مصرف االحتياط الفيدرالي من غير 
على  الفائدة  يرفع  أن  المتوقع 
األعــوام  خــالل  األميركية  العملة 
الضغوط  فإن  وبالتالي  المقبلة، 
خالل  ــدوالر  ال منها  سيعاني  التي 
بسبب  ستكون  المقبلة  الشهور 
النقدية  الــكــتــلــة  فــي  ــتــوســع  ال

وتراجع أسعار النفط.

ضغوط على الدوالر

تقرير 

تستخدم المعارضة 
الباكستانية الملفات 
االقتصادية، خاصة 

غالء األسعار وتدهور 
المستوى المعيشي 

والفقر، كأدوات إلسقاط 
حكومة عمران خان
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رؤية

عبد التواب بركات

ــا بسبب  ــعـ ــرامـــب جــــدال واسـ ــــد تـ ــال أثـــــار الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي دونــ
ــوم مصر  لـ الــنــهــضــة بــقــولــه »ال يمكنكم  ــول ســـد  تــصــريــحــاتــه حـ
الــوضــع خطير جـــدا، ومــصــر ال  لشعورها بقليل مــن االنـــزعـــاج.. 
تستطيع أن تستمر على هذه الحال.. وسينتهي املطاف إلى نسف 
السد.. قلت ذلك سابقا، وأقولها اآلن بصوت عال: سينتهي املطاف 
عليهم  ينبغي  كــان  يفعلوا شيئا،  أن  وعليهم  الــســد،  تفجير  إلــى 

إيقافه قبل وقت طويل من بدايته«. 
ورغم أن املناسبة كانت مباركة ترامب تطبيع السودان مع إسرائيل 
واالتفاق على إقامة عالقات دبلوماسية برعايته، لكنه ألقى حجرا 
فــي مــيــاه املــفــاوضــات اآلســنــة منذ شــهــريــن. وأثــــارت تصريحاته 
الصني وروسيا،  األوروبــي واألفريقي وحكومات  االتحادين  قلق 
ترامب  اتهمت  والتي  بالتصريحات،  املعنية  اإلثيوبية  والحكومة 
األزمة  أن تصريحه بشأن  الحرب ضدها. كما  بالتحريض على 
املفضل،  لديكتاتوره  إحـــراج  هــو  جــدا  خطيرا  وضعا  باعتبارها 
الــذي ظل ينكر وجــود األزمــة حتى وقــت قريب، وألقى  السيسي، 

باللوم عليه لتفريطه في عمل شيء لوقف بناء السد منذ البداية.
لكن املصريني املوالني للجنرال السيسي يرون أن ترامب يعبر عن 
موقف القيادة املصرية الرافض لسد النهضة وللمطالب اإلثيوبية 
فــي املــفــاوضــات، ويــعــطــي الــضــوء األخــضــر ملــصــر لــضــرب السد 
لــلــدفــاع عــن حقوقها املــائــيــة وأمــنــهــا الــقــومــي. وهــو تــوقــع منطقي 
املصرية  لألمة  وجــوديــة  أزمــة  إلدارة  وطبيعي  محتمل  فعل  ورد 
لألمن  اإلثيوبي  التهديد  على  للرد  الخيارات  كل  إتاحة  تستدعي 

املائي املصري وللحفاظ على األمن القومي.

الخيار العسكري
النهضة  سد  ضد  العسكري  الخيار  أن  على  العسكريون  أجمع 
الذي قارب على االكتمال يبدو مستحيال من الناحية الفنية. ذلك 
أن املسافة بني أقرب قاعدة عسكرية مصرية في محافظة أسوان، 
جنوب مصر، وبني السد أكبر من مدى سالح الطيران املصري. وإذا 
استطاعت مصر التنسيق مع إحدى دول الجوار اإلثيوبي القريبة 
من موقع السد لالنطالق من أراضيها، فإن القاذفات التي تمتلكها 
مصر، مثل أف 16 األميركية والرافال الفرنسية، غير مجهزة لنقل 
عشرات األطنان من املتفجرات الالزمة لتدمير السد. ذلك أن مصر 
والطيران  الضخمة  القنابل  القادرة على حمل  القاذفات  تمتلك  ال 
ملسافات طويلة، مثل بي 52 األميركية وتوبوليف الروسية. ويبقى 
اإلنزال الجوي واحتالل السد وتخريبه من الداخل، وهو سيناريو 

أقرب للمستحيل وفق تقدير خبراء العسكرية.
وبخالف القدرات العسكرية املصرية املحدودة واإلرادة السياسية 
املتخاذلة، يوجد واقع استراتيجي في سد النهضة ال يمكن تجاوزه 
عند الحديث عن مقاربة عسكرية للسد، أال وهو الوجود الصيني 
الروسي اإليطالي في السد من خالل العالقات السياسية املتينة 
املباشرة  واالستثمارات  التقني  والــدعــم  أبابا  أديــس  مع  والقديمة 
وغير املباشرة في القطاع الكهرمائي اإلثيوبي، وسد النهضة على 

وجه الخصوص. 
هذه األطراف الفاعلة واملوجودة على األرض توفر غطاء سياسيا 
تــرفــض أي تــحــرك عسكري  لــلــســد، وســـوف  وحــمــايــة لوجستية 
مصري ضد السد وتعتبره اعتداء على مصالحها. دليل ذلك أنه 
بعد تصريحات ترامب مباشرة، كشفت مصادر مصرية خاصة 
لصحيفة »العربي الجديد«، عن أن موسكو وبكني أبلغتا القاهرة 
أي  تحت  أبابا  أديــس  عدائية ضد  أعمال  الشديد ألي  برفضهما 

ظرف، وبضرورة عدم تجاوز املسار التفاوضي لحل األزمة.
للعمل  املــؤيــديــن  واقــع استراتيجي جديد يغيب عــن فكر  وهــنــاك 
 5 من  بأكثر  السد  بحيرة  امتالء  وهــو  أال  السد،  العسكري ضد 
مليارات متر مكعب من املياه، األمر الذي يجعل السد نفسه قنبلة 
مائية، ويمكن أن يعرض املدن السودانية بما فيها مدينة الخرطوم 
التي يسكنها 8 ماليني مواطن لكارثة الغرق املحقق عند تفجيره، 
ألن مجرى النيل األزرق ال يستوعب أكثر عن مليار متر مكعب 
فقط في اليوم. وقد رأينا كيف تسبب ارتفاع منسوب النهر نتيجة 
األمطار الطبيعية في غرق أكثر من 100 شخص وانهيار مئات 
اآلالف مــن املساكن فــي املــدن والــقــرى حــول ضفتيه مــن الحدود 

السودانية مع إثيوبيا حتى شمال الخرطوم.

إثيوبيا تستثمر التصريحات
رغم أن رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد هدد مصر بشن الحرب 
ترامب  وظــف تصريحات  فقد  الــســد،  بــنــاء  اعــتــرضــت  إذا  عليها 
سياسيا ليعالج انقسام القوى الشعبية اإلثيوبية ويحشدها خلف 
مشروع السد الذي يسّوقه على أنه املشروع القومي الجامع الذي 
أحــد بسالم  يعيش  لن  وأنــه  اإلثيوبي،  الفقر  سيحل كل مشاكل 
بــعــد اســتــفــزاز إثــيــوبــيــا، وإذا وقـــف اإلثــيــوبــيــون مــتــحــديــن فإنهم 
سينتصرون على التهديدات االستعمارية. ودعا شعبه لالستعداد 

للدفاع عن سيادة إثيوبيا وحماية مخططات الدولة لالزدهار. 
فــارتــدى ثوب  بــذكــاء،  تــرامــب دولــيــا  واستثمر أحــمــد تصريحات 
إثيوبيا  أن  فيه  ادعـــى  الــدولــي  للمجتمع  خطابا  ووجـــه  املظلومية 
تــتــعــرض لــعــدوان وابـــتـــزاز تــرامــب، ولــتــهــديــدات حــربــيــة إلخــضــاع 
إثــيــوبــيــا لــشــروط غــيــر عــادلــة ومــهــيــنــة لــلــســيــادة اإلثــيــوبــيــة، وهــي 
انتهاكات للقانون الدولي، معتبرا أن هذه التصريحات تستهدف 
منطقة  فــي  الــحــرب  إشــعــال  إلــى  وتسعى  بكاملها  أفريقيا  قـــارة 
لحل  األفريقي  االتحاد  بمفاوضات  أحمد  وتمسك  النيل.  حوض 

األزمة.
ونجح أحمد بفضل تصريحات ترامب الفارغة، في كسب تعاطف 
األمــم املتحدة واالتــحــاد األوروبـــي إلــى جانب بـــالده، اللذين دعــَوا 
التوتر والعودة للمفاوضات، وأعلنا دعم  جميع األطــراف لخفض 
االتـــحـــاد األفــريــقــي فــي املــفــاوضــات. وتــعــاطــفــت جــنــوب أفــريــقــيــا، 
أحمد، ودعت  األفريقي، مع  لالتحاد  الدورية  الرئاسة  تتولى  التي 
ــورا تــحــت قــيــادة  األطـــــراف الــثــالثــة إلـــى اســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات فــ
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يتبنى موقفًا داعمًا 
إلثيوبيا، وقوض مساعي مصر الرامية إلى اللجوء ملجلس األمن. 
تويتر،  ترامب عبر حسابه على  بعد تصريحات  أعلن  رامــافــوزا 
أن املفاوضات الشاملة بني األطراف الثالثة في أزمة سد النهضة 
سوف تستأنف يوم الثالثاء، 27 أكتوبر/ تشرين األول، بعد توقف 
األطــراف  اجتمعت  بالفعل. حيث  حــدث  مــا  وهــو  أسابيع،  لسبعة 
زمني،  سقف  ودون  املــفــاوضــات  استئناف  على  واتفقت  الثالثة 

وهو ما تسعى إليه إثيوبيا منذ بداية األزمة قبل عقد من الزمن.

ترامب ينصح ديكتاتوره 
المفضل


