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تونس – إيمان الحامدي

ــأزق  ــ ــــس مــ ــونـ ــ ــة تـ ــومــ ــكــ ــه حــ ــ ــواجــ ــ تــ
ــبـــحـــث عــــن الـــتـــمـــويـــات بــســبــب  الـ
مـــــلـــــيـــــارات   10 إلــــــــــى  ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاجـ ــ حـ
ديـــنـــار )نــحــو 3.6 مــلــيــارات ديـــنـــار( يفترض 
تــوفــيــرهــا قــبــل نــهــايــة الــعــام الــحــالــي مــن أجــل 
ســـداد عــجــز مـــوازنـــة 2020، فــي ظــل انحسار 
ــــواب  ــادر الـــتـــمـــويـــل ورفـــــــض مـــجـــلـــس نـ ــ ــــصـ مـ
التعديلي  املوازنة  ملشروع  )البرملان(  الشعب 
ــا مــن  ــوفـ ــــى ســحــبــه خـ اضــــطــــرت الـــحـــكـــومـــة إلـ
أعلنت  املــاضــيــة  والجمعة  برملانيا.  إســقــاطــه 
الــبــرملــان سحب  فــي  والتخطيط  املالية  لجنة 
املــالــيــة التعديلي  قـــانـــون  الــحــكــومــة ملـــشـــروع 
بغاية إعادة النظر في حلول تمويل املوازنة 
بناء على طلب النواب ملابسات في سياسة 
االقـــتـــراض الــتــي تــنــوي الــحــكــومــة اعــتــمــادهــا. 
وتحتاج تــونــس وفــق مــشــروع قــانــون املالية 
ــارات ديـــنـــار  ــيــ ــلــ الـــتـــعـــديـــلـــي إلـــــى جـــمـــع 10 مــ
قــبــل نــهــايــة الــعــام الــحــالــي وطــلــبــت الحكومة 
من  الخزينة  مـــوارد  باستخاص  الترخيص 
السوق املحلية وتوفير املوارد الازمة إلغاق 
ــة الـــعـــام الــحــالــي وســـــداد عــجــز الــســنــة  مـــوازنـ
املقبلة، عبر إصدار أذون خزينة يمكن للبنوك 
االكتتاب  املدخرين  وكــبــار  التأمني  وشــركــات 
يتعنّي  أنه  املوازنة  قانون  فيها. ذكر مشروع 
بقيمة  ماليتني  فجوتني  ســد  الحكومة  على 
30 مليار دينار )الـــدوالر = 2.75 ديــنــار(، من 
بينها 10 مليارات دينار إلكمال السنة املالية 
2020 و20 مليار دينار للعام املقبل. وتواجه 
الــحــكــومــة رفـــض الــبــرملــان خــيــاراتــهــا لتمويل 
ــركـــزي  املـــــوازنـــــة، فـــضـــا عــــن رفـــــض الـــبـــنـــك املـ
املشاركة في التمويل املباشر عبر شراء أذون 
ــــوال خــوفــا مــن انــفــات  الــخــزيــنــة أو طــبــع األمـ

التضخم وانهيار سعر الدينار. 
ــال رئـــيـــس لــجــنــة املــالــيــة والــتــخــطــيــط في  ــ وقـ
املــكــي، إن البرملان اتخذ قــرار  الــبــرملــان، هيكل 
رفض املشروع الحكومي عقب جلسة استماع 

املالية  وضعية  حــول  املــركــزي  البنك  ملحافظ 
العمومية واختيارات الحكومة لتعبئة املوارد 
بهدف سداد نفقات العام الجاري. وأكد املّكي 
»العربي الجديد« أن الخيارات  في تصريح لـ
الــحــكــومــيــة يــكــتــنــفــهــا الــكــثــيــر مـــن الــغــمــوض 
في  االقتصادية  الوضعية  تعقيد  من  وتزيد 
الــبــاد فــضــا عــن تــداعــيــاتــهــا املــبــاشــرة على 
معيشة التونسيني. وأفاد أن الحكومة قادرة 
على البحث عن حلول أخرى لتمويل املوازنة 
إلــى االنهيار  االقــتــصــاد  املــخــاطــرة بجر  دون 

واملساس بمكتسبات التونسيني.
لتمويل  تعبئتها  املـــزمـــع  الـــقـــروض  وتـــقـــدر 
املوازنة بنحو 59% من موارد الدولة املقدرة 
العجز في  بـــ33 مليار ديــنــار، فيما سيكون 
حدود 8 مليارات دينار، أي 14% من الناتج 
املــوازنــة  اإلجــمــالــي، بتضاعف عجز  املحلي 
ــع ســابــق كـــان عند 

ّ
إلـــى مثليه مــقــارنــة بــتــوق

7% من الناتج املحلي اإلجمالي، ليكون أكبر 
الــبــاد فــي مــا يناهز 4 عقود.  عجز تسجله 
بسبب  انحسارا  الحكومة  خــيــارات  وتـــزداد 
مــوقــف الــبــنــك املـــركـــزي الــتــونــســي الــرافــض 
لــلــمــشــاركــة فــي الــتــمــويــل املــبــاشــر لــلــمــوازنــة 

وشراء أذون الخزينة 
وأعـــلـــن الــبــنــك املـــركـــزي فـــي بـــاغ لـــه الــثــاثــاء 

املــــاضــــي، تــمــســكــه بــاســتــقــالــيــة قــــــراره وفــقــا 
املركزي  »البنك  أن  األساسي، مؤكدا  لقانونه 
ســـيـــظـــل مـــلـــتـــزمـــا بـــاملـــهـــمـــة الــــتــــي كـــرســـهـــا لــه 
األسعار  استقرار  على  الحفاظ  وهــي  املشرع 
املالي طبقا  االستقرار  تحقيق  في  واإلسهام 
لــلــقــانــون املــتــعــلــق بــضــبــط الــنــظــام األســاســي 

للبنك املركزي التونسي«. 
وال يــمــســح قــانــون األســـاســـي الــبــنــك املــركــزي 
الــذي أقــره البرملان عام 2016 للبنك أن يمنح 
لــفــائــدة الــخــزيــنــة الــعــامــة لــلــدولــة تسهيات 
فــي شــكــل كــشــوفــات أو قـــروض أو أن يقتني 
بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة. لكن 
محافظ البنك املركزي، مــروان العباسي، قال 
في جلسة االستماع له أمام البرملان إن البنك 
استثنائي من  إلــى ترخيص  املركزي يحتاج 
من  املباشر  التمويل  فــي  للمشاركة  الــبــرملــان 
باملائة   3 التمويل  يــتــجــاوز  أال  على  املــوازنــة 
مـــن الـــنـــاتـــج املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي و12 بــاملــائــة 
مــن املـــــوارد الــذاتــيــة لــلــخــزيــنــة، ويــتــم تحديد 
البنك املركزي وفــق روزنــامــة زمنية  تدخات 
ــب املـــحـــافـــظ حـــكـــومـــة هــشــام  ــالــ ــــددة. وطــ ــــحـ مـ
املــوازنــة  قــانــون  مــشــروع  املشيشي، بمراجعة 
في اتجاه تخفيض النفقات وتأجيل النفقات 
اســتــرداد  عملية  تكثيف  أو  الــضــروريــة  غــيــر 

املبالغ املستحقة لفائدة الدولة. 
ــي، مــحــســن حـــســـن، أن  ــالــ ــــرى الــخــبــيــر املــ ويــ
ــــزي مــــن أجـــــل إســـعـــاف  ــركـ ــ ــــل الـــبـــنـــك املـ

ّ
تــــدخ

املوازنة وتسهيل تعبئة املوارد أمر ضروري 
فــي هــذا الــظــرف االقــتــصــادي الصعب. وقــال 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  حــســن فــي تــصــريــح لـــ
ى عن 

ّ
املمانعة لن يتخل املــركــزي رغــم  البنك 

دوره الوطني في ما يتعلق بعجز املوازنة، 
املركزي  للبنك  األساسية  املهمة  أن  مضيفا 
هـــي تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار األســــعــــار، لــكــن هــذا 
ال يــمــنــعــه مـــن االضــــطــــاع بــــــدوره الــوطــنــي 
العمومية  املالية  على  الضغوط  لتخفيض 
وفق ضوابط محددة خاصة في ظل ضعف 
هامش تحرك السياسات الحكومية. وحول 
تداعيات هذا القرار على معيشة التونسيني 
التضخم  أن  حسن  أكــد  التضخم،  وانــفــات 
فـــي تـــونـــس لــيــس نــقــديــا فــحــســب، مــعــتــبــرا 
أن مــكــافــحــتــه تــتــطــلــب جـــهـــدا مــضــاعــفــا في 
ــار وتــفــعــيــل أجــهــزة  ــعــ الــســيــطــرة عــلــى األســ
املــراقــبــة االقــتــصــاديــة ملــنــع انــفــات األســعــار 
وعــودة التضخم إلى معدالت قياسية. لكن 
الخبير االقتصادي وليد بن صالح، قال إن 
الحكومة ذهبت إلى الحلول السهلة ومنها 
الــســيــولــة  لــتــوفــيــر  املـــالـــيـــة  األوراق  طــبــاعــة 

الازمة لخاص األجور وسداد النفقات.

الرباط ـ مصطفى قماس

تراهن الحكومة املغربية على تحصيل نحو 1.1 مليار دوالر 
فــي شركات  بيع مساهمات  املــقــبــل، عبر عمليات  الــعــام  فــي 
ــام الـــحـــالـــي بــســبــب الــظــرفــيــة  ــعـ عــمــومــيــة، بــعــدمــا أجــلــتــهــا الـ
الحالية الناجمة عن الجائحة. لم تكشف الحكومة عن الئحة 
الشركات التي ستكون موضوع خصخصة في العام املقبل، 
قد  ذلــك  أن  الجديد«  »العربي  لـ أن مصدرًا مطلعا يؤكد  غير 
يهّم شركات سبق للدولة أن فوتت )باعت( حصصا فيها أو 
شركات ما زالت تملك كامل حصصها. ولم تنجز الحكومة 
عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة الــتــي بــرمــجــتــهــا فـــي الـــعـــام الــحــالــي، 
والتي توقعت منها 600 مليون دوالر، نصفها كان سيوجه 
للتنمية  الثاني  الحسن  اآلخــر لصندوق  للموازنة والنصف 
االقتصادية واالجتماعية. وقررت الحكومة تأجيل عمليات 
الــخــصــخــصــة املـــقـــررة فــي الــعــام الــحــالــي إلـــى 2021 و2022، 
حيث اعتبرت أن الظرفية املرتبطة باألزمة الصحية وشروط 
الــســوق واآلجـــــال الــقــانــونــيــة والــتــنــظــيــمــيــة إلنــجــاز عمليات 

الخصصة غير متوافرة في العام الحالي.
وكانت آخر عملية خصخصة قد أنجزت في العام املاضي، 
حيث بــيــَع 8 فــي املــائــة مــن حصص شــركــة اتــصــاالت املغرب 
التي دّرت نحو 900 مليون دوالر، بينما ُجني نحو 90 مليون 

دوالر من تفويت مساهمة الدولة في شركة تهيئة الرياض.
إيـــرادات  للموازنة ســوى نصف  تــحــول  لــم  الحكومة  أن  غير 
الخصخصة في العام املاضي، حيث ساهم ذلك في تخفيف 
الــبــاقــي لــصــنــدوق الحسن  العجز فــي املـــوازنـــة، بينما رصــد 
الـــثـــانـــي لــلــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــــذي يــدعــم 

مشاريع استثمارية.
ــة، مــحــمــد بـــنـــشـــعـــبـــون، فــي  ــيــ ــالــ وأكــــــد وزيــــــر االقــــتــــصــــاد واملــ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أخــيــرًا، أن الــحــكــومــة تــعــّول مــن أجــل 
الــعــام املــقــبــل، على  الــخــزانــة فــي  املساهمة فــي تقليص عجز 
آلـــيـــات الــتــمــويــل املــبــتــكــرة عــبــر الــشــراكــة املــؤســســاتــيــة الــتــي 
التدبير  إلــى  بــاإلضــافــة  دوالر،  مليار   1.4 تحصيل  ستتيح 

من خال  العمومية  والشركات  املؤسسات  ملحفظة  النشيط 
تفويت األصول ومواصلة عملية الخصخصة.

وتــتــوقــع الــحــكــومــة انــفــات عــجــز املـــوازنـــة الــــذي ينتظر أن 
يصل في العام املقبل إلى 6.5 في املائة من الناتج اإلجمالي 
املحلي، مقابل 7.5 في املائة في العام الحالي، وذلك في ظل 
تــراجــع اإليــــرادات الجبائىة وارتــفــاع اإلنــفــاق رغــم السعى 
ــــرى، تسعى  لــلــتــحــكــم فـــي نــفــقــات الــتــســيــيــر. ومــــن جــهــة أخــ
اململوكة  إعــادة هيكلة املؤسسات والشركات  إلى  الحكومة 
الطابع  املــؤســســات ذات  إلــى تحويل  لــلــدولــة، حيث تتطلع 
الشركات   وتصفية 

ّ
إلــى شــركــات مساهمة، وحـــل الــتــجــاري 

التي استنفدت الغرض من وجودها أو تراجعت فعاليتها 
مع إحداث أقطاب قطاعية متجانسة. 

»العربي  لـ حديثه  في  الفينا،  إدريــس  االقتصادي  ويتصور 
الجديد« أن عملية إصاح املؤسسات والشركات العمومية، 
ــبــنــى عــلــى تـــصـــور اســتــراتــيــجــي ال يــســتــنــد إلــى 

ُ
يــجــب أن ت

التي  الوضعية  تــجــاوز  على  يساعد  بما  الفنية،  الــجــوانــب 
الحالي.  الوقت  املؤسسات والشركات في  إليها تلك  وصلت 
تــقــوم على تحليل  أن  الفينا أن خطة اإلصـــاح يجب  ويـــرى 
عــلــمــي لــلــبــيــانــات املــتــعــلــقــة بــهــا، خــاصــة أن املــجــلــس األعــلــى 
لــلــحــســابــات ســبــق لــه أن كــشــف عــن الــعــديــد مــن االخــتــاالت 
التي عانت منها تلك املؤسسات والشركات اململوكة للدولة. 
أن تحويل  واملالية محمد بنشعبون،  االقتصاد  وزيــر  وأكــد 
الــشــركــات املــمــلــوكــة لــلــدولــة إلـــى شــركــات مــســاهــمــة، ال يعني 
وتمكينها  حوكمتها  تحسني  مــنــه  يـــراد  بــل  خصخصتها، 
املساهمة ومساعدتها  بشركات  الخاصة  التدبير  آليات  من 
فــي الــحــصــول  عــلــى الــتــمــويــات. وأوضــــح أن هــنــاك شــركــات 
مــثــل املجمع  إلـــى شــركــات مساهمة  لــلــدولــة حــولــت  مملوكة 
الشريف للفوسفات، وبريد املغرب، والشركة الوطنية للنقل 
واللوجستيك، غير أنها لم تجِر خصخصتها. ويعتبر وزير 
الدولة،  أمام  أن »الخصخصة تظل خيارًا  االقتصاد واملالية 
يمكن اللجوء إليه حني تتوافر الشروط الضرورية مع احترام 

االلتزامات القانونية التي تؤطرها«.

تونس تبحث عن 3.6 مليارات دوالر

مأزق القروض

شركة اتصاالت المغرب شهدت آخر عملية خصخصة )فاضل سينا/فرانس برس(الحكومة تسعى للحد من أزمتها المالية عبر القروض )فتحي بلعيد/فرانس برس(

رهان على الخصخصة لمحاصرة العجز

تبحث الحكومة التونسية 
سد فجوة تمويلية قبل 

نهاية العام الحالي من 
أجل سداد عجز الموازنة 
والحد من األزمة المالية 

الخانقة التي تمر بها البالد

»االتحاد للطيران« 
تهدر 22 مليار دوالر

منذ عام 2003
خصصت حكومة أبوظبي نحو 22 
مليار دوالر لشركة االتحاد للطيران 

منذ أن بدأت تسيير رحالتها في عام 
2003، مما يؤكد طموح اإلمارة الغنية 

بالنفط لتحويل الناقل الوطني التابع لها 
إلى العب عاملي قبل تعثر الجهود في 

السنوات األخيرة.
كانت االستثمارات الضخمة، التي تم 

 ،19-Covid إجراؤها قبل إغالق
مقدمة لدعم شركة النقل هذا العام، نظرًا 

لحاجة القطاع املاسة إلى السيولة أثناء 
الوباء. ويشرح تقرير نشرته »بلومبيرغ« 
األميركية أمس اإلثنني، أن شركة الطيران 

اإلماراتية كشفت عن عمليات ضخ 
نقدية لم يتم اإلعالن عنها سابقًا خالل 
اجتماعات مستثمري السندات األخيرة 

قبل بيع الصكوك، قائلة إن عمليات 
التمويل استمرت حتى نهاية عام 2019، 

وفقًا ملا ذكره شخصان مطلعان على 
املناقشات.

ُعمان تستحدث 
ضريبة على ذوي 

الدخل المرتفع
قالت وزارة املالية العمانية في خطة 

اقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024، 
شرت تفاصيل جديدة عنها في ساعة 

ُ
ن

متأخرة أول من أمس، إن من املتوقع أن 
تستحدث السلطنة فرض ضريبة دخل 

طبق على أصحاب الدخل املرتفع في 
ُ
ت

العام 2022.
وفي الشهر املاضي، أقر السلطان هيثم 

آل سعيد، الذي تقلد الحكم في يناير/ 
كانون الثاني، خطة مالية متوسطة األجل 

لتحقيق االستدامة في املالية الحكومية 
وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا 

وأسعار النفط املنخفضة على خزينة 
الدولة. 

شف بعض تفاصيل الخطة في نشرة 
ُ
ك

سندات صدرت الشهر املاضي دون ذكر 
موعد لتطبيق ضريبة الدخل. 

وجاء في الخطة أن حصيلة الضريبة 
ستخدم لتمويل برامج اجتماعية.  

ُ
َست

وقالت وثيقة التوازن االقتصادي متوسط 
األجل، إن املبادرة ما زالت قيد الدراسة 

وإنه يجري فحص جميع جوانب التطبيق 
املتوقع أن يكون في العام 2022.

تواصل االحتجاج ضد قانون 
العمل في إندونيسيا

واصل آالف العمال في إندونيسيا 
احتجاجاتهم ضد قانون العمل الجديد 
في البالد أمس االثنني. ويقول منتقدو 

القانون إنه سيقوض حقوق العمال، 
وُيضعف الجهود املبذولة لحماية البيئة. 

وأكد اتحاد النقابات العمالية اإلندونيسية 
)كيه إس بي آي( أن آالف العمال من 

مدن في مقاطعتي جاوة الغربية وجاوة 
الشرقية - يمثلون 32 نقابة عمالية - 

يشاركون في تجمعات حاشدة بالقرب 
من القصر الرئاسي، واملحكمة الدستورية 

في جاكرتا. وكان من املقرر تنظيم 
احتجاجات في أجزاء أخرى من البالد، 

بما في ذلك مدن يوجياكارتا وباندا 
آتشيه وميدان وماكاسار. وقال سعيد 
إقبال، رئيس النقابات العمالية، أول من 
أمس،»مطالبنا إلغاء قانون خلق فرص 

العمل، واالستمرار في زيادة الحد األدنى 
لألجور عام 2021«.

»الجوعى الجدد« 
في بريطانيا يصطفون 

أمام بنوك الطعام
أكدت جمعيات املعونة الغذائية ظهور 
»الجوعى حديثًا« في بريطانيا، وهي 

مجموعة متنامية من األشخاص الذين 
كانوا يعملون سابقًا في وظائف جيدة 
ويتمتعون بدخل مريح والذين اضطروا 

إلى استخدام بنوك الطعام واملطالبة 
بمزايا الرعاية االجتماعية ألول مرة 

 Feeding خالل الوباء. وقالت شبكة
Britain إن أعضاءها يقدمون دعما 

غذائيا ملجموعة جديدة من األسر ذات 
الدخل املتوسط. وهؤالء وقعوا في أزمة 

بسبب فقدان الوظائف املرتبطة بكورونا 
والفجوات في نظام الضمان االجتماعي، 

وسط تراكم الرهون العقارية وقروض 
السيارات، خاصة من أصحاب األعمال 

الحرة أو أصحاب األعمال.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%5.4
تونس  في  التضخم  سجل 
الماضيين،  العامين  ــالل  خ
معدالت قياسية لم تعرفها 
حيث   ،1989 عام  منذ  البالد 
وصــل فــي يــونــيــو/حــزيــران 
قبل  بالمائة   7.8 إلــى   2019
 5.4 إلــى  تدريجًا  يتراجع  أن 
سبتمبر/ شهر  فــي  بالمائة 

أيلول الماضي.

تقارير عربية

المغربمالية عامة

ــراض فــي  ــتــ ــالقــ ــ ــة ل ــاسـ ــمـ ــاك حـ ــنــ هــ
تقرير  وفــق  املنطقة،  أنــحــاء  جميع 
»اإليكونوميست«،  نشرته  حديث 
الستة في  األعــضــاء  حيث أصـــدر 
ــتــعــاون الــخــلــيــجــي رقمًا  مــجــلــس ال
قياسيًا قدره 100 مليار دوالر من 
للشركات  والــديــون  العامة  الــديــون 
ــى من  ــ ــ ــهـــر الــعــشــرة األول فـــي األشـ
العام الجاري. كذلك تغازل سندات 
ــــخــــزانــــة املــســتــثــمــريــن املــحــلــيــني  ال
أيــضــًا، ولــكــن لــيــس دائــمــًا بنجاح، 
إذ ُرفض طلب الحكومة التونسية 
عــنــدمــا طــلــبــت مــن الــبــنــك املــركــزي 
شــــراء ســـنـــدات الـــخـــزانـــة. وحــســب 
التقرير، فإن الدول العربية في نوبة 
مــن االقــتــراض حتى قبل وصــول 
منها  الكثير  كــان  إذ   ،19- كوفيد 
يأخذ ديونًا جديدة ملواجهة أسعار 
الــنــفــط املــنــخــفــضــة واالقـــتـــصـــادات 
إلى زيادة  الوباء  أدى  الراكدة. وقد 
ــذه الـــــدول. وبــحــلــول  احــتــيــاجــات هـ
الدين  نسب  ستكون  املقبل،  العام 
العام في العديد من هذه البلدان في 

أعلى مستوياتها منذ عقدين.

ديون 
قياسية 

لدول الخليج
صنعاء ـ محمد راجح

يــضــرب مختلف قطاعات  مــتــواصــل  انــحــدار 
التشغيلية  تــهــا 

َ
ومــنــشــا االقــتــصــاديــة  الــيــمــن 

مــثــل صــنــاعــة اإلســمــنــت الــتــي تــشــكــل ركــيــزة 
أساسية في تشغيل األيادي العاملة وقطاع 
الخامات  على  املعتمد  التحويلية  الصناعة 

املتوفرة في الباد.
ت تعرضت لتدمير ممنهج ونهب 

َ
هذه املنشا

واسع بسبب الصراع الدائر في اليمن، وكذا 
تــعــرضــهــا لــقــصــف مــكــثــف مــــن قـــبـــل طـــيـــران 
تحالف الحرب )السعودية واإلمارات(، ورغم 
ــــوال تـــّجـــار الـــحـــرب الــتــي تم  ذلـــك انــتــشــلــت أمـ
ضخها في قطاع العقارات وأنعشته مصانع 
ــــاس. وتــعــمــل فـــي الــيــمــن  ــ اإلســـمـــنـــت مـــن اإلفـ

ثــــاث مــنــشــآت حــكــومــيــة إلنـــتـــاج اإلســمــنــت 
فــي عــمــران )شــمــال( والــبــرح فــي تعز جنوب 
غربي الباد وباجل بالحديدة غربا، إضافة 
إلـــى مــصــانــع أخـــرى خــاصــة، فــي ظــل وصــول 
هــيــمــنــة وبــســط اإلمـــــــارات عــلــى هــــذا الــقــطــاع 
»الــعــربــي  وســـط تــأكــيــدات مــصــادر مطلعة لـــ
إلنتاج  مــواقــع   6 لنحو  استغالها  الجديد« 

اإلسمنت في مناطق جنوب اليمن. كانت أبو 
ظبي قــد تسللت إلــى هــذا الــنــوع مــن األعمال 
ــــرب عـــبـــر شـــركـــات  ــــحـ االســـتـــثـــمـــاريـــة قـــبـــل الـ
املنشآت  بعض  بإنشاء  قــامــوا  ومستثمرين 

أهمها مصنع في محافظة أبني.
فــــي هـــــذا الــــخــــصــــوص، يـــؤكـــد الـــخـــبـــيـــر فــي 
الــهــيــئــة الــيــمــنــيــة لــلــمــســاحــة الــجــيــولــوجــيــة 
والــــثــــروات املــعــدنــيــة، حـــامـــد الــعــبــيــدي، أن 
الــيــمــن كــــان يــمــتــلــك فـــرصـــا واعـــــدة فـــي هــذا 
الصناعات  منتجات  في  القطاع خصوصا 
التحويلية واإلنشائية نظرًا ملا تتوفر عليه 
ــبـــاد مـــن مـــواقـــع بــهــا كــمــيــات هــائــلــة من  الـ
الخامات الصناعية املنتجة ملواد البناء مثل 
اإلســمــنــت املــطــلــوب أيــضــا فــي دول الخليج 
من  تشهده  ملــا  بالنظر  وغيرها  كــاإلمــارات 

حركة عــقــارات واسعة وبــصــورة دائــمــة. لذا 
املــنــشــآت تعرضت  عــديــد  أن  العبيدي  يــرى 
متعمد،  بشكل  والعبث  والتدمير  للقصف 
إلــى جانب ما رافــق الحرب من حصار حّد 
مــن قـــدرة هـــذه املــنــشــآت عــلــى تــوفــيــر اآلالت 
واملــــعــــدات الـــتـــي تــحــتــاجــهــا فـــي ظـــل تــهــالــك 

وتقادم وتدمير أجهزتها وآالتها. 
قياسيا  ارتــفــاعــا  اليمنية  األســــواق  وتــشــهــد 
الكبير،  الطلب  نتيجة  اإلسمنت  أســعــار  فــي 
نظرًا ملا تشهده عديد املناطق واملدن اليمنية 
عقارات  مــن حركة  وعــدن  خصوصا صنعاء 
ــــال بـــنـــاء عــشــوائــيــة  ــمـ ــ ــة وأعـ ــبـ ــريـ ــة ومـ ــعــ واســ
وبعضها امتدت إلى وسط املدن الذي ياحظ 
مــن وقــت آلخــر أعــمــال هــدم لبنايات ومــن ثم 

إعادة بنائها من جديد.
وقـــفـــزت أســـعـــار اإلســـمـــنـــت »الـــبـــورتـــانـــدي« 
ــال الـــبـــنـــاء بــالــعــاصــمــة  ــمـ املــســتــخــدمــة فـــي أعـ
ــنــــاطــــق يـــمـــنـــيـــة أخـــــــرى بــنــســبــة  صـــنـــعـــاء ومــ
ــر عــام  خـ

ّ
تــجــاوزت 500% عــن أســعــارهــا فــي ا

قبل الحرب في اليمن، إذ وصل سعر الكيس 
الواحد من اإلسمنت الذي يزن 50 كيلوغراما 
إلى 6 آالف ريال )الدوالر = نحو 830 ريال في 
الــســوداء( من 5500 ريــال سعره قبل  السوق 
لــم تكن أســعــاره تزيد على  نحو شهر، فيما 

2000 ريال قبل الحرب.
العامل  التجاري  الوكيل  يرجع  السياق،  في 
في بيع اإلسمنت بالعاصمة صنعاء، فكري 
الــــرداعــــي، أســـبـــاب ارتـــفـــاع األســـعـــار بــصــورة 
ــــى انـــخـــفـــاض  ــر إلــ ــ ــــت آلخــ ــلـــة مــــن وقــ ــتـــواصـ مـ
إنــتــاجــيــة املــصــانــع الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــغــذي 
األسواق اليمنية بنحو 60% من احتياجاتها 
التي  البالغة  للصعوبة  نظرًا  اإلسمنت،  مــن 
ــي تــغــطــيــة هـــــذه االحـــتـــيـــاجـــات  تـــواجـــهـــهـــا فــ
ــــط مـــنـــافـــســـة ظــــهــــرت مـــؤخـــرًا  املــــتــــزايــــدة وســ
ــتــــوردة. ويـــشـــيـــر الــــرداعــــي  ــنــــاف مــــســ مــــع أصــ
الوقود  أزمــة  تأثير  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ

أيضا في هذا الجانب.
ولم تتوقف حركة البناء في أطــراف صنعاء 
جنوب  باتجاه  عرضيا  توسعا  تشهد  التي 
شرق العاصمة اليمنية بل امتدت إلى وسط 
املدينة، إذ تاحظ أعمال عقارية واسعة في 

شراء املباني القديمة وهدمها وإعادة بنائها، 
مع التركيز على بناء مبان كبيرة تزيد على 
خمسة طوابق ومراكز تجارية وسط ارتفاع 

كبير في أسعار املباني واألراضي.
ــي عـــــدن الــتــي  ــل وضـــعـــيـــة مـــشـــابـــهـــة فــ فــــي ظــ
تــشــهــد هــي ااّلخـــــرى حــركــة عـــقـــارات وتــــداول 
وصلت لحد البسط والنهب لألراضي وسط 
اتهامات تشير إلى أمراء حرب نافذين وقادة 
مليشيات أغلبها كونتها وتدعمها اإلمارات.
في العاصمة املؤقتة عدن ومحافظات يمنية 
عـــديـــدة فـــي شــمــال وجـــنـــوب الـــبـــاد، تنتشر 
أصنافا من اإلسمنت يقول باعة ومتعاملون 
في األسواق إنها إماراتية، لكن بدون معرفة 

مصدر املنشأ الحقيقي.
ــــي عـــــــدن مـــاهـــر  ــر اإلســــمــــنــــت فــ ــ ــاجـ ــ حــــســــب تـ
الجديد«،  »العربي  لـ تحدث  الــذي  الحريبي، 
ــاراتـــي يحظى بإقبال  الــصــنــف اإلمـ فـــإن هـــذا 
ــعــــري مــنــخــفــض عــــن بــقــيــة  ــرًا لــــفــــارق ســ نــــظــ
ــال، إذ  األصــنــاف املحلية بــأكــثــر مــن ألــفــي ريــ
يصل سعر الكيس 50 كيلو غراما إلى نحو 
ــال فــيــمــا تــصــل بــعــض األصـــنـــاف  ــ 3 آاَلف ريـ

املنتجة محليا إلى أكثر من 6000 ريال.
ــواد  ويـــتـــفـــق مـــعـــه املــتــعــهــد الــــتــــجــــاري فــــي مــ
الــبــنــاء بــمــحــافــظــة إب وســــط الــيــمــن، صــابــر 
التي  الحبيشي، في أسعار بعض األصناف 
خــرى و»الــتــي يثير 

ّ
ا تغزو محافظات يمنية 

انــتــشــارهــا عــديــد الــتــســاؤالت فــي الــيــمــن«، إذ 
عن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الحبيشي  يتحدث 
ارتفاع الطلب على مواد البناء بشكل عام في 
الوضعية  إلى  بالنظر  مريبة  اليمن بصورة 
التي تمر بها الباد وأهمها مــادة اإلسمنت 
التي تعتبر من املكونات الرئيسية في أعمال 

البناء، وفق تأكيد عبدالله.
طــوال  اليمن  فــي  اإلسمنت  صناعة  وحظيت 
تمكنت من  إذ  الــدولــة  بدعم  املاضية  العقود 
بــنــاء ثــاثــة مــصــانــع لــإســمــنــت وغــيــرهــا من 
املصانع التابعة للقطاع الخاص وعلى الرغم 
من أن هذه املصانع تنتج أكبر من طاقاتها 
حاجة  يلبي  ال  إنتاجها  أن  إال  التصميمية، 
االحتياج  هــذا  تغطية  ويتم  املحلية،  السوق 

عن طريق استيراد اإلسمنت من الخارج.

الليرة التركية تفاقم الغالء شمالي سوريةأموال الحرب تنقذ مصانع اإلسمنت من اإلفالس

)Getty/انتعاش العقارات في مناطق يمنية عديدة )محمد حمود

عدنان عبد الرزاق

ــــرف الــلــيــرة  انـــعـــكـــس تــــراجــــع ســـعـــر صـ
التركية، إلى ما دون 8.3 ليرات مقابل 
الدوالر، على أسعار السلع واملنتجات 
في أسواق شمال غرب سورية املحررة 
مـــن ســيــطــرة الــنــظــام، بــعــد اعــتــمــادهــا، 
مــنــذ أيــلــول/ســبــتــمــبــر املـــاضـــي، الليرة 
التركية كعملة تداول في األسواق، إلى 
جانب الليرة السورية والدوالر. وما إن 
أدنــى سعر  التركية إلى  الليرة  تهاوت 
ــــاق، األســـبـــوع املــاضــي،  لــهــا عــلــى اإلطـ
حــتــى تـــم رفــــع ســعــر ربـــطـــة الــخــبــز في 
املناطق السورية املحررة من 2.5 إلى 3 
ليرات تركية، ليتم رفع سعر املشتقات 
النفطية، أمس السبت، وتتالى ارتفاع 
األســعــار، ملــا للمحروقات مــن أثــر على 

بقية السلع واملنتجات.
ــكـــشـــف الــــعــــامــــل بــــالــــشــــأن اإلغــــاثــــي،  ويـ
»الــــعــــربــــي  ـــ ــــن، لــ ــمـ ــ ــــرحـ مــــحــــمــــود عــــبــــد الـ
السلع واملنتجات  أســعــار  أن  الــجــديــد«، 
في محافظة إدلب واملناطق املحررة في 
أرياف حماة وحلب، ارتفعت بنحو %30 
خــال شهر، مشيرًا إلــى غــاء أسطوانة 
الغاز ابتداء منذ السبت املاضي بنحو 
ــيـــرة،  لـ لــتــصــبــح 74  تـــركـــيـــة،  لــــيــــرات   4
وارتفاع سعر البنزين املستورد من 4.7 
إلــى 5 ليرات تركية، واملـــازوت من 4.50 

إلى 4.90 ليرات تركية.
ــار املـــــــــواد االســـتـــهـــاكـــيـــة  ــ ــعـ ــ وحـــــــول أسـ
اليومية، يضيف اإلغاثي عبد الرحمن، 
مــــن مــنــطــقــة ســـرمـــني بـــريـــف إدلـــــــب، أن 
ــدرة  »األســـــعـــــار ارتـــفـــعـــت بـــمـــا يـــفـــوق قــ
السوريني الشرائية«، مضيفا أنه »لوال 
ــانـــات اإلغــاثــيــة والـــســـال الــغــذائــيــة  اإلعـ
أزمة  لوصلت  الخارجية،  والتحويات 
ــى أســــــوأ مـــمـــا يــحــصــل فــي  ــ املــعــيــشــة إلـ

مناطق سيطرة النظام«.
ــث االقـــــتـــــصـــــادي الـــــذي  ــاحــ ــبــ ويــــــــرى الــ
العلو،  إدلــــب، محمد  ريـــف  فــي  يعيش 
ا، ونـــســـب  ــع »يــــــــــزداد ســـــــــوء ــ ــــوضـ الـ أن 

ــزداد«، خــاصــة بعد  ــ الــفــقــر والــبــطــالــة تــ
سيطرة نظام األسد والقوات الروسية 
الزراعية  املناطق  أهم  واإليرانية، على 
الصغيرة،  الصناعات  انتشار  وأماكن 
شرقي إدلب وغربي حلب، في مارس/
أن  ــو،  ــلـ ــعـ الـ ويـــضـــيـــف  املـــــاضـــــي«.  آذار 
»دخـــل الــســوريــني فــي الــشــمــال الــخــارج 
ــيــــطــــرة الــــنــــظــــام يـــنـــحـــصـــر فــي  عـــــن ســ
البناء  أعــمــال  الــزراعــي وبــعــض  العمل 
ــرار الــقــصــف  ــمـ ــتـ ــتــــجــــارة، ولـــكـــن اسـ والــ
ــررة وعــــدم  ــ ــحـ ــ ــع املــــســــاحــــات املـ ــ ــراجـ ــ وتـ
وجود دخل ثابت ملعظم السوريني، زاد 

من املعاناة وأعباء املعيشة«.
وأشــار، في اتصال هاتفي مع »العربي 
الجديد«، إلى أن »املشكلة األكبر هي في 
سكان املخيمات الذين يعيشون بالكاد 
عــلــى املـــســـاعـــدات الـــدولـــيـــة وتــحــويــات 
ذويــــهــــم مــــن الـــــخـــــارج«، مــعــتــبــرًا أن مــا 
يقرب من ثاثة مايني سوري يعيشون 
ــم األكــــثــــر بـــؤســـا،  ــ فــــي تـــلـــك املـــنـــاطـــق »هـ
عــادت  والفقر،  املعاناة  إلــى  فباإلضافة 

املخاوف من اجتياح عسكري وحرب«.
وعـــــــن أســـــبـــــاب ارتــــــفــــــاع األســــــعــــــار فــي 
املـــنـــاطـــق املــــحــــررة مــــن ســلــطــة دمـــشـــق، 
ــــأن جــمــيــع  يــفــيــد االقــــتــــصــــادي الـــعـــلـــو بـ
غــرب سورية،  واملنتجات شمال  السلع 
هي مستوردة من تركيا أو عبرها، مع 
بــعــض اإلنــتــاج املــحــلــي، والـــزراعـــي منه 
عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، وألن االســتــيــراد 
فقد  التركية،  بالليرة  أو  بــالــدوالر  يتم 
ارتــفــعــت األســعــار نتيجة تــراجــع سعر 
وبــواقــع  أخــيــرا.  التركية  العملة  صــرف 
ــد عـــن تسديد  تــوقــف نــظــام بــشــار األســ
أجــــور الــعــامــلــني فـــي الــشــمــال الــســوري 
الخارج عن حكمه منذ ستة أشهر، فقد 
الــســوريــة، لكنها  ــداول العملة  تـ تــراجــع 
لـــم تــتــوقــف بــاملــطــلــق، بــحــســب مــصــادر 

»العربي الجديد«. لـ
ــر االقــتــصــاد فـــي الــحــكــومــة  ويـــقـــول وزيــ
السورية املؤقتة، عبد الحكيم املصري، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه لــم يتم فرض  لـــ

بل  املؤقتة،  الحكومة  قبل  من  عملة  أي 
تم ترك الخيار للسوريني، لكن التعامل 
األجــور  مستوى  على  التركية  بالليرة 
النفطية،  الــســلــع واملــشــتــقــات  وتــســعــيــر 

جعل العملة التركية هي األكثر تداواًل.
وحــــــــــول ارتـــــــفـــــــاع أســــــعــــــار املـــشـــتـــقـــات 
النفطية والخبز وأثرهما على معيشة 
الـــــســـــوريـــــني، يـــضـــيـــف الـــــــوزيـــــــر، »لـــقـــد 
التابعة  ــران  األفـ فــي  الخبز  ثبتنا سعر 
لــلــحــكــومــة املــؤقــتــة بـــواقـــع لــيــرة تــركــيــة 
لــلــربــطــة، ولـــكـــن أفـــرانـــنـــا قــلــيــلــة وقــــدرة 
الطحني  تــأمــني  على  الحبوب  مؤسسة 
محدودة، ونتيجة ارتفاع سعر الطحني 
ــــدوالر وبـــســـبـــب تـــراجـــع  ــالـ ــ املـــســـتـــورد بـ
املخصصات التي تقدمها مؤسسة آفاد 

اإلغاثية التركية«.
األســـبـــاب تنسحب  ــذه  ــ »هـ أن  ــاف  ــ وأضــ
ــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة ألن  ــتـ ــلـــى املـــشـ ــا عـ أيــــضــ
ــــدوالر، ونـــظـــام األســـد  ــالـ ــ اســـتـــيـــرادهـــا بـ
واملــلــيــشــيــا املــســيــطــرة عــلــى نــفــط شمال 
شرق سورية، ال يمدان املناطق املحررة 

باملشتقات النفطية«.
ــكــــومــــة  ــــف الــــــــوزيــــــــر فـــــــي الــــحــ ــيـ ــ ــــضـ ويـ
املعارضة أن »الوضع املعيشي صعب، 
وارتفعت نسبة البطالة إلى نحو %40 
بعد  خـــاصـــة   ،»%80 عـــن  الــفــقــر  وزاد 
سيطرة النظام على األراضي الزراعية 
ــــة،  ــيـ ــ ــــزراعـ واملــــنــــشــــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة والـ
وحّول أكثر من 200 ألف سوري خال 
االجــتــيــاح األخــيــر عــلــى شــرقــي إدلـــب، 
ــازحــــني  ــن الـــعـــمـــل ونــ ــ إلــــــى عـــاطـــلـــني عـ

باملخيمات أو على الطرقات.
وحول دور الحكومة املؤقتة النتشال 
والحرمان،  الفقر  واقــع  من  السوريني 
ر خال االجتماع 

ّ
يؤكد الوزير: »نحض

ــة املـــؤقـــتـــة  ــكـــومـ ــحـ ــل بــــرئــــاســــة الـ ــبـ ــقـ املـ
إليـــجـــاد أشـــكـــال دعــــم لــلــخــبــز خــاصــة، 
والبحث عن طرق دعم مباشر، خاصة 
وذلــك  والــنــازحــني،  املخيمات  لقاطني 
بــالــتــعــاون مـــع املــجــالــس املــحــلــيــة في 

املناطق املحررة«.

معيشةاليمن

حركة البناء لم تتوقف 
رغم استمرار الحرب 

واالضطرابات
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واشنطن ـ العربي الجديد

رغم أن استفتاءات الرأي ال تزال 
تـــشـــيـــر إلــــــى أن مــــرشــــح الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن متقدم 
تــرامــب حتى  الرئيس دونــالــد  على خصمه 
املــســتــثــمــريــن  كـــبـــار  أن  إال  ــــني،  ــنـ ــ اإلثـ أمـــــس 
ــتــــمــــال حـــصـــول  ــــن احــ ــــوف مـ ــــخـ يـــنـــتـــابـــهـــم الـ
الــــواليــــات  بـــعـــض  ــآت، خــــاصــــة وأن  ــاجــ ــفــ مــ
املرشحني  شعبية  فيها  تتقارب  الرئيسية 
فوز  حــال  وفــي  وبنسلفانيا.  فــلــوريــدا  مثل 
باالنتخابات  بايدن  السابق  الرئيس  نائب 
فــــــإن املـــســـتـــثـــمـــريـــن ســـيـــواجـــهـــون خــريــطــة 
الضرائب  صعيد  على  جــديــدة  استثمارية 
واإلنــفــاق الحكومي والــتــجــارة واإلجـــراءات 
والقوانني التي تحكم إدارة املال واالقتصاد، 

مع  لواشنطن  الخارجية  الــعــاقــات  وكــذلــك 
الــحــلــفــاء فـــي أوروبـــــا وآســـيـــا. ولــكــن معظم 
ــــى أن إعـــــــان نــتــائــج  الـــتـــوقـــعـــات تـــشـــيـــر إلــ
االنــتــخــابــات ربــمــا يــتــأخــر، خــافــا ملــا اعتاد 

عليه األميركيون في الحصول على نتيجة 
ــتـــي تـــحـــدد مــــن هــــو الــفــائــز  ــابـــات الـ ــتـــخـ االنـ
التالي  الــيــوم  الــرئــاســة، صباح  بانتخابات 

ملوعد التصويت. 
ويــتــوقــع مــحــلــلــون أمـــيـــركـــيـــون، أن وســائــل 
اإلعـــام األمــيــركــيــة لــن تتمكن هــذه املـــرة من 
الــتــعــرف عــلــى نتيجة االنــتــخــابــات، إال بعد 
أيـــام مــن الــتــصــويــت. وهــنــا تــتــركــز مــخــاوف 
ــرامـــب وأعــــضــــاء فــريــقــه  املــســتــثــمــريــن، ألن تـ
االنتخابي أعلنوا صراحة أنهم سيستغلون 
فـــــــوزه  ــج إلعــــــــــــان  ــ ـــائـ ـــتــ ـــنــ ــ ال فـــــــي  ــــس  ــبـ ــ لـ أي 
باالنتخابات، خاصة وأنه أعلن أنه سيقيم 
 مساء الثاثاء في البيت األبيض. على 

ً
حفا

الصعيد الــداخــلــي، تــبــدو هـــذه االنــتــخــابــات 
ــة لـــاقـــتـــصـــاد  ــبـ ــنـــسـ ــالـ شـــــديـــــدة األهــــمــــيــــة بـ
األميركي الذي يترنح تحت ضربات جائحة 
كــورونــا وكــذلــك بالنسبة ألســــواق املــــال، إذ 
إن مـــصـــرف االحـــتـــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي، )الــبــنــك 
املركزي األميركي(، لم يعد املحرك الرئيسي 
لاقتصاد بسبب معدل الفائدة الثابتة التي 
األقــل.  عــامــني على  ملــدة  ستظل على حالها 
ويــــرى مــحــلــلــون أن مــعــدل الــبــطــالــة املــرتــفــع 
يعتمد  التي  الشرائية  الــقــوة  يضرب  حاليا 
عــلــيــهــا االقــتــصــاد األمـــيـــركـــي. وبــالــتــالــي ما 
يحتاجه االقتصاد األميركي حاليا هو دعم 
ميزانية األسر األميركية واألعمال التجارية 
الــتــي يعتمد عليها  الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة 

األسواق 
تحبس أنفاسها

مؤيدو الحزب 
الديمقراطي 

بوالية بنسلفانيا 
)Getty(

الديمقراطي  المال األميركية على فوز ساحق للحزب  تراهن أسواق 
في انتخابات اليوم، ولكن هذا الرهان يبدو محفوفًا بالمخاطر وسط 
التقارب في الشعبية بين دونالد ترامب وجو بايدن في بعض الواليات 

األميركية، مثل بنسلفانيا وفلوريدا
ما يهم المستثمرين 

في الوقت الراهن حزمة 
التحفيز وفرص العمل

استمرار عجز الميزان 
التجاري في ظل الصراعات 

التجارية

المستثمرون يركزون 
على السيولة وأسهم 

اليابان تكسب

االنتخابات 
األميركية: رهان 
مالي على فوز 

بايدن

)Getty( االقتصاد األميركي لم يستفد كثيرا من الصراع التجاري مع الصين)Getty( تاجر ذهب يرتب قطع المجوهرات الذهبية في متجره بمدينة الش في إندونيسيا

واشنطن ـ العربي الجديد

لــلــنــتــائــج الضعيفة  ــادة  ُوجـــهـــت انـــتـــقـــادات حــ
ــيـــس األمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرامـــب  ــرئـ لـــحـــرب الـ
الــتــجــاريــة ضــد الــصــني وســـط اســتــمــرار عجز 
املــيــزان الــتــجــاري لــواشــنــطــن الــتــي لــم تستفد 
اقــتــصــاديــا مــن هـــذه الــحــرب، حــســب مــراقــبــني. 
ويـــلـــوم الــرئــيــس األمــيــركــي بــانــتــظــام املــرشــح 
ــايــــدن بــســبــب  الـــديـــمـــقـــراطـــي لـــلـــرئـــاســـة جــــو بــ
»إخراج أعماله الخاصة« إلى الصني، في حني 
يتفاخر بأنه أعــادهــا، عبر »فــرض الكثير من 
املال على الصني من خال  الرسوم الجمركية« 
افتتاحية »واشنطن  أن  تــرامــب. إال  يــردد  كما 
بوست« أمس اإلثنني، تقول إن »أي ناخب ما 
زال يميل إلى االعتماد على رواية الرئيس في 
حاجة إلى التعرف إلى أحدث البيانات، والتي 
تــظــهــر الــنــتــائــج الــتــافــهــة لــســيــاســات تــرامــب 

التجارية تجاه الصني«... فلنتعرف إليها.
 اعــتــبــارًا مــن نــهــايــة عـــام 2018، أطــلــق تــرامــب 
موجة من الرسوم الجمركية على سلع صينية 
بقيمة 370 مليار دوالر، استجابت لها الصني 
مــن  دوالر  مـــلـــيـــار   185 عـــلـــى  رســــــوم  بـــفـــرض 
البضائع األميركية. وساوم ترامب على بعض 
هــذه الــرســوم فــي صفقة »املرحلة األولـــى  في 
فبراير/ شباط 2020 مع الصني والتي وافقت 
فــيــهــا بــكــني عــلــى خــفــض بــعــض تــعــريــفــاتــهــا 
وشراء ما قيمته 200 مليار دوالر من املنتجات 
األميركية املحددة حتى عام 2021. هذا مسار 
الصحيفة  وفــق  الــنــظــريــة،  الناحية  مــن  مقلق 
األميركية، ألنها تكرس فكرة اإلدارة الحكومية 

ــائـــج  ــتـ ــنـ ــا لـ ــ ــبـ ــ ــرقـ ــ وســـــــــط تـــــعـــــامـــــات حـــــــــــذرة تـ
ــزايــــد اإلصـــابـــات  االنـــتـــخـــابـــات األمـــيـــركـــيـــة وتــ
االستثمار  أدوات  ارتفعت  كــورونــا،  بجائحة 
اآلمــن في أســواق املــال والــصــرف، بينما ظلت 
املضاربات ضعيفة في أسواق األسهم. وحسب 
ــتــــرز، ارتــفــعــت أســـعـــار الـــذهـــب والــــــدوالر،  رويــ
أمــــس االثـــنـــني. ويـــدفـــع قــلــق املــســتــثــمــريــن من 
نتائج االنتخابات األميركية إلى االبتعاد عن 
بالسيولة  واالحــتــفــاظ  املخاطر  ذات  األصـــول 
أكــثــر مـــن شــــراء األصـــــول الــتــي تــتــأثــر قيمها 
بنتائج االنتخابات. ويذكر أن أوروبا شددت 
من إجراءات العزل االجتماعي وإغاق بعض 
الــنــشــاطــات الــتــجــاريــة فــيــهــا. وصــعــد الــذهــب 
فـــي املـــعـــامـــات الـــفـــوريـــة بــنــســبــة 0.5 بــاملــائــة 
في  )األونــصــة(  لألوقية  دوالرا   1886.66 إلــى 
التعامات الصباحية بلندن، في حني ارتفعت 
ــة لـــلـــذهـــب بــنــســبــة  ــلــ الـــعـــقـــود األمـــيـــركـــيـــة اآلجــ
كريج  وقــال  دوالرا.   1887.60 إلــى  باملائة   0.4
فــي تعليقات  أونــــدا  فــي شــركــة  املــحــلــل  إرالم، 

ــــوى مــكــاســب  ــــرى ســ ــرز: »ال نــ ــ ــتــ ــ نــقــلــتــهــا رويــ
طفيفة )لــلــذهــب( وهــــذا لــيــس مــفــاجــئــا، إذ أن 
هذا األسبوع يحركه حدث مهم.. االنتخابات 
بالطبع«. وأضــاف أن الذهب قد يشهد بعض 
التقلبات فــي األســعــار فــي يـــوم االنــتــخــابــات. 
التحركات،  التماسك في  »نــرى بعض  وتابع: 
بعدما تعّرض الذهب لضغوط قوية األسبوع 
باملائة   1.2 الذهب  أسعار  املــاضــي«. وهبطت 
ــــدوالر، الــذي  فــي األســبــوع املــاضــي. وصــعــد الـ
عادة ما يعتبر ماذًا آمنا في أسواق الصرف 
من  أمـــام سلة   %0.1 بنسبة  لــلــذهــب،  منافسا 

العمات. كما ارتفعت كذلك الفضة والباتني 
ــار الــنــفــط أدنـــى  ــعـ ــبــــاديــــوم. وســجــلــت أسـ والــ
مــســتــويــاتــهــا فـــي الــتــعــامــات الــتــي جـــرت في 
إذ هبط سعر  بلومبيرغ،  آسيا، حسب وكالة 
خام برنت إلى 33 دوالرًا. وتأثر النفط في هذا 
الوقود  على  الطلب  بتراجع  الكبير  الــتــراجــع 
في أوروبا وارتفاع اإلنتاج الليبي املتوقع أن 

يصل إلى 800 ألف برميل.
وفي اليابان التي تغلق أسواقها في الصباح، 
وقـــبـــل فـــتـــح األســـــــــواق األوروبــــــيــــــة، يـــبـــدو أن 
ــايــــدن،  ــوز بــ ــ ــلـــى فــ ــون عـ ــنــ ــراهــ املـــســـتـــثـــمـــريـــن يــ
فقفز مــؤشــر نيكاي الــيــابــانــي، أمــس االثــنــني، 
لــألســهــم  الــضــعــيــف  األداء  تـــأثـــيـــر  مـــتـــجـــاوزًا 
األمــيــركــيــة أواخــــر األســـبـــوع املـــاضـــي، فــي ظل 
تحّسن املعنويات بفضل مؤشرات على تعاف 
ــاح الــشــركــات املــحــلــيــة ووضــــع محلي  ــ فـــي أربـ

تحت السيطرة نسبيا لجائحة كوفيد-19.
أغلق مؤشر نيكاي مرتفعا  وحسب رويــتــرز، 
بنسبة 1.39% عند 23295.48 نقطة، ليعوض 
له  إقفال  أدنــى  الجمعة عندما سجل  خسائر 
في شهرين. كما ارتفع املؤشر توبكس األوسع 
إلــى  إذ صــعــد %1.81  أكـــبـــر،  بــمــعــدل  نــطــاقــا 
1607.95 نقاط، بعد تسجيل أقل مستوى في 
فوميو  وقــال  الجمعة.  يــوم  أشهر  نحو ثاثة 
ماتسوموتو، كبير االستراتيجيني لدى شركة 
املالية،  األوراق  لتداول  »أوكــاســان«  الوساطة 
إنـــه »بــالــنــظــر إلـــى األســهــم الــيــابــانــيــة، يمكنك 
أن تــــرى تــعــافــيــا لــألســهــم املــرتــبــطــة بـــالـــدورة 
االقتصادية. بعض الشركات ترفع توقعاتها 
السنوية أكثر من املتوقع«. ويرتبط االقتصاد 
الــيــابــانــي ارتــبــاطــا وثــيــقــا بــالــســوق األمــيــركــي 
ــادرات األمـــيـــركـــيـــة.  ــ ــــصـ ــالـ ــ ويـــتـــأثـــر فــــي ذلـــــك بـ
وبــدا من الــواضــح أن املستثمرين راهــنــوا في 
تعامات االثنني على فوز املرشح الديمقراطي 
السياسة  بمجرى  اليابان  وتهتم  بايدن.  جو 
الحليفة  آســيــا  دول  بقية  مــن  أكــثــر  األميركية 

لواشنطن بسبب النزاع الشرس مع الصني.
)العربي الجديد(

الواضحة لتدفقات التجارة العاملية، كما كانت 
صــفــقــة تـــرامـــب إفـــاســـا مـــن الــنــاحــيــة العملية 
أيــضــا. وفــقــا لــتــقــريــر صـــدر مــؤخــرًا عــن تشاد 
باون، من معهد بيترسون لاقتصاد الدولي، 
اشترت الصني 53 في املائة فقط مما ينبغي 
االتــفــاق حتى سبتمبر/أيلول  وفــق  يــكــون  أن 
2020. الواردات الصينية من الواليات املتحدة 
اآلن أقل مما كانت عليه قبل الحرب التجارية. 
يرجع بعض هذا النقص، بالطبع، إلى التباطؤ 
الناجم عن فيروس كورونا، وكــوارث  العاملي 
أخــرى، مثل تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس 
التي أضرت بمبيعات الشركة الخارجية، بما 

في ذلك إلى الصني.
ــــك يـــرجـــع إلـــى  ــإن الــكــثــيــر مــــن ذلـ ــ ــك، فـ ــ ــــع ذلــ ومـ
كــانــت غــيــر واقعية  تــرامــب  أهــــداف  حقيقة أن 
منذ البداية، كما الحظ باون ومحللون آخرون 
حــتــى قــبــل ظــهــور الــــوبــــاء، إذ كــــان املــنــتــجــون 
األمــــيــــركــــيــــون يـــفـــتـــقـــرون غـــالـــبـــا إلـــــى الــــقــــدرة 
ــأهــــداف الــصــفــقــة. يقف  اإلنـــتـــاجـــيـــة لـــلـــوفـــاء بــ
العجز التجاري األميركي مع الصني اآلن في 
كــان عليه بالضبط عندما تولى  الــذي  املكان 
ارتــفــع خــال األشهر  أن  تــرامــب منصبه، بعد 
الثمانية عشر األولى له، ثم تراجع في أعقاب 

حرب الرسوم الجمركية.
ــت نـــفـــســـه، فـــــإن الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري  ــوقــ وفـــــي الــ
العاملي للواليات املتحدة أعلى بكثير مما كان 
بالنسبة  منصبه.  تــرامــب  تــولــى  عندما  عليه 
لــلــتــصــنــيــع، يـــبـــدو أن الــتــعــريــفــات قـــد حــولــت 
الوظائف بشكل أساسي من الصناعات التي 

ــذه الــــرســــوم إلــــى تلك  ال تــســتــفــيــد مـــن مــثــل هــ
االحتياطي  بنك  ورقــة  وجــدت  تستفيد.  التي 
ــــادرة فــــي ديــســمــبــر/كــانــون  ــــصـ ــيـــدرالـــي الـ ــفـ الـ
زيــادة  في  التعريفات ساعدت  أن   2019 األول 
في   %0.3 بنسبة  التصنيع  فــي  العمل  فــرص 
الــصــنــاعــات املــعــرضــة لــلــمــنــافــســة الــصــيــنــيــة، 
بينما خفضتها بنسبة 1.1% في الصناعات 
الصنع.  صينية  املــدخــات  على  تعتمد  الــتــي 
وفي الوقت نفسه، عانت وظائف املصانع إلى 
حد ما من الرسوم الجمركية االنتقامية التي 

فرضتها الصني.
مــن بــني أخــطــاء  تــرامــب، سيكون مــن الصعب 
نسبيا على إدارة بايدن املحتملة التراجع عن 
التعريفات الجمركية، ألنها اكتسبت اآلن القوة 
التي تستفيد  والنقابات  الشركات  دوائــر  في 
مــنــهــا. عــلــى الــرغــم مــن كــونــهــا أداة فــظــة، فــإن 
أيضا  تشكل  ترامب  فرضها  التي  التعريفات 
نفوذًا أميركيا في املفاوضات مع الصني. وقال  
بــايــدن إنـــه سيتعامل مــع انــتــهــاكــات الــصــني، 
من  بـــداًل  الــحــلــفــاء  مــع  بالتنسيق  يعمل  لكنه 
استعدائهم كما فعل ترامب. بالتأكيد سيكون 
هــذا نهجا أكثر ذكــاًء، والــذي تطلبه الواليات 
املتحدة بشكل عاجل، وفق »واشنطن بوست«.

وحسب مراقبني، تؤكد التوقعات أنه في حال 
بايدن، ستكون  الديمقراطي جو  املرشح  فوز 
هناك تهدئة الصراع مع الصني وسيكون في 
إطـــار مــحــســوب. وســيــكــون العكس تماما في 
حال فوز ترامب، إذ يرى الخبير األميركي في 
الشؤون الصينية، غــوردون جي شانغ، الذي 
قــدم عــدة إفــادات للكونغرس حــول الصني، أن 
ترامب لديه اعتقاد جازم بأن شركات التقنية 
الصينية تسرق التقنية األميركية وتتجسس 
ــدد الـــتـــفـــوق  ــ ــهـ ــ ــكــــني وبــــالــــتــــالــــي تـ ــح بــ ــالــ لــــصــ
العسكري األميركي. من هنا يتوقع شانغ أن 
يعمل ترامب في حال فــوزه على حظر تداول 
فــي سوق  الصينية  التقنية  الــشــركــات  أســهــم 
املــــال األمــيــركــيــة كــمــا ســيــســرع خــطــط خـــروج 

الشركات األميركية من السوق الصينية.

الذهب والدوالر يرتفعان انتقادات لترامب: نتائج ضعيفة لحروبه التجارية

ــائـــف وزيـــــــادة الـــقـــوة الــشــرائــيــة  خــلــق الـــوظـ
الــازمــة للنمو االقــتــصــادي. وبــالــتــالــي، فإن 
أسواق املال ال تأمل فقط فوز نائب الرئيس 
الرئاسية،  باالنتخابات  بايدن  السابق جو 
ــا تـــــأمـــــل كـــــذلـــــك ســــيــــطــــرة الــــحــــزب  ــهــ ــنــ ــكــ ولــ
الديمقراطي على مجلسي النواب والشيوخ، 

النواب.  في مجلس  باألغلبية  احتفاظه  مع 
ــإن حــجــم الــحــزمــة  ــال حــــدوث ذلــــك، فـ وفـــي حـ
وسريعا،  كبيرًا  سيكون  التحفيزية  املالية 
يجعل  وهــو  دوالر،  تريليوني  يفوق  وربما 
الــحــزب  بــفــوز  لــون  يــتــفــاء املستثمرين  كــبــار 
الــديــمــقــراطــي. وكــشــف الــديــمــقــراطــيــون في 

ــد عــلــى الــكــونــغــرس  ألن ســيــطــرة حـــزب واحــ
املطلوب لسرعة  التنسيق  التي تضمن  هي 

إجازة الحزمة املالية وحجمها. 
ــقــــديــــرات »أيـــــوا  ــأن، تـــتـــوقـــع تــ ــ ــــشـ فــــي هـــــذا الـ
الــحــزب  إلــكــتــرونــيــك مــاركــتــس«، أن يحصل 
الديمقراطي على أغلبية في مجلس الشيوخ 

الــكــونــغــرس خــــال شــهــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
ــاش اقـــتـــصـــادي  ــعــ ــروع إنــ ــشــ ــن مــ ــي عــ ــاضــ املــ
بقيمة ثاثة تريليونات دوالر ولكن الحزب 
الــجــمــهــوري رفـــض املــقــتــرح. وكــانــت رئيسة 
بيلوسي،  نانسي  األميركي  النواب  مجلس 
قد قدمت مشروع القانون الجديد للتحفيز 

بإنقاذ  كبيرة  شعبية  مطالب  وســط  املــالــي 
األســــر مـــن الــضــائــقــة املــالــيــة الــتــي يــمــر بها 
املواطن األميركي في الوقت الراهن. وتضمن 
املـــشـــروع جــولــة ثــانــيــة مــن الــدفــعــات املــالــيــة 
لــلــعــائــلــة في  الــتــي تــصــل إلـــى 6 آالف دوالر 
محاولة لتخفيف العبء عن عشرات مايني 
أنه  كما  وظائفهم.  فقدوا  الذين  األميركيني 
يــمــول الــعــامــلــني بــقــطــاع الــصــحــة وُمسعفي 
الــطــارئــة ويــوســع حلقة الفحوص  الــحــاالت 
وتتبع املصابني، كما يعزز إقراض الشركات 

الصغيرة واألمن الغذائي لألسر الفقيرة.
ــد الــــتــــي ســيــجــنــيــهــا  ــ ــــوائـ ــفـ ــ ــيـــد الـ عــــلــــى صـــعـ
ــيـــركـــي مـــن فــــوز جـــو بــايــدن  ــتـــصـــاد األمـ االقـ
تــوقــع اقتصاديو مصرف  بــتــرامــب،  مــقــارنــة 
»غولدمان ساكس« في تحليل أمس اإلثنني، 
هذه  اكتساح  مــن  الديمقراطيون  يتمكن  أن 
االنتخابات وإجازة حزمة تحفيز ال تقل عن 
بعد  األمــيــركــي  لاقتصاد  دوالر  تريليوني 
يناير/ فــي  الجديد  الرئيس  تنصيب  حفل 

ــرة. ولـــكـــن مـــصـــرف«  ــاشـ ــبـ كــــانــــون الـــثـــانـــي مـ
غــولــدمــان ســاكــس« لــيــس وحـــده الـــذي يــرى 
االقــتــصــاد األميركي  بــايــدن سيفيد  فــوز  أن 
أكــثــر مــن فــوز دونــالــد تــرامــب، إذ إن املحلل 
االقــــتــــصــــادي بـــوكـــالـــة مــــوديــــز لــلــتــصــنــيــف 
ــدي، يـــرى هـــو اآلخـــر،  ــ االئــتــمــانــي، مــــارك زانــ
أن فــوز بــايــدن ال يعني فقط إجـــازة سريعة 
كذلك  ولكنه سيعني  املــالــي  اإلنــقــاذ  لحزمة 

خلق نحو 7.4 مايني وظيفة جديدة. 
ــإن الـــشـــركـــات  ــ عـــلـــى الــصــعــيــد الــــخــــارجــــي، فـ
األمــيــركــيــة مــتــعــددة الــجــنــســيــات وشــركــات 
الــتــي دعمت  التقنية واملــصــارف األمــيــركــيــة 
أن  تــرى  بــايــدن،  الديمقراطي  املــرشــح  بشدة 
فــوز األخــيــر سيعني بــنــاء عــاقــات تجارية 
مــتــوازنــة ويــحــكــمــهــا الــقــانــون مــع أســواقــهــا 
الرئيسية في آسيا وأوروبا، مقارنة بالتوتر 
الــحــالــي فــي عــاقــات الــتــجــارة والتقنية في 
ظل حكم الرئيس ترامب. ُيذكر أن املصارف 
السيولة  مــن  ضخم  حجم  لديها  األميركية 
وتبحث  دوالر  تريليونات   3.4 بنحو  يقدر 
عــــن أســــــــواق خـــارجـــيـــة مـــســـتـــقـــرة تــمــنــحــهــا 
فــــرص االســتــثــمــار، وهــــو مـــا ال يـــوفـــره فــوز 
ترامب. ومعروف أن أسواق آسيا واألسواق 
ــئـــة هــــي األســـــــــواق الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــي  ــنـــاشـ الـ
بأسواق  مقارنة  الفائدة  نسبة  فيها  ترتفع 
االئــتــمــان فـــي أوروبـــــا الــتــي تــنــخــفــض فيها 
تــقــارب  الــصــفــر بينما  تــحــت  الــفــائــدة  نسبة 
ــي الـــــواليـــــات املــــتــــحــــدة، الــصــفــر.  الــــفــــائــــدة فــ
وبالتالي فإن املصارف األميركية وشركات 
التقنية الكبرى ال ترغب في تصعيد التوتر 
ــــروب الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي يــشــعــل نـــارهـــا  ــــحـ والـ
ترامب، كما تتخوف من املزاجية التي يدير 

بها العاقات التجارية مع آسيا.

مجلس  رئيس  قــرار  في  االنتخابات  نتائج  تؤثر  أال  محللون  يتوقع 
االحتياط الفيدرالي جيروم باول حين تجتمع لجنة السياسات النقدية 
ويقول  ليومين.  ــعــاء  األرب يــوم 
مصرف  في  االقتصادي  المحلل 
إن  هــوبــر،  بيتر  بــانــك«  »دويــتــشــه 
طبقها  التي  النقدية  السياسة 
الــبــنــك الــمــركــزي األمــيــركــي قد 
بلغت مداها، ومن غير المتوقع 
أكثر.  الفائدة  سعر  يخفض  أن 
يطالب  أن  المتوقع  من  وبالتالي 
عملية  بتسريع  الكونغرس  بــاول 

التحفيز المالي.

االحتياطي الفيدرالي

الملف

كشفت بيانات حديثة 
عن نتائج ضعيفة 

لسياسات ترامب التجارية 
تجاه الصين
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رؤية

مصطفى جاويش

جـــاءت شــكــاوى الــعــامــلــني بــاملــركــز اإلقــلــيــمــي لصيانة األجــهــزة 
املــركــز، بمثابة جرس  قــرار غلق  باملستشفيات فــي مصر مــن 
ــذار يــؤكــد تــرســيــخ فــكــرة االســتــحــواذ الــتــي أمـــر بــهــا الرئيس  إنــ
الجيش في جميع  تتحكم شركات  السيسي حتى  الفتاح  عبد 

مفاصل الحياة املصرية ضمن كتالوغ عسكرة الدولة بالكامل.
ومـــــن املــــعــــروف أن صـــيـــانـــة األجــــهــــزة الــطــبــيــة وغـــيـــر الــطــبــيــة 
تحفظ  التي  الخطيرة  التحديات  أهــم  من  تعتبر  باملستشفيات 
أمن وسالمة املواطنني، من خالل ضمان تقديم خدمة صحية 
سليمة وبكفاءة عالية، وتحافظ على صالحية األجهزة ألطول 
مدة ممكنة، وهــذا يصون املــال العام، ويوفر من الجهد والوقت 

للفريق الطبي.
تــم إنشاء  الصحة املصرية عــام 1996 فقد  وبــقــرار مــن وزيـــر 
املركز اإلقليمي لصيانة األجهزة باملستشفيات ليتبع ديوان عام 
بمحافظة  الــكــوم  فــي مدينة شبني  ويــكــون مقره  الصحة  وزارة 
منطقة  تتوسط  جغرافيا  باعتبارها  الــقــاهــرة  شــمــال  املنوفية 
الدلتا وشمال مصر كلها. بحيث يكون املركز مؤسسة صحية 
أنشطة  ذاتيا من خالل عائد  تمويله  خدمية غير ربحية، ويتم 
لــألجــهــزة باملستشفيات وإصــــالح األعــطــال  الـــدوريـــة  الــصــيــانــة 

الطارئة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية.
وتم توفير الكوادر البشرية للعمل في املركز من خالل التعيينات 
املؤقتة، ويتم صرف األجــور حسمًا من الرصيد املالي للمركز 
ولكن  املحافظات.  الذاتي في خدمة جميع  من حصيلة نشاطه 
كل  فــإن  عامة؛  املصرية بصورة  الحكومة  في  الحال  هو  وكما 
وزير أو حتى مسؤول يقوم باالهتمام بما يقتنع به وفقط دون 
بدأ  فقد  السبب  ولــهــذا  لــلــدولــة،  عــامــة  استراتيجية  وجـــود خطة 

املركز يتعثر حني تغير وزير الصحة.

صعوبات مالية وإدارية
وبقي املركز يعمل ولكن وسط صعوبات مالية وإدارية متكررة 
مع  أخـــرى،  مــرة  املشكلة  تفاقمت  الحكومة، حيث  مــن  وإهــمــال 
عدم وجود عقود صيانة حقيقية لألجهزة الطبية وغير الطبية 
باملستشفيات، واستمر الحال هكذا حتى جاءت ثورة 25 يناير/ 
كانون الثاني 2011، وتغير وزراء الصحة أكثر من مرة إلى أن 
جاءت حكومة د. هشام قنديل في عام 2012 زمن حكم الرئيس 
لصيانة  اإلقليمي  باملركز  االهتمام  وتم  الراحل محمد مرسي، 
أجهزة املستشفيات من جديد، وأصدرت وزارة الصحة وقتها 
املركز  أن  باعتبار  املستشفيات  جميع  إلــى  واضــحــة  تعليمات 
اإلقليمي هو املسؤول األول عن الصيانة الدورية لجميع األجهزة 
حسب خطة شاملة، ويتم التواصل معه بصورة مباشرة حسب 
صدرت  فقد  باملركز  الوظيفي  االستقرار  ولضمان  االحتياج. 
وظيفية  درجـــات  على  العاملني  بعض  لتثبيت  ــة  وزاريــ ــرارات  قــ
حكومية، وإن كانت غير ممولة وقتها، وذلك كخطوة أولى لحني 
إعداد املوازنة الجديدة والتي كان مقررا العمل بها مع بداية شهر 
يوليو 2013، ولكن حدث االنقالب العسكري في مصر وانتهت 

جميع تلك الطموحات.

توّجهات السيسي
فــي عــام 2015 تــحــدث السيسي عــن شــركــة »كــويــن سرفيس 
للخدمات« التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات املسلحة، وأعلن 
أنها موجودة لتقديم الخدمات في جميع املجاالت. بعدها بدأت 
شكاوى العاملني باملركز من الركود وعدم وجود أية استدعاءات 
وتأخر  املــالــيــة،  السيولة  نقص  بــدأ  وبالتالي  املستشفيات،  مــن 

الحصول على املستحقات املالية للعاملني.
وجاءت تصريحات الفنان املقاول محمد على عام 2019 لتؤكد 
دخول شركات عسكرية أخرى في مجال توريد وصيانة أجهزة 
املستشفيات مثل الشركة العربية للبصريات والتي استحوذت 
على تجهيزات املستشفيات بعدد من مستشفيات محافظات 
العاملني  جنوب مصر. ورغم صيحات االستغاثة املتكررة من 
باملركز، ورغم طلبات اإلحاطة من نواب مجلس النواب منذ عام 
2016، فقد استمرت سياسة الحكومة في إفشال تلك املؤسسة 
الطبية بهدف تصفيتها تماما. وفى بداية عام 2020 صدر قرار 
إنشاء »هيئة الشراء املوحد« ليكون بمثابة رصاصة الرحمة في 

صدور جميع العاملني باملركز اإلقليمي لصيانة املستشفيات.

عسكرة القطاع
إدارة  تتبع  مؤسسة عسكرية  هــي  تلك  املــوحــد  الــشــراء  وهيئة 
اإلمداد والتموين بالقوات املسلحة املصرية، وتم تكليفها بكامل 
املــســؤولــيــة عــن كــل مــا يــخــص الــصــحــة مــن تــوريــد التجهيزات 
وصيانة املستشفيات واستيراد وتخزين وتوزيع أدوية وغيره 
وكل ما يخص احتياجات الصحة بصورة عامة. ثم صدر قرار 
لصيانة  اإلقليمي  املــركــز  بغلق  الصحة  وزيـــرة  مساعد  الــلــواء 
أجهزة املستشفيات، حيث إن دوره قد انتهى واقعيا. وجاء قرار 
الغلق معبرا عن التوجيهات الرئاسية بشأن عسكرة الدولة، وما 
يترتب على ذلك من إهــدار حقوق العاملني املدنيني بالدولة في 
حياة كريمة وأمان وظيفي واستقرار مجتمعي، ويتم االستحواذ 
على االعتمادات املالية لوزارة الصحية وإعادة توجيهها لخدمة 
املصري.  للنظام  التابعني  العسكريني  كبار  من  حفنة  مصالح 
ومن املثير لألسى أن يقوم العاملون باملركز اإلقليمي لصيانة 
من  العديد  على  بالطواف  الصحة  بــوزارة  املستشفيات  أجهزة 
لعرض  اآلن،  وحتى  عامني  من  أكثر  منذ  املصرية  الفضائيات 
مشكلتهم وطلب التدخل من السيسي شخصيا إلنقاذهم من 
»املستجير من  الضياع، ويبدو أنهم في تلك االستغاثات كانوا كـ

الرمضاء بالنار«.
والقطاع الصحي في مصر ال يعاني فقط من محاوالت سيطرة 
الــجــيــش ولــكــن دخــلــت اإلمـــــــارات عــلــى الـــخـــط، خــــالل الــســنــوات 
»أبـــراج كابيتال« اإلمــاراتــيــة بشراء 11  األخــيــرة. وقامت شركة 
مستشفي خــاصــا، ومــعــمــلــني مــن أكــبــر مــعــامــل الــتــحــالــيــل في 
والتي تضم 926 فرعا،  البرج  الشركة معامل  مصر. واشترت 
 بيولوجيا أخري بمليار و260 مليون جنيه )الدوالر 

ً
و55 معمال

 826 تضم  والتي  املختبر  معامل  واشــتــرت  جنيها(،   15.75  =
فرعا بمليار و270 مليون جنيه، وقامت بشراء 11 مستشفى 
النيل بدراوى والقاهره التخصصى وكليوباترا بإجمالى  منها 

6 مليارات و800 مليون جنيه.

الجيش المصري يرّسخ 
وجوده في القطاع الصحي


