
9

االقتصاد أولوية سعيّد في قطر
تونس ـ إيمان الحامدي

تــــــعــــــّول تـــــونـــــس عــــلــــى الــــــزيــــــارة 
الــرســمــيــة لــرئــيــس الـــبـــاد قيس 
سعيد، إلى دولة قطر لفتح آفاق 
جــديــدة لــلــتــعــاون االقــتــصــادي بــن البلدين 
بــعــد قــطــع أشــــــواط مــهــمــة خــــال الــســنــوات 
املاضية في تأسيس تعاون اقتصادي دائم 
بــن الــبــلــديــن، تــحــّولــت بمقتضاه قــطــر إلــى 

واحد من أهم املستثمرين في تونس.
ويـــبـــدأ الــرئــيــس الــتــونــســي، زيـــــارة رســمــيــة 
مــدتــهــا ثــاثــة أيـــام إلـــى الـــدوحـــة، ابـــتـــداء من 
اليوم السبت، وفق ما جاء في بيان للرئاسة 

التونسية، األربعاء املاضي.
ب املهتمون بالشأن االقتصادي نتائج 

ّ
ويترق

مهمة من زيــارة الرئيس التونسي إلى قطر، 
في وقت تحتاج فيه تونس إلى دعم مالي من 
شركائها الخارجين من أجل تمويل املوازنة 
لتقليص  الخارجية  االستثمارات  وتنشيط 

تداعيات جائحة فيروس كورونا التي هبطت 
بالنمو االقتصادي إلى مستويات تاريخية. 
وقــال عضو البرملان التونسي ماهر مذيوب 
»العربي الجديد« إن هذه الزيارة ستؤسس  لـ
ــعــــاقــــات الــتــونــســيــة  ــلـــة جــــديــــدة فــــي الــ ملـــرحـ
الــقــطــريــة، مــشــيــرا إلـــى أن املــلــف االقــتــصــادي 

يحتل صدارة جدول األعمال .
وأكـــــد مـــذيـــوب اشـــتـــغـــال الـــلـــجـــان املــشــتــركــة 
امللفات خال  مــن  العديد  على  البلدين  بــن 
األشــهــر املــاضــيــة، مرجحا أن تــأتــي الــزيــارة 
الــرســمــيــة لــلــرئــيــس الــتــونــســي إلـــى الــدوحــة 
بـــوعـــود اســتــثــمــاريــة مــهــمــة واتـــفـــاقـــات في 
قطاعات حيوية على غرار النقل والسياحة 
ــاف عــضــو الــبــرملــان أن  ــ واالتــــصــــاالت . وأضـ
اللجان املشتركة اشتغلت أيضا على تبادل 
الـــكـــفـــاءات بـــن الــبــلــديــن وزيــــــادة الــوظــائــف 
دولة  في  التونسين  لفائدة  الشغل  وعقود 
قطر، الفتا إلى أن العاقات االقتصادية بن 
السنوات  فــي  كبيرة  طــفــرة  شــهــدت  البلدين 

الــصــادرات  املاضية حيث تضاعفت  الثاث 
الـــزراعـــيـــة الــتــونــســيــة إلـــى الـــســـوق الــقــطــريــة 
ثاث مرات من 100 مليون دينار عام 2017 
إلى 350 مليون دينار حاليًا )128.2 مليون 
الــتــجــاريــة بن  ــادالت  ــبـ املـ دوالر(. وســّجــلــت 
البلدين زيادة بنسبة 321% خال السنوات 
بنحو  سنوي  نمو  بمعدل  املاضية  الثاثة 
الــتــبــادل  نــمــو  أن  مـــذيـــوب  واعـــتـــبـــر   .%101
إلــى شراكات  يحتاج  البلدين  بن  التجاري 
في قطاع النقل الجوي وإحداث خط بحري 
بـــن املــــوانــــئ الــتــونــســيــة ومـــيـــنـــاء حــمــد في 
ــرورة االســتــفــادة  ــ الـــدوحـــة، مـــشـــددا عــلــى ضـ
التعاون االقــتــصــادي بن  مــن كــل إمكانيات 

البلدين وتطويرها.
ــى الـــحـــكـــم فــــي أكـــتـــوبـــر/  ــ ــنـــذ صــــعــــوده إلـ ومـ
الــــرئــــيــــس  يــــســــعــــى   2019 األول  تــــشــــريــــن 
التونسي إلى تنفيذ مشاريع استثمارية في 
منها  أجنبية،  بشراكات  الداخل  محافظات 
مدينة صحية في محافظة القيروان )وسط 

تــونــس( ومــنــصــة تــحــويــل منتجات زراعــيــة 
في محافظة سيدي بوزيد )وسط غرب(.

ــان زيـــارتـــه تــونــس فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط  ــ وإبـ
ــيــــر دولـــــــة قـــطـــر الــشــيــخ  ــي، أعـــــــرب أمــ ــ ــاضـ ــ املـ
آل ثاني، عن استعداد باده  تميم بن حمد 
ــاز املــــشــــروعــــن. وفـــي  لــلــمــســاهــمــة فــــي إنــــجــ
أغــــســــطــــس/آب املــــاضــــي جــــــددت الــســلــطــات 
الرئيس  الــقــطــريــة عــقــب مــكــاملــة هاتفية بــن 
التونسي وأمير دولة قطر، استعداد الدوحة 
ــاج بــســيــدي  ــتــ الـــكـــامـــل لــتــمــويــل مــنــصــة اإلنــ
الرئاسة  بيان رسمي أصدرته  بوزيد، وفق 

التونسية حينها .
ــتــــصــــدر قـــطـــر صـــــــــدارة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  وتــ
ــــث تـــمـــثـــل  ــــيـ املــــســــتــــثــــمــــرة فـــــــي تـــــــونـــــــس، حـ
مـــجـــمـــوع  مـــــن  نــــحــــو %43  اســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا 
بحسب  الباد،  في  الخارجية  االستثمارات 
أرقــــام رســمــيــة صــــادرة عــن وكــالــة النهوض 
ــارجــــي، بـــمـــا يـــفـــوق 580  بـــاالســـتـــثـــمـــار الــــخــ

مليون دينار )حوالي 215 مليون دوالر(.

الرباط ـ مصطفى قماس

أمــام إطاق  الباب  فتح  املغربية نحو  الحكومة  تتجه 
اقتراض وطني تحث فيه املواطنن على االكتتاب في 
ســنــدات، مــن أجــل مــواجــهــة تــداعــيــات األزمـــة الصحية 
أثــرت على املالية العامة، وهو اقتراض لم تلجأ  التي 
إليه الدولة منذ سنوات. وأظهر تعديل جبائي أدرجته 
الحكومة فــي مــشــروع قــانــون املــالــيــة )املـــوازنـــة(، الــذي 
يــنــظــر فــيــه الــبــرملــان، أن الــحــكــومــة ستعمد إلـــى دعــوة 
املــغــاربــة للمشاركة فــي هــذا الــنــوع مــن االقــتــراض في 
الــعــام املــقــبــل، وهـــو تــدبــيــر لــم يــكــن واردًا فــي مــشــروع 

املوازنة الجديدة. وفاجأت الحكومة النواب واملراقبن، 
يوم الخميس، بإدخال تعديل يقضي بإعفاء املنتجات 
املالية التي يحصل عليها األفــراد نتيجة استثمارهم 
في السندات الحكومية، من الضريبة التي تصل حاليا 

إلى 30% للمقيمن و15% لغير املقيمن.
ويــــقــــول الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي املـــغـــربـــي، املــتــخــصــص 
فــي املــالــيــة الــعــمــومــيــة، محمد الــرهــج، إن الــلــجــوء إلــى 
االقـــتـــراض الــوطــنــي، الـــذي لــم تكشف الــحــكــومــة حتى 
اآلن عـــن الــشــكــل الــــذي ســيــتــخــذه، تــمــلــيــه الــصــعــوبــات 
كــورونــا، خاصة  فــيــروس  عــن جائحة  الناجمة  املالية 
ــرادات الجبائية. وأضـــاف الــرهــج،  ــ فــي ظــل تــراجــع اإليـ

املنتظر  القروض  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في 
الداخلية  املالية،  قــانــون  مــشــروع  فــي  الحصول عليها 

والخارجية، تقدر بحوالي 11 مليار دوالر.
اكتتابات  على  باالعتماد  االقــتــراض  تعبئة  أن  ويــرى 
املواطنن، سبق أن لجأ إليها املغرب في الثمانينيات 
من القرن املاضي، خاصة في ظل استرجاع الصحراء 
املــغــربــيــة، حــيــث بــــدأت بــمــســاهــمــات رمــزيــة فــي بعض 
ــيــــان، مــشــيــرا إلــــى أن الـــهـــدف مـــن وراء االكــتــتــاب  األحــ
قـــد يــكــون خــفــض عــجــز املـــوازنـــة وتــمــويــل االســتــثــمــار 
أربعة وأربعن  املغرب قد أطلق، قبل  العمومي. وكــان 
ــنـــيـــا مــــن أجـــــل تــنــمــيــة األقـــالـــيـــم  ــا وطـ ــتــــراضــ عــــامــــًا، اقــ

 110 تعبئة  مــن  تمكن  حيث  املسترجعة،  الصحراوية 
فــي تلك  بــهــدف تمويل نفقات إضــافــيــة  مــايــن دوالر 
بالدفاع  الوطني  لاقتراض  اللجوء  ويرتبط  األقاليم. 
املالية  التداعيات  مكافحة  اليوم  وهــي  مــا،  عن قضية 
اقتراض تسعى  االقتصادي، وهــو  للجائحة واإلنــقــاذ 
عبره الدولة عادة إلى تعبئة ادخــار األفــراد، ويمكنها 

االستفادة من طول مدة الوفاء به.
ويقول الخبير في املالية العمومية، محمد بوستي، إن 
عجز املــوازنــة املتوقع أن يرتفع من 6.5% خــال العام 
الـــجـــاري إلـــى 7.5% فـــي الـــعـــام املــقــبــل، ســيــفــرض على 

الحكومة اللجوء إلى االقتراض الداخلي والخارجي.

المغرب يستنجد بمدخرات المواطنين لمواجهة تداعيات كورونا

االتحاد األوروبي يستعد 
لصدمات السوق

قالت هيئة رقابية على األوراق 
املالية في االتحاد األوروبي، أمس 

الجمعة، إنه يجب على مديري 
الصناديق تحسني استعدادهم 

للصدمات، بعد أن كشفت 
التداعيات الناجمة عن جاحئة 
فيروس كورونا على األسواق 

في مارس/ آذار املاضي عن أوجه 
قصور. وقال ستيفن مايجور 
رئيس هيئة األوراق واألسواق 

املالية األوروبية، وفق وكالة 
رويترز، إن الصناديق املنكشفة 

على القطاع العقاري وديون 
الشركات أظهرت أنها قادرة 

على االستجابة بشكل مناسب 
لضغوط االستردادات مع عدد 

محدود فقط من عمليات اإليقاف 
املؤقتة. لكنه أضاف أن »العمل 
كشف عن أوجه قصور يجب 

معالجتها بهدف تحسني استعداد 
الصناديق للصدمات املستقبلية، 

حددنا عددا من املجاالت ذات 
األولوية التي يجب أن تركز 

الصناديق وجهات اإلشراف عليها 
ملعالجة املخاطر املحتملة للسيولة 

في قطاع الصناديق«.

تباطؤ التعافي االقتصادي 
في ألمانيا

قالت وزارة االقتصاد األملانية، 
أمس الجمعة، إن التعافي 

االقتصادي بالبالد استمر حتى 
أكتوبر/ تشرين األول، لكنه تباطأ 

منذ أغسطس/ آب، مضيفة أن 
بقت 

ُ
إجراءات العزل العام التي ط

إلبطاء انتشار فيروس كورونا 
أضرت باالقتصاد في نوفمبر/ 

تشرين الثاني. كان مجلس 
املستشارين االقتصاديني 

للحكومة األملانية، قال يوم األربعاء 
املاضي، إنه يتوقع انكماش أكبر 

اقتصاد في أوروبا بأقل مما كان 
يخشاه في البداية هذا العام بفضل 

أداء قوي في الصيف، لكن موجة 
ثانية من الجائحة تضفي ضبابية 

على توقعات النمو لعام 2021.
وقال مكتب اإلحصاءات االتحادي، 
أمس، وفق وكالة أسوشييتدبرس، 

إن طلبات إشهار اإلفالس من 
الشركات في أملانيا انخفضت 
35.4% في أغسطس/ آب على 

أساس سنوي، مضيفة أن 
االنخفاض يرجع بشكل أساسي 

إلى تعليق مؤقت لإللزام بتقديم 
طلبات إلشهار اإلفالس منذ 

مارس/ آذار، مما ال يعكس 
املصاعب التي تواجهها العديد من 

الشركات بسبب الجائحة.

صندوق النقد يدعو الستمرار 
التحفيز المالي

قالت كريستالينا جورجيفا، 
مديرة صندوق النقد الدولي، 

أمس، إن طريق االقتصاد 
العاملي إلى التعافي يجب أن 

يكون مدعوما بسياسات قوية 
ومستمرة وإن الدعم املالي 
والنقدي يجب أال ُيسحب 

قبل األوان. جاءت تصريحات 
جورجيفا خالل رسالة بالفيديو 

إلى قمة كايشني في بكني.

أخبار

نيسان تطالب 
غصن بـ95 مليون 

دوالر تعويضات

باليابان،  يوكوهاما  في  مدنية  بــدء محاكمة  مع  للسيارات،  نيسان  لشركة  السابق  الرئيس  كارلوس غصن  يواجهها  التي  القانونية  املشكات  زادت 
نظر دعوى قدمتها الشركة ملطالبته بدفع عشرة مليارات ين )95 مليون دوالر( كتعويض عن الضرر. وقالت الشركة في بيان أمس الجمعة »الخطوات 
ا من سياسة نيسان بتحميل غصن مسؤولية الضرر والخسائر املالية التي تكبدتها الشركة بسبب املخالفات  القانونية التي بدأت اليوم تشكل جزء
التي ارتكبها«. وظل غصن، الذي كان يدير أيضا شركة رينو الفرنسية للسيارات، في فرنسا منذ فراره من اليابان في يناير/ كانون الثاني قبل مثوله 

للمحاكمة، نافيا ارتكاب أي مخالفات. 

اقتصاد
Saturday 14 November 2020
السبت 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  28  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2266  السنة السابعة
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ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ الـــــرئـــــيـــــس  أن  ــدو  ــ ــبــ ــ يــ
املــنــتــهــيــة واليـــتـــه دونـــالـــد تــرامــب، 
ــام قـــبـــضـــتـــه عــلــى  ــكــ ــإحــ مـــتـــمـــســـك بــ
أقـــوى مــؤســســة مــالــيــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، 
مــواصــا تحركاته لــعــدم االعــتــراف بــفــوز جو 
التي جرت في  الرئاسية  باالنتخابات  بايدن 
الــجــاري،  الثاني  نوفمبر/تشرين  مــن  الثالث 
ــام املــاضــيــة مقتصرة  ــ والـــتـــي ظــلــت خـــال األيـ
على تحركات قضائية وسياسية من شأنها 
الــطــعــن فــي نــزاهــة االنــتــخــابــات وثــنــي زعــمــاء 
وفــي ظل  بالرئاسة.  بــايــدن  تهنئة  عــن  العالم 
السلطة  لنقل  مسبوقة  غير  سياسية  أجـــواء 
وانـــتـــشـــار جــائــحــة فـــيـــروس كــــورونــــا، تــتــزايــد 
العالم،  في  اقتصاد  ألكبر  املالية  الصعوبات 
مــا يــنــذر بــأزمــات مــدويــة حـــال اســتــمــرار هــذه 
أن  الــخــزانــة  وزارة  أعلنت  فقد  االضــطــرابــات. 
الــحــكــومــة بــــدأت الــســنــة املــالــيــة 2021 بعجز 
في ميزانية أكتوبر/ تشرين األول قدره 284 
ــم قــيــاســي لــلــشــهــر، إذ  مــلــيــار دوالر، وهـــو رقـ
كورونا  بفيروس  املرتبط  اإلنــفــاق  بقوة  زاد 

مقارنة به قبل عام وانخفضت اإليرادات.
ويرتفع العجز املسجل بنسبة 111% مقارنة 
الــبــالــغ  تــشــريــن األول 2019  أكــتــوبــر/  بــعــجــز 
134 مليار دوالر، وزيادة 61% مقارنة بالرقم 
الــقــيــاســي الــســابــق لــنــفــس الــشــهــر مـــن الــعــام 
2009 خال األزمة املالية العاملية، والذي بلغ 
األول  الشهر  عجز  ويــأتــي  دوالر.  مليار   176

من السنة املالية الجديدة، عقب عجز قياسي 
لعام كامل بلغ 3.132 تريليونات دوالر للسنة 
فــي 30 سبتمبر/  انتهت  الــتــي  املــالــيــة 2020، 
أيلول، ما يزيد بأكثر من ثاثة أمثال العجز 
في السنة السابقة بسبب إنفاق الدعم املرتبط 
بمواجهة تداعيات كورونا. ويقول مسؤولون 
العجز في 2020 كبحه  إن  الخزانة  في وزارة 
جزئيا انخفاض اإلنــفــاق وإيـــرادات قوية في 
األشهر األولى من السنة املالية، قبل أن تؤدي 
االقتصاد  كبيرة من  أجــزاء  الجائحة إلغــاق 
في مــارس/ آذار. وقال مارك جولدوين، وهو 
أجـــل ميزانية  مــن  اللجنة  لــرئــيــس  أول  نــائــب 
ــتـــرز، إن  اتــحــاديــة مــســؤولــة، وفـــق وكــالــة رويـ
العام الجاري قد يصل إلى  املالي في  العجز 
ما بني 1.5 تريليون وتريليوني دوالر إذا لم 
يمرر الكونغرس املزيد من مشروعات قوانني 

اإلنفاق املرتبطة بفيروس كورونا.
وقـــبـــل الـــجـــائـــحـــة، كـــانـــت الــــواليــــات املــتــحــدة 
تريليون  عجز  تسجيل  مــســار  على  تمضي 
بــســبــب   ،2021 ــة  ــيــ ــالــ املــ الــــســــنــــة  فـــــي  دوالر 
الجمهوريون  دعــمــهــا  ضريبية  تخفيضات 
في 2017 أدت إلى تراجع اإليرادات. ويتعرض 
االقتصاد األميركي النكماش هو األســوأ في 
تـــاريـــخ الـــواليـــات املــتــحــدة، فــقــد أظــهــر تقرير 
الــتــجــارة األمــيــركــيــة نهاية  صــــادر عــن وزارة 
أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي انـــكـــمـــاش االقـــتـــصـــاد، 
بنسبة  الحالي،  العام  من  الثاني  الربع  خال 
7.31%. وبعد أن حاول ترامب إقناع الناخبني 
ــأن فـــــــوزه فـــقـــط هــــو الـــــــذي ســـيـــحـــافـــظ عــلــى  ــ بــ
ارتــفــاع أســعــار األســهــم، التي يهتم بها أغلب 
قليلة  استثمار نسبة غير  األميركيني بسبب 
من أموال التأمينات واملعاشات الخاصة فيها، 
بصورة  األميركية  األسهم  مــؤشــرات  ارتفعت 
املنتهي، رغم  األسبوع  كبيرة خال تعامات 

ظهور بوادر اقتراب بايدن من البيت األبيض. 
وخال تعامات أسبوع االنتخابات، الذي بدا 
األولـــى على  اللحظة  منذ  متقدمًا  بــايــدن  فيه 
األميركية  األسهم  مؤشرات  شهدت  منافسه، 
أفــضــل أســبــوع لــهــا مــنــذ شــهــر إبــريــل/نــيــســان 
املاضي، حيث ارتفع خاله مؤشر »اس آند بي 
500« بنسبة 7.3%، وربح مؤشر ناسداك %9، 
واقتربت مكاسب مؤشر داو جونز الصناعي 
من 7%. وشهد األسبوع الــذي تضاءلت فيه 
بـــصـــورة رســمــيــة لــلــمــرة األولـــــى فــــرص بــقــاء 
تـــرامـــب فـــي الــبــيــت األبـــيـــض ألربـــــع ســنــوات 
قــادمــة، أفضل نسبة ارتــفــاع ملؤشر »اس آند 

بي 500« منذ انتخابات عام 1932.
االنتخابات  للطعن في  لكن تحركات ترامب 
بــايــدن، فضا عن  إلــى  وعــرقــلــة نقل السلطة 
بومبيو  مــايــك  الــخــارجــيــة  وزيـــر  تصريحات 
ترامب  االعــتــراف بخسارة  فيها  رفــض  التي 
استقرار  بــشــأن  املستثمرين  مــخــاوف  أثـــارت 
ــيــــع املـــقـــبـــلـــة. وأغـــلـــقـــت  ــابــ الــــبــــاد خـــــال األســ
مؤشرات األسهم الرئيسية في بورصة وول 
ســتــريــت، عــلــى تـــراجـــع مـــع نــهــايــة تــعــامــات، 
الــخــمــيــس املـــاضـــي، حــيــث هــبــط مـــؤشـــر داو 
جونز الصناعي القياسي بنحو 317.4 نقطة 

أو 1.1%، ليصل إلى 29080.1 نقطة.
آنــد بــورز 500«  كما خسر مؤشر »ستاندرد 
األوسع نطاقًا 35.6 نقطة أو 1%، ليصل إلى 
املجمع  نــاســداك  مــؤشــر  3537 نقطة، وهــبــط 
أو  نقطة،   76.8 بمقدار  التكنولوجيا  ألسهم 

0.7%، ليغلق عند مستوى 11709.5 نقاط.
والسياسية  القضائية  التحركات  وبجانب 
الـــتـــي تــنــم عـــن رفــــض الـــرئـــيـــس الــجــمــهــوري 
تـــرامـــب تــســلــيــم الــســلــطــة بــشــكــل ســلــس إلــى 
منافسه الديمقراطي بايدن، يستعد مجلس 
الــشــيــوخ لــلــتــصــويــت عــلــى جــــودي شيلتون 
مــرشــحــة تـــرامـــب املـــثـــيـــرة لــلــجــدل لــعــضــويــة 
الفيدرالي  االحــتــيــاط  بنك  محافظي  مجلس 

)البنك املركزي( األكثر تأثيرًا في العالم.
ــــرت صــحــيــفــتــا واشــنــطــن بـــوســـت، مــســاء  وذكــ
الخميس، أنه ُيتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ 
أخرى  فرصة  ترامب  يمنح  ما  على شيلتون، 
لــوضــع بصمة طويلة األجـــل على أحــد أقــوى 
املستشارة  وشــيــلــتــون،  الحكومية.  الــكــيــانــات 
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صــّعــد الــرئــيــس األمــيــركــيــة املــنــتــهــيــة واليــتــه 
الصني،  مع  التجارية  الحرب  ترامب  دونــالــد 
ــدار أمـــر يمنع األمــيــركــيــني من  مــن خـــال إصــ
االستثمار في الشركات التي يقول مسؤولون 
أميركيون إنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة 
ــيـــف الــــقــــرار  ــنــــي. وقـــــــد يـــضـ ــيــ ــيــــش الــــصــ الــــجــ
املــزيــد مــن الــضــغــط عــلــى الــشــركــات، بــمــا في 
ذلـــــك مـــجـــمـــوعـــة هــــــــواوي الـــعـــمـــاقـــة ملـــعـــدات 
االتصاالت، ومزود خدمات املراقبة بالفيديو 
ــتـــي تــــواجــــه بــالــفــعــل حــظــر  »هــيــكــفــيــجــني« الـ
تصدير أميركي وعقوبات أخرى. ويعد هذا 
أول إجراء كبير يقوم به ترامب تجاه الصني 
مــنــذ أن خــســر االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة أمـــام 
الثالث  فــي  بــايــدن  جــو  الديمقراطي  منافسه 

من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
إنه  ومحللون سياسيون  اقتصاديون  وقــال 
حتى لــو ُهــزم تــرامــب، فمن املــرجــح أن يتخذ 
املزيد من اإلجــراءات ضد بكني قبل مغادرته 
 .2021 الثاني  كانون  يناير/   20 في  منصبه 
تــغــيــرًا طفيفًا  ويــتــوقــع محللون ســيــاســيــون 
في السياسة في عهد بايدن بسبب اإلحباط 
التجارة وحقوق  النطاق من سجات  واســع 
ــامـــات الــتــجــســس  ــهـ اإلنــــســــان فـــي الـــصـــني واتـ

وسرقة التكنولوجيا.
ويشكو املسؤولون األميركيون من أن الحزب 
الشيوعي الحاكم في الصني يستغل إمكانية 
الــــوصــــول إلــــى الــتــكــنــولــوجــيــا واالســتــثــمــار 
ــــو بــالــفــعــل  ــركـــي لــتــوســيــع جـــيـــشـــه، وهـ ــيـ األمـ
تسليحًا.  وأكثرها  العالم  جيوش  أكبر  أحــد 
ــــذي أصـــــــدره تــــرامــــب، يـــوم  ــر الــ ــ ويــعــتــبــر األمــ
املستهدفة  الــشــركــات  أن  املـــاضـــي،  الــخــمــيــس 
»تــدعــم بشكل مــبــاشــر« الجيش واملــخــابــرات 

واألجهزة األمنية الصينية.
املستثمرين  »تستغل  بكني  إن  تــرامــب  وقـــال 
األمـــيـــركـــيـــني« لــتــمــويــل الــتــطــويــر الــعــســكــري 
عــن طــريــق بــيــع األوراق املــالــيــة فــي األســـواق 
املــالــيــة األمــيــركــيــة واألجــنــبــيــة. ويــمــنــع األمــر 
ــيــــني مـــــن إجــــــــــراء أي  ــركــ ــيــ ــثـــمـــريـــن األمــ ــتـ املـــسـ
مــعــامــات فــي األوراق املــالــيــة املــتــداولــة علنًا 
يحددها  أي شركة صينية  والــتــي تصدرها 

وزيــــر الـــدفـــاع عــلــى أنــهــا مــرتــبــطــة بــالــجــنــاح 
العسكري للحزب الشيوعي، جيش التحرير 
وقــت سابق  فــي  البنتاغون  وحــدد  الشعبي. 
31 شـــركـــة عــلــى أنـــهـــا مــمــلــوكــة أو خــاضــعــة 
ــنـــي. كـــثـــيـــر مــنــهــا  ــيـ ــيـــش الـــصـ لـــســـيـــطـــرة الـــجـ
يــمــلــكــهــا مــتــعــاقــدون عــســكــريــون أو شــركــات 
تشاينا  الهاتف  شركة  مثل  للدولة  مملوكة 
أيضًا  القائمة تشمل  لكن  املــحــدودة،  تليكوم 
شركة هواوي تكنولوجيز املحدودة وشركة 
هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية، التي تقول 
إنــهــمــا شــركــتــان خــاصــتــان وتــنــفــي ســيــطــرة 

الجيش عليهما.
معظم هذه الشركات ليست لديها أسهم يتم 
تــداولــهــا فــي الــواليــات املــتــحــدة، لكن العديد 
واألوراق  والــــســــنــــدات  األســــهــــم  يــبــيــع  مــنــهــا 
ــرى فـــي األســـــواق خــــارج الــصــني  ــ املــالــيــة األخـ
األميركيني  للمستثمرين  التي يمكن  القارية 
باملبيعات  السماح  وسيتم  إليها.  الــوصــول 
التي يتم إجراؤها للخروج من األوراق املالية 
لهذه الشركات حتى عام واحد من اآلن في 11 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
ورغــم مــحــاوالت التوصل إلــى هدنة تجارية 
بــني الــواليــات املــتــحــدة والــصــني مطلع العام 
ــا  كـــورونـ فــــيــــروس  ــاري، إال أن جـــائـــحـــة  ــ ــــجـ الـ
ــــدة الــــصــــراع الـــتـــجـــاري بــــني أكــبــر  فـــاقـــمـــت حـ

اقتصادين في العالم.
وكـــان الــبــلــدان قــد اتــفــقــا، فــي يــنــايــر/ كــانــون 
ــانـــي املــــاضــــي، عـــلـــى تـــفـــاهـــمـــات تــجــاريــة  ــثـ الـ
املفاوضات  مــن  مــن عشرين شهرًا  أكثر  بعد 
املـــاراثـــونـــيـــة بــيــنــهــمــا لـــوقـــف حــــرب الـــرســـوم 
واســتــهــداف  املتبادلة  االنتقامية  الجمركية 
الشركات الكبرى. واعتبر ترامب، عقب إبرام 
املــرحــلــة األولـــــى مـــن االتـــفـــاق الـــتـــجـــاري قبل 
انــتــصــارًا كبيرًا  االتــفــاق يمثل  أن  10 أشــهــر، 

ــــزارعـــــني مــن  ــعــــّوض آالف املـ لـــســـيـــاســـاتـــه، ويــ
الجمركية  الــرســوم  عــن  املــتــضــرريــن  ناخبيه 
الـــصـــني خـــرجـــت مــمــســكــة  أن  الــصــيــنــيــة، إال 
بــــــــأوراق ضـــغـــط كـــبـــيـــرة، ال تـــقـــل أهـــمـــيـــة عــن 
املــكــاســب الــتــي قــالــت الــواليــات املــتــحــدة إنها 
حققتها من وراء الضغط الذي مارسته على 

بكني.
وبــــــــدت الــــصــــني فـــــي مــــوقــــف أكــــثــــر قــــــوة مــن 
ــات املـــتـــحـــدة، إذ ســــرعــــان مــــا طــوقــت  ــ ــواليـ ــ الـ
تداعيات جائحة كورونا وأعــادت االقتصاد 
إلى عجلة اإلنتاج. وكانت الصني، حيث بدأ 
املــاضــي،  كــانــون األول  الــوبــاء فــي ديسمبر/ 
أول اقتصاد يتعرض لإلغاق، لكنها أعلنت 
االنتصار عليه في مــارس/ آذار، حيث أعيد 
ــع وأبـــــــــراج الــــشــــركــــات ومـــراكـــز  ــانـ فـــتـــح املـــصـ
إلى  يعود  اقتصاد  أول  وأصبحت  التسوق، 
النمو بنحو 3.2% في الربع الثاني من العام، 
مقابل انكماش بنسبة 6.8% في الربع األول.

وبعد ســاعــات قليلة مــن قــرار تــرامــب األخير 
بــمــنــع األمــيــركــيــني االســتــثــمــار فــي الــشــركــات 
فوزه  بايدن على  الصينية، هنأت بكني جو 
من  واحــدة  لتصبح  األميركية،  باالنتخابات 
آخر الدول الكبرى التي تهنئه على انتخابه، 
ــا،  ــيــ ــانــــب روســ ــى جــ ــ ـــبـــت الــــصــــني، إلــ

ّ
إذ تـــجـــن

التي هنأت  الحكومات  إلــى حشد  االنضمام 
بايدن نهاية األسبوع املاضي.

ــــوز بــــايــــدن فـــرصـــة ملـــحـــو بــصــمــات  ويـــمـــثـــل فـ
تـــرامـــب، الـــتـــي تــســبــبــت فـــي أكـــبـــر تـــحـــّول في 
ــات املــتــحــدة الــتــجــاريــة منذ  ســيــاســة الــــواليــ
ــيـــة الـــثـــانـــيـــة، بـــعـــد أن فـــرض  الــــحــــرب الـــعـــاملـ
التعريفات على املنتجات الواردة من الصني، 
ــًا، كـــنـــدا واملــكــســيــك  ــن أكـــبـــر حــلــفــائــه أيـــضـ ومــ
واالتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي. ومـــــع تـــعـــّهـــده بــــرأب 
ــع الـــحـــلـــفـــاء، يــنــوي  الـــصـــدع فـــي الـــعـــاقـــات مـ
بايدن دراســة إلغاء التعريفات التي فرضها 
ترامب عليهم، من أجل تكوين جبهة موحدة 
للوقوف أمام املد االقتصادي الصيني. وقال 
جــيــك ســـولـــيـــفـــان، كــبــيــر مــســتــشــاري بــايــدن 
السياسيني، في تصريحات إعامية مؤخرًا، 
أكثر  اســتــخــدامــات  علينا  يملي  »املــنــطــق  إن 
 وثــبــاتــًا ملــا لدينا مــن أدوات، بـــداًل من 

ً
جــديــة

التهديدات والبلطجة«.

تصعيد الحرب التجارية عجز أميركي
مع الصين قبل الرحيل

تبادل االتهامات رغم السماح بدخول 4 سفن نفط لـ»الحديدة«

في ظل أجواء سياسية 
غير مسبوقة لنقل 

السلطة وانتشار جائحة 
فيروس كورونا في 

الواليات المتحدة، تتزايد 
الصعوبات المالية ألكبر 

اقتصاد في العالم

مال وسياسة

2015
تسببت الحرب في اليمن في 
العامة  المؤسسات  انهيار 
ساهم  الذي  األمر  النفطية، 
فـــي خــلــق فــوضــى في 
تعويمه  تم  الــذي  السوق 
من قبل الحوثيين في العام 
الرئيس  ــدر  أص بينما   ،2015
سوق  بتحرير  ــرارًا  ق اليمني 

النفط في العام 2018.

تحقيق

عجز الموازنة يقفز بنسبة 
111% في أول شهر من 

السنة المالية الجديدة

نقص الوقود فاقم 
معاناة اليمنيين وسط 

غياب المساندة الحكومية

األطراف المتحاربة 
تركز صراعها على الورقة 

االقتصادية

هواوي من بين الشركات 
الصينية التي أمر ترامب 

بمنع االستثمار فيها

عدن ـ محمد راجح

عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــقــبــال مــيــنــاء 
الــحــديــدة ألول مـــرة خـــال الشهر 
الجاري 4 سفن محملة باملشتقات 
الــوقــود  تــفــاقــم كبير ألزمـــة  النفطية فــي ظــل 
خصوصًا  اليمنية،  املــنــاطــق  جميع  تــجــتــاح 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــني، تـــواصـــل 
الــصــراع الــدائــر في اليمن الــذي يتركز أخيرًا 
فــي ملف اســتــيــراد الــوقــود فــي ظــل اتهامات 
متبادلة بني أطــراف الصراع بالتسبب بهذه 
بشكل  اليمنيني  معاناة  فاقمت  التي  األزمـــة 
كبير وساهمت في تفجير أكبر أزمة إنسانية 

في العالم، بحسب تصنيف األمم املتحدة.
وأعــلــن الــحــوثــيــون، مــســاء األربـــعـــاء املــاضــي، 
وصـــــول ســفــيــنــة نــفــط إلــــى مــيــنــاء الــحــديــدة 
الــبــاد، بعد  غــربــي  الــواقــع تحت سيطرتها، 
احــتــجــازهــا مــن الــتــحــالــف الــعــربــي ألكــثــر من 
تدخل  نــفــط  رابــــع سفينة  لتصبح  أشــهــر،   6

امليناء خال الفترة األخيرة.
وتحمل السفن األربع، التي تؤكد شركة النفط 
محتجزة  أنها  الحوثيني  لسيطرة  الخاضعة 
البنزين  ألــف طن من  أكثر من 70  منذ أشهر، 
بــاإلضــافــة إلــى كميات كبيرة مــن الــديــزل، في 
خطوة اعتبرها مراقبون أنها تأتي في إطار 
مبعوثها  مكتب  عبر  املتحدة  األمــم  تبذله  ما 
لتضييق  جهود  من  غريفيث  مارتن  الخاص 
اليمن  الحرب في  الفجوة املتسعة بني طرفي 
ــبـــادرة األمــمــيــة املـــعـــروضـــة على  ــاملـ لــلــقــبــول بـ
هـــذه األطــــراف الــتــي تــصــر عــلــى إدخــــال املــزيــد 
بــهــا. وجـــددت  للقبول  الــتــعــديــات عليها  مــن 
الــحــكــومــة اليمنية عــبــر املــجــلــس االقــتــصــادي 
األعلى التابع لها، االتهام للحوثيني بالتسبب 
اتــهــم بمنع  بــأزمــة الــوقــود وعـــدم صحة ادعــاء
الــحــكــومــة تــدفــق املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة ملناطق 
سيطرتهم، وهي محاولة اعتبرتها الحكومة 
ــًا مــكــشــوفــة لــلــتــنــصــل من  ــيـ املــعــتــرف بــهــا دولـ
مــســؤولــيــتــهــا فـــي إفـــشـــال تــنــفــيــذ آلـــيـــة تــدفــق 
الوقود إلى ميناء الحديدة ودفع رواتب كافة 

موظفي الدولة بإشراف املبعوث األممي.
اليمن اضطرابات  الوقود في  أســواق  وتشهد 
حــادة وتــجــاذبــات واســعــة بعد قــرار الحكومة 

ــام املــــاضــــي، تــحــريــر  ــعـ الــيــمــنــيــة، فـــي نــهــايــة الـ
ــكـــار الـــســـائـــد في  ــتـ هــــذه األســـــــواق لــكــســر االحـ
ــا تــعــانــي مــنــه الــبــاد  ــل مـ اســـتـــيـــرادهـــا، فـــي ظـ
مـــن تـــدهـــور شــامــل يـــطـــاول مــعــظــم الــقــطــاعــات 
االقــتــصــاديــة، خــصــوصــًا فــي املــجــال النفطي، 
الـــذي يعاني مــن تعطل وتــوقــف أهــم مصافي 
تــكــريــر الـــنـــفـــط، مــثــل مــصــافــي عـــــدن. وتــوجــه 
اتــهــامــات عــديــدة لــتــحــالــف الــحــرب فــي اليمن 
بــالــتــســبــب فــــي تــعــطــيــل وإيــــقــــاف الـــعـــمـــل فــي 
مصافي عدن وعدم تشغيلها لتخفيف األعباء 
استيراد  في  الباد  تتكبدها  التي  والخسائر 
مــعــظــم احــتــيــاجــاتــهــا مــن الـــوقـــود، إلـــى جانب 
التسبب في تفاقم وتدهور األوضاع املعيشية 
لليمنيني نتيجة توقف مصافي عدن عن إمداد 
مــحــطــات تــولــيــد الــطــاقــة الكهربائية فــي عــدن 
وبعض املحافظات األخــرى في جنوب اليمن 

باملشتقات النفطية التي كانت تزودها بها.
في السياق، يؤكد الخبير في الشركة اليمنية 
املحافظات  أن  الطيب،  وســام  النفط،  لتكرير 
ــفـــط، مـــثـــل مــــأرب  ــنـ الـــتـــي يــســتــخــرج مــنــهــا الـ
وحـــضـــرمـــوت، تــعــمــل فــيــهــا مـــصـــاف لــتــكــريــر 

النفط، لكن عملها محدود مقارنة بمصافي 
الــتــي كــانــت تــقــوم بــدور  عــدن االستراتيجية 
واسع في هذه الجانب وتخفيف احتياجات 
ـــن الــــــوقــــــود. وحـــســـب  األســـــــــــواق الـــيـــمـــنـــيـــة مــ
من  كبير  توقف مصاٍف بشكل  فاقم  الطيب، 
الــتــي يشهدها اليمن فــي الــوقــود مع  األزمـــة 
انـــخـــفـــاض املــــعــــروض مــنــهــا وتـــوقـــف إنــتــاج 
النقدي  االحتياطي  ونــفــاد  اليمنية  الحقول 

ــك إلــى  مـــن الــبــنــك املـــركـــزي الــيــمــنــي، وأدى ذلـ
ــادة فـــي اســتــيــراد الـــوقـــود بما  ــة حــ خــلــق أزمــ
والقطاعات  املحلي  السوق  احتياجات  يلبي 

االقتصادية والصناعية منها.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ويــضــيــف، فـــي حــديــث لـــ
كبيرة  خــســائــر  تتكبد  اليمنية  الــحــكــومــة  أن 
نــتــيــجــة اســـتـــيـــراد الـــوقـــود مــنــذ قــــرار تــحــريــر 
اســـتـــيـــراده فـــي الـــعـــام املــــاضــــي، إذ أصــبــحــت 
يــزيــد عــلــى 75 دوالرا للطن  بــفــارق  تــشــتــريــه 
الــواحــد مقارنة مــع الــوضــع الــذي كــان سائدًا 
قبل هــذا الــقــرار. لــذا، يــرى الخبير فــي املجال 
بــداًل من ذلك  الحكومة  النفطي أهمية تركيز 
على إعادة تشغيل وتطوير األداء التشغيلي 
ــــدن، واتـــخـــاذ اإلجــــــــراءات الـــازمـــة  ملــصــافــي عـ
باستكمال تمويل املراحل األخيرة من محطة 
الــطــاقــة الــخــاصــة بــاملــصــافــي ووضــــع جـــدول 
زمني لتشغيل املصافي بما يضمن استعادة 
املصافي لدورها االقتصادي الفاعل وتخفيف 
ــــواق والــقــطــاعــات الــخــدمــيــة.  األعـــبـــاء عــن األسـ
تــوقــف أهـــم املــصــافــي الــعــامــلــة فـــي الــيــمــن قد 
يــتــســبــب فـــي مــضــاعــفــة مـــا تــشــهــده مـــن تــرد 

واإلنتاجية  التكريرية  قدراتها  فــي  وتــدهــور 
في ظل حاجتها إلى صيانة وتطوير شامل 

ألجهزتها وأصولها ومعداتها. 
وتسببت الحرب الدائرة في اليمن في انهيار 
املــؤســســات الــعــامــة الــنــفــطــيــة، مــثــل مصافي 
عـــــدن، األمـــــر الـــــذي ســـاهـــم فـــي خــلــق فــوضــى 
فـــي هــــذا الـــســـوق الــــذي تـــم تــعــويــمــه مـــن قبل 
التجار  إذ أصبح  العام 2015،  الحوثيني في 
يــعــمــلــون عــلــى اســتــيــراد الـــوقـــود وبــيــعــه كل 
ــدر الــرئــيــس  مــنــهــم فـــي مــنــطــقــتــه، إلـــى أن أصــ
اليمني قــرارًا بتحرير سوق النفط في العام 
بــتــحــريــر نهائي  قــــرار حــكــومــي  تــبــعــه   ،2018

وفتح املجال بشكل واسع الستيراده.
وفي املقابل، تشكو شركة النفط في صنعاء، 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الـــحـــوثـــيـــني، مـــن قــيــود 
على  اليمنية  والــحــكــومــة  التحالف  يضعها 
مــــرور الــســفــن املــحــمــلــة بــالــوقــود إلـــى ميناء 
الــحــديــدة، غــربــي الــيــمــن، وتــأخــيــر وصــولــهــا 
ــم أنــهــا  ــ ــــرض الـــبـــحـــر لـــشـــهـــور رغـ إلـــيـــه فــــي عـ
تابعة لتجار في القطاع الخاص ومستوفية 
ــائــــق  ــوثــ ــــروط املــــوضــــوعــــة والــ ــشــ ــ لـــجـــمـــيـــع الــ
املــطــلــوبــة وفـــق املــرجــعــيــات الــخــاصــة باتفاق 
استوكهولم، في حني تتهم الحكومة املعترف 
الــوقــود  أزمـــة  بافتعال  الحوثيني  دولــيــًا  بها 
بــدخــول كميات مــن املشتقات  رغــم سماحها 

النفطية تكفي ملدة ثاثة أشهر. 
كما تتهم الحكومة اليمنية الحوثيني بإعاقة 
وصول شحنات الوقود املنقولة برا وفرض 
ــار  ــبـ رســــــوم وجـــبـــايـــات غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، وإجـ

التجار على بيعها في السوق السوداء.
ولم تتوقف األزمة الراهنة بني طرفي الحرب 
الــحــكــومــة اليمنية والــحــوثــيــون،  الــيــمــن،  فــي 
بل تــدور صراعات بينية في معظم املناطق 
ــا تـــشـــهـــده مــنــاطــق  الـــيـــمـــنـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب مــ
الــتــمــاس الــفــاصــلــة بــني الــطــرفــني مــن ازدهـــار 
املناطق  من  الوقود  تهريب  لتجارة  ملحوظ 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــكــومــة إلـــى املــنــاطــق 

ااّلخرى الواقعة تحت سيطرة الحوثيني.
ــال الــــدائــــر بــــني مــحــافــظــتــي  ويـــجـــســـد الـــســـجـ
يدور  ما  اليمن،  جنوب  وحضرموت،  شبوة 
فــي الــبــاد مــن صـــراعـــات بينية مــركــبــة على 
شبوة  محافظ  اتهم  إذ  منطقة،  كــل  مستوى 
في حضرموت  الحكومية  النفط  فــرع شركة 
ــد املـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة إلـــى  ــ ــــوريـ بـــعـــرقـــلـــة تـ
ــاورة لـــهـــا، وأدى ذلــك  ــجــ مــحــافــظــة شـــبـــوة املــ
إلى قيام فرع شركة النفط في املحافظة إلى 
تقديم شكوى إلى النائب العام طالبت فيها 
املــوضــوع بعد رد  بفتح تحقيق عاجل بهذا 
فيه  اتهمت  الـــذي  بحضرموت  النفط  شــركــة 
عرقلة  عــن  باملسؤولية  بشبوة  الشركة  فــرع 

تـــوريـــد الــنــفــط إلــــى هــــذه املــحــافــظــة الــواقــعــة 
جــنــوب شــرق اليمن. ويـــرى بــاحــث فــي مركز 
الدراسات واألبحاث النفطية، أمني العلي، أن 
األطراف املتحاربة في اليمن ركزت صراعها 
ــة ومـــلـــف  ــاديــ ــتــــصــ ــلـــى الـــــورقـــــة االقــ ــرًا عـ ــ ــيـ ــ أخـ
استيراد الوقود نظرًا لألموال الضخمة التي 
تجنيها هــذه األطــــراف مــن عــائــدات تتسرب 
زيادة  وبالتالي  العامة،  الخزينة  خــارج  إلى 
مــعــانــاة الــيــمــنــيــني الـــذيـــن يـــواجـــهـــون أعــبــاء 
تفوق قدراتهم بسبب أزمة الوقود وصعوبة 
الحصول عليه وارتفاع أسعاره وتبعات ذلك 
األعمال واملهن وعلى أسعار  على عديد من 
الــغــذائــيــة واالســتــهــاكــيــة ومختلف  الــســلــع 

الخدمات العامة مثل الكهرباء واملياه. حرب 
وقود اليمن

تواصل الصراع الدائر في اليمن حول ملف استيراد الوقود في ظل اتهامات متبادلة بين كل من 
الحكومة الشرعية والحوثيين بالتسبب في هذه األزمة التي فاقمت معاناة المواطنين، ويأتي 

ذلك رغم التوصل إلى هدنة مؤقتة أدت إلى دخول 4 سفن نفط لميناء الحديدة
توزيع 1.1 مليون لتر بنزين في حضرموت

 1.1 نحو  تــوزيــع  عــن  للحكومة  التابعة  اليمنية  النفط  شركة  أعلنت 
عــمــوم مديريات  فــي  الــبــتــرول على 75 محطة  مـــادة  مــن  لتر  مليون 
الرحمن عيظة بلفاس  البالد. وقــال عبد  محافظة حضرموت شرق 
املدير العام لشركة النفط اليمنية فرع وادي حضرموت والصحراء، 
فــي بــيــان، إن »تـــوزيـــع هـــذه الــكــمــيــة يــأتــي فــي إطـــار حـــرص الشركة 
للمواطنني بشكل كاف وإنهاء أي مظاهر  البترول  على توفير مادة 
الخــتــنــاقــات املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة«. ومــنــذ شــهــريــن، تــعــيــش مــنــاطــق 
للوقوف  املواطنني  النفطية، اضطرت  املشتقات  أزمة في  حضرموت 

في طوابير طويلة للحصول عليها. وتسببت الحرب الدائرة في اليمن 
في انهيار املؤسسات العامة النفطية، كما أدت إلى انكماش تراكمي 
واســـع فــي الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي الحقيقي قـــدره تــقــريــر رسمي 
صادر في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري عن قطاع 
الدراسات والتوقعات االقتصادية الحكومي بالتعاون مع اليونيسف 

والبنك الدولي، بنحو 46.1% للفترة ما بني 2014 و2019.
وتوقع التقرير أن تصل الخسارة التراكمية في الناتج املحلي إلى نحو 

181 مليار دوالر في حال استمر الصراع عامني إضافيني.

في  االنتخابية  ترامب  في حملة  االقتصادية 
الــفــيــدرالــي  الــبــنــك  بمهاجمة  تكتف  لــم   ،2016
وســيــاســاتــه، وإنــمــا كــانــت مــؤيــدة عــلــى طــول 
الـــخـــط لــكــل ضـــغـــوط تـــرامـــب عــلــى الــبــنــك بما 
فيها ما استهدف تنازل البنك عن استقاليته 
وإجـــــبـــــاره عـــلـــى الـــعـــمـــل تـــحـــت مـــظـــلـــة الــبــيــت 

األبــيــض، األمــر الــذي جعل البعض ينظر إلى 
ترشيحها على أنه مسيس. ويحظى ترشيح 
شــيــلــتــون بــأهــمــيــة كــبــيــرة فــي تــوقــيــٍت يــواجــه 
البنك أحد أكبر التحديات في تاريخه، وربما 
أكبرها على اإلطـــاق. وفــي ظل هــذه األجــواء، 
 
ً
فإن تولي بايدن مقاليد الباد لن يكون سها

فــــي ظــــل إرث ثــقــيــل خــلــفــتــه ســـيـــاســـة تـــرامـــب 
وقراراته االقتصادية الداخلية والخارجية.

ومـــع تــحــّمــس بــايــدن والــديــمــقــراطــيــني إلقـــرار 
ــع املــــراقــــبــــون  ــوقـ ــتـ ــة، يـ ــمـ ــــاذ ضـــخـ ــقـ ــ ــة إنـ ــزمــ حــ
ارتفاع عجز املوازنة بشكل أكبر من املعدالت 

الحالية، وبالتالي الدين األميركي.
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األسوأ في تاريخ 
الواليات المتحدة 
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ترامب يواصل إحكام قبضته على أقوى مؤسسة مالية بالعالم
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