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اإلنفاق يُشعل خالفًا حول موازنة ليبيا

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أخفق مجلس النواب الليبي في التصويت على
مشروع قانون املوازنة املوحدة لعام  ،2021والتي
تعد األكبر في تاريخ ليبيا ،إثر نشوب خالفات
ح ــول بـنــود تتعلق بــاإلن ـفــاق ،لـيـقــرر املـجـلــس إعــادتـهــا إلــى
حكومة الــوحــدة الــوطـنـيــة ،إلج ــراء تـعــديــات عليها تتعلق
بإلغاء باب الطوارئ وتقليص املخصصات التشغيلية.
وتبلغ املوازنة العامة املقدمة من الحكومة نحو  96.2مليار
دينار ( 21.5مليار دوالر) ،يذهب أكثر من ثلثها إلى الرواتب
واألجور التي تأتي في الباب األول من املوازنة بقيمة 33.5
مليار دينار ،بينما تبلغ النفقات الحكومية التيسيرية في
الباب الثاني  12.4مليار دينار ،والتنمية  23مليار دينار،
والدعم  22مليار دينار ،في حني تبلغ مخصصات الطوارئ
في الباب الخامس نحو  5.3مليارات دينار.
وأوصى مجلس النواب خالل جلسة عقدت في وقت متأخر
من مساء اإلثنني ملناقشة مشروع املوازنة بتقليص النفقات
التيسيرية الحكومية إلــى  9مليارات دينار ،ومخصصات

التنمية إلى  15مليارًا والدعم إلى  20مليارًا ،وإلغاء الباب
الخامس من امليزانية ،وهــو ميزانية الـطــوارئ ،واستبداله
ببند مستقل يسمى احتياطي امليزانية بقيمة مليار دينار.
ودع ـ ــا أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ل ـ ـضـ ــرورة االسـ ـتـ ـم ــرار فــي
صــرف الــرواتــب واألجــور ودعــم املحروقات واألدوي ــة بنفس
مخصصات العام املاضي ،إلى حني اعتماد املوازنة العامة
في غضون عشرة أيام.
وقال برملانيون إن تقديرات اإليرادات والنفقات ،تسببت في
الخالف حول مشروع املوازنة .ووفق عضو مجلس النواب،
أيمن سيف النصر ،فــإن هناك مبالغة في تقدير اإلي ــرادات
في مشروع املوازنة ،داعيا إلى ضرورة معالجة هذا التقدير
بما يتماشى مع األسعار العاملية للنفط حاليًا ،وكذلك إعادة
النظر في تقديرات إيرادات الجمارك واالتصاالت.
وأضـ ــاف سـيــف الـنـصــر ف ــي تـصــريــح ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
أن مــوازنــة العام الحالي غير تقشفية ،بل هناك توسع في
اإلن ـف ــاق ال ـعــام بــامل ـقــارنــة بــال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،مـشـيــرا إلــى
ض ـ ــرورة ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى دع ــم مـ ـح ــدودي ال ــدخ ــل وأص ـح ــاب
املعاشات الضمانية ملواجهة أعباء تردي األوضاع املعيشية.

لكن رئـيــس اللجنة املــالـيــة ،عمر تـنـتــوش ،قــال فــي تصريح
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن ال ـتــوســع ف ــي اإلن ـف ــاق ج ــاء نتيجة
تعديل سعر الصرف من  1.4دينار مقابل الدوالر إلى 4.48
دنانير لـلــدوالر ،واملــوازنــة ال تتعدى  21مليار دوالر ،وهي
جيدة لحلحلة األوضاع املعيشية وزيادة الرواتب والتركيز
عـلــى م ـشــروعــات الـتـنـمـيــة وإع ـ ــادة اإلع ـم ــار املـتــوقـفــة خــال
السنوات السابقة.
لـكــن امل ـخ ــاوف م ــن ع ــدم اس ـت ـقــرار اإلي ـ ـ ــرادات الـنـفـطـيــة بــدت
مسيطرة على العديد من النواب .وقال عضو اللجنة املالية،
عبد املنعم بــالـكــور ،إنــه ال بــد مــن وضــع سيناريو ملواجهة
تراجع اإلنتاج ،خاصة أن اإليرادات النفطية تشكل  %90من
اإلي ــرادات العامة للدولة ،مشيرا إلــى ضــرورة إعــادة هيكلة
الرواتب وإلغاء باب الطوارئ أيضا.
ب ـ ــدوره ،ق ــال املـحـلــل االق ـت ـص ــادي ،أح ـمــد امل ـب ــروك ،إن حجم
املوازنة مبالغ فيه ،ويجب أن تركز الحكومة على األولويات،
مثل دعم الشركة العامة للكهرباء واملؤسسة الوطنية للنفط،
ومـلــف جائحة كــورونــا وتعبيد الطريق نحو االنتخابات
نهاية العام الجاري.

 774مليون
دوالر لرئيس
سامسونغ
الراحل
ل ــم ي ـم ـهــل الـ ـق ــدر رئـيــس
م ـج ـم ــوع ــة س ــام ـس ــون ــغ
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوريـ ـ ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة
ل ــي ك ــون-ه ــي ف ــي جـنــي
تــوزي ـعــات أربـ ــاح أسـهــم
تصل قيمتها إلى 862.6
مليار وون ( 774مليون
دوالر) ،ليستحوذ وحده
على ما يقرب من نصف
إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ت ـ ــوزي ـ ـع ـ ــات
األرب ــاح املـقــررة لــرؤســاء
أكبر  39شركة في الدولة
خ ـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام املـ ــاضـ ــي.
وأظهرت بيانات صادرة
عـ ــن م ـع ـه ــد سـ ــي «إكـ ــس
أوه» ال ـ ـكـ ــوري ألب ـح ــاث
ّ
ال ـ ـشـ ــركـ ــات امل ـح ـل ـي ــة أن
توزيعات أرب ــاح رؤســاء
هـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــركـ ــات بـلـغــت
حوالي  1.6مليار دوالر
في  ،2020مشيرة إلى أن
أربـ ــاح رئ ـيــس مجموعة
سامسونغ الراحل قفزت
بنسبة  %82على أساس
س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوي ،إذ ّ
وس ـ ـع ـ ــت
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة تـ ـ ــوزي ـ ـ ـعـ ـ ــات
األربـ ـ ـ ـ ــاح ل ـل ـم ـســاه ـمــن.
وذه ــب املـبـلــغ إل ــى أف ــراد
عائلته نتيجة وفــاة لي
ف ـ ــي أك ـ ـتـ ــوبـ ــر /ت ـش ــري ــن
األول املاضي .وترك لي،
الذي كان أغنى رجل في
كــوريــا الـجـنــوبـيــة ،أكثر
من  22تريليون وون من
األصول.
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لقطات

تمديد تدابير التحفيز في اإلمارات
مدد حتى منتصف
أعلن مصرف اإلمارات المركزي أنه ّ
 2022بعض تدابير التحفيز التي استحدثها العام
للحد من تأثير أزمة كورونا على االقتصاد.
الماضي،
ّ
وقال المصرف المركزي في بيان ،أمس الثالثاء ،إن
ّ
سيظل بإمكانها «االستفادة من تسهيالت
البنوك
السيولة ذات التكلفة الصفرية ،البالغ قدرها  50مليار
درهم ،حتى  30يونيو /حزيران  .»2022كما سيتم تمديد
التمويل المقدم من البنك لتأجيل سداد القروض حتى
نهاية العام الجاري .وبحسب صندوق النقد الدولي،
عانى اقتصاد اإلمارات من انكماش بلغت نسبته %5.9
العام الماضي ،إذ تأثرت قطاعات حيوية مثل السياحة
والطيران بشدة جراء قيود الحتواء تفشي كورونا.

روسيا تستأنف الطيران إلى مصر قريبًا
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف،
للصحافيين ،أمس ،وفق وكالة تاس الروسية ،إن إعالن
استئناف رحالت الطيران العارض «تشارتر» من روسيا إلى
منتجعي الغردقة وشرم الشيخ في سيناء (شمال شرق
مصر) سيتم قريبًا .وكانت موسكو قد علقت رحالت
الطيران من وإلى مصر ،بعد إسقاط جماعة مسلحة
موالية لتنظيم داعش اإلرهابي طائرة ركاب من طراز
تابعة إلحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء في
نهاية أكتوبر /تشرين األول  ،2015ووفاة  224شخصًا
كانوا على متنها .وبعد ذلك تم استئناف رحالت الطيران
المنتظمة إلى مطار القاهرة فقط ،فيما بقيت رحالت
الطيران العارض معلقة إلى شرم الشيخ والغردقة.

قرض لمشروع سياحي سعودي
اقتربت الحكومة السعودية من الحصول على قرض
بقيمة  14مليار ريال ( 3.7مليارات دوالر) ،مع مجموعة
بنوك محلية ،سيخصص لمشروع سياحي على البحر
األحمر غربي البالد ،يستهدف عند اكتماله في 2030
جذب مليون زائر سنويًا ،مقسمين بالتساوي بين السياح
المحليين والدوليين.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر قالت إنها
مطلعة ،أمس ،إن البنوك المحلية التي ستقدم القرض
لصالح شركة البحر األحمر للتطوير (حكومية مملوكة
للصندوق السيادي) ،هي البنك األهلي ،والبنك
السعودي الفرنسي ،وبنك الرياض ،والبنك السعودي
البريطاني.

جريمة هدر
الغذاء والبطون
الخاوية
مصطفى عبد السالم

تشير األرقام غير رسمية إلى
أن العرب يهدرون أغذية تتجاوز
قيمتها  48مليار دوالر سنويًا،
وأن البلدان النامية ،وفي مقدمتها
العربية ،تقدر قيمة الغذاء املهدر
فيها بنحو  300مليار دوالر
سنويًا ،وأن معظم الهدر يتم داخل
دول الخليج الثرية ،وأن قيمة هذه
املبالغ تكفي إلطعام كل الجوعى
في دول املنطقة وزيادة.
وامللفت أن السعودية تحظى
بنصيب األسد من هدر الطعام في
الخليج ،فقد بلغت قيمة الهدر نحو
 10.7مليارات دوالر في السنة،
وفي قطر بلغت كمية الطعام
املهدر سنويا  1.4مليون طن ،وفي
اإلمارات ّقدرت أرقام غير رسمية
حجم الهدر بأكثر من  10مليارات
درهم (نحو  2.7مليار دوالر)
سنويًا ،و %30من الهدر يقع في
رمضان من كل عام.
وفي الكويت تهدر األسر 400
ألف طن طعام سنويًا بمتوسط
 95كيلوغرامًا للفرد الواحد ،وفي
البحرين تصل كمية الهدر إلى
 400ألف كيلوغرام يوميًا ،بما
يعادل  146ألف طن سنويًا ،وتبلغ
قيمة الهدر  95مليون دينار.
لو عالج العرب مشكلة هدر الغذاء
لحققنا عدة أهداف ،تحقيق األمن
الغذائي ،وعالجنا أزمة الجوع
الخطيرة ،ومألنا بطون ماليني
الفقراء الخاوية بالطعام الكافي
والصحي ،وعالجنا كذلك أزمة
الفقر املدقع.
قد يرى البعض أن تلك مبالغة،
وأن أزمات الفقر والجوع ونقص
وسوء التغذية في املنطقة وحول
العالم أكبر من أن يتم حلها
عبر التعامل مع أزمة هي هدر
الغذاء ،لكن هذا غير صحيح،
فنظرة إلى الخسائر الناتجة عن
جريمة الهدر تلك ،خاصة في
رمضان وداخل الخليج تحديدًا،
قد تصعقك األرقام لضخامتها،
وقد ال ّ
تصدق حجم الوجبات
الصالحة للتناول التي يتم إلقاؤها
في مقالب املهمالت عقب تناول
اإلفطار ،فاألرقام تشير إلى إهدار
ثلث األغذية املنتجة كل عام عامليًا،
وهو ما يرقى إلى خسارة ّ
تقدر
بنحو تريليون دوالر.
وكمية الطعام املهدرة عامليًا تقدر
بنحو  1.6مليار طن سنويًا،
بينما يقدر إجمالي الهدر لألغذية
الصالحة لألكل نحو  1.3مليار
طن .وهذه كميات كافية إلطعام
مليارات الجوعى ،منهم أكثر من
مليار يتضورون جوعًا في الدول
الفقيرة وتلك التي تشهد حروبًا
ونزاعات مسلحة.
هدر األغذية والطعام يعني هضم
حقوق الفقراء ،وقبلها إهدار
موارد املجتمع من أموال وثروات
وأيد عاملة وموارد ،ورمضان
ٍ
هو شهر اإلحساس بالجوعى
والفقراء ،وهو شهر الحد من
اإلسراف وترشيد االستهالك،
فإهدار الطعام والتبذير حرام
شرعًا ،والذين يهدرون الطعام
إنما يخالفون تعاليم اإلسالم،
واآلية الكريمة تقول «وكلوا
واشربوا وال تسرفوا إنه ال يحب
املسرفني».

تجار األردن يطلبون إنقاذًا حكوميًا من تداعيات كورونا
عمان ـ العربي الجديد
ّ

طــالــب ال ـق ـطــاع ال ـت ـجــاري األردن ـ ــي الـحـكــومــة بــاتـخــاذ
ق ـ ــرارات ســريـعــة إلن ـق ــاذ ال ـق ـطــاع م ــن ال ـتــدهــور بسبب
تداعيات جائحة كــورونــا والحظر املـفــروض ملواجهة
الوباء.
وقال ممثل قطاع املواد الغذائية في غرفة تجارة األردن،
ّ
رائد حمادة ،إن القطاعات التجارية والخدمية لم تعد
تحتمل املزيد من اإلغالقات ،أو تقليص ساعات العمل
خــال الـفـتــرة املقبلة ،فــي ظــل معاناتها مــن الخسائر
املتعددة التي لحقت بها خــال فترة اإلغــاق األولــى،

ّ
وتــوقــف نشاطها بفعل ك ــورون ــا .وأض ــاف ح ـمــادة أن
«غرفة تجارة األردن طالبت خالل االجتماع الذي ُعقد
في مارس /آذار املاضي في وزارة الصناعة والتجارة
والـتـمــويــن ،وتــرأســه رئـيــس ال ــوزراء بشر الخصاونة،
بضرورة زيادة ساعات العمل ،وتوسيع مظلة خدمات
الـتــوصـيــل امل ـنــزلــي ،وإل ـغ ــاء الـحـظــر ال ـشــامــل ف ــي أي ــام
ال ـج ـم ـعــة ،أله ـم ـيــة ذل ــك ف ــي ت ـحــريــك عـجـلــة االق ـت ـصــاد
وإنقاذ املنشآت من خطر التعثر واإلغالق».
ّ
وأكـ ــد ح ـم ــادة أن س ــاع ــات ال ـع ـمــل امل ـس ـمــوح ب ـهــا غير
ّ
كافية ،وباتت تربك التجار واملواطنني معًا ،وسببت
ازدحامات للمواطنني واملركبات ،واكتظاظ األســواق،

وخـصــوصــا خــال الـســاعــات األخ ـيــرة مــن بــدء سريان
ً
مساء.
الحظر الجزئي وإغ ــاق املـحــال عند السادسة
ّ
وأشار في بيان ،أمس الثالثاء ،إلى أن عودة الحكومة
إلى الحظر الشامل أيام الجمعةّ ،
أضرت بقطاعات عدة،
وخصوصًا املطاعم ومحال الحلويات .فالحظر يشمل
ّ
ما يزيد على  %50من نشاطها األسبوعي ،الفتًا إلى أن
معدالت شراء املواد الغذائية والرمضانية خالل األيام
ّ
األولــى من شهر رمضان تقل عن املستويات املسجلة
خالل الفترة نفسها من األعوام املاضية.
م ــن جـهـتــه ،انـتـقــد رئ ـيــس غــرفــة ت ـج ــارة ع ـ ّـم ــان ،خليل
ال ـحــاج تــوفـيــق ،غـيــاب ال ـق ــرارات وال ـحــزم االقـتـصــاديــة
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ّ
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـف ــاع ـل ــة ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن أول ـ ــى خ ـطــوات
التعافي االقتصادي ،تشكيل مجلس اقتصادي طارئ،
ّ
يضم أصحاب الخبرة ّمن جميع القطاعات ،ويخرج
ّ
بوصفة اقتصادية تشخص مشاكل كل قطاع ،وتحدد
حجم الضرر ،والعالج املناسب ،ومدة العالج ،وتكلفته.
ّ
ّ
وقــال إن الحفاظ على الوظائف القائمة وحــل مشكلة
البطالة ،أولويات أساسية ،ويجب دعم منشآت القطاع
الـخــاص للحيلولة دون زي ــادة نسبة الـبـطــالــة ،داعيًا
إل ــى اسـتـصــدار ق ــرار حـكــومــي يعفي املـسـتــأجــريــن من
ّ
استحقاقات فترة التعطل ،وينظم العالقة مع املالكني
من خالل حوافز ّ
تعوضهم عن الخسائر.
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مال وناس

تهالك قطارات مصر :فساد وعمال بال حقوق
تواصلت تداعيات حادث
انقالب قطار طوخ ،إذ
أُطيح رئيس هيئة السكك
الحديدية أشرف رسالن،
ويأتي ذلك وسط فشل
الحكومة في وقف
كوارث النقل

القاهرة ـ العربي الجديد

ت ــواص ـل ــت ك ـ ـ ــوارث الـ ـقـ ـط ــارات فــي
م ـص ــر رغـ ـ ــم ال ـ ــوع ـ ــود ال ـح ـكــوم ـيــة
امل ـت ـكــررة بـمـعــالـجــة امل ـشــاكــل الـتــي
تــواجـهـهــا الـسـكــك الـحــديــديــة املـتـهــالـكــة ،وفــي
ه ــذا اإلط ـ ــار اع ـت ــاد امل ـص ــري ــون ت ـك ــرار سـمــاع
ح ـ ــوادث ال ـق ـط ــارات ال ـت ــي تـخـلــف الـكـثـيــر من
الــوفـيــات واملـصــابــن فــي كــل م ــرة .وغــالـبــا ما
يـنـتـمــي مـعـظــم ض ـحــايــا ه ــذه الـ ـح ــوادث إلــى
الطبقة الفقيرة التي تفضل وسيلة املواصالت
األرخص في التنقل.
وح ـس ــب م ــراق ـب ــن ،فـ ــإن أب ـ ــرز أسـ ـب ــاب ت ـكــرار
الـ ـح ــوادث ت ـهــالــك ال ـس ـكــك ال ـحــديــديــة بسبب
اإله ـ ـم ـ ــال ونـ ـق ــص الـ ـصـ ـي ــان ــة وعـ ـ ــدم تــوف ـيــر
ال ـت ـم ــوي ــات الـ ــازمـ ــة ل ـت ـط ــوي ــر ه ـ ــذا امل ــرف ــق،
بــاإلضــافــة إل ــى وض ــع الـعـمــال الـصـعــب الــذيــن
ي ــواج ـه ــون ظ ــروف ــا مـعـيـشـيــة ص ـع ـبــة وهـ ــدرا
كبيرًا لحقوقهم.

فــي ســابـقــة تـعــد األول ــى مــن نــوعـهــا ،لوظيفة
مستشار الوزير لشؤون السكك الحديدية.
كما قــرر الوزير نــدب املهندس مصطفى عبد
الـلـطـيــف أب ــو املـ ـك ــارم ،رئ ـيـ ًـســا ملـجـلــس إدارة
ال ـه ـي ـئــة ال ـقــوم ـيــة ل ـس ـكــك ح ــدي ــد م ـصــر وذل ــك
ملده سنة ،خلفا لرسالن ،باإلضافة على عدة
تعديالت أخرى للمناصب بالهيئة.
مطالبات بإقالة وزير النقل

وقــال وزيــر النقل املصري ،إن الهدف من هذه
ال ـ ـقـ ــرارات ل ـيــس م ـج ــرد إجـ ـ ــراء ت ـع ــدي ــات في
ق ـيــادات الهيئة ،وإنـمــا جــاء لطبيعة املرحلة
املقبلة ،والتي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات
الستكمال مسيرة التطوير الشامل ملنظومة
السكك الحديدية.
واض ـط ــر ال ــوزي ــر إل ــى إط ــاح ــة رئ ـيــس الهيئة
ه ــذه امل ــرة ،رغ ــم تــأكـيــده ع ــدم مـســؤولـيـتــه عن
ال ـح ــوادث فــي وق ــت ســابــق ،وذل ــك فــي أعـقــاب
حادث تصادم قطاري سوهاج نهاية مارس/
آذار املاضي.
وج ــاءت ال ـقــرارات الـجــديــدة ،ملواجهة عاصفة
املـ ـط ــالـ ـب ــات بـ ــإقـ ــالـ ــة الـ ـ ــوزيـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي ي ـح ـظــى
ب ــدع ــم ش ـخ ـصــي م ــن ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري عـبــد
ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ،ب ـعــدمــا أكـ ــد وزي ـ ــر الـنـقــل
ف ــي ت ـصــري ـحــات صـحــافـيــة مـحــاسـبــة جميع
املسؤولني املتسببني عن الـحــادث قائال« :لن

أهرب من املسؤولية ،ونعمل ليل نهار لتطوير
منظومة السكة الحديد لتقديم خدمات مميزة
لجمهور الركاب املسافرين».
وتشهد دوائر رسمية ،اختالفات واضحة في
هــذا اإلط ــار بــن جناحني ،أحدهما يقف على
رأس ــه رئـيــس جـهــاز املـخــابــرات الـعــامــة الـلــواء
ع ـبــاس ك ــام ــل ،ف ــي ح ــن يـضــم ال ـج ـنــاح اآلخ ــر
األمــانــة الـعــامــة ل ــوزارة الــدفــاع ،ومــديــر مكتب
الــرئ ـيــس ال ـل ــواء مـحـســن عـبــد ال ـن ـبــي ،ووزي ــر
الـنـقــل كــامــل ال ــوزي ــر ،ووزي ــر ال ــدول ــة لــإعــام،
أسامة هيكل.
 5حوادث في أقل من شهر

شهدت مصر خمسة حوادث للقطارات خالل
 23يوما ،من دون أية مساءلة برملانية لوزير
النقل ،كونه املسؤول السياسي األول في هذا
السياق.

وزير النقل يطيح
رئيس هيئة السكك
الحديدية

ك ــان أح ــدث تـلــك ال ـح ــوادث مــا شـهــدتــه مدينة
طوخ بعد انقالب  8عربات من القطار رقم 494
ما أسفر عن مقتل  14شخصا وإصابة .125
وف ــي  17إب ــري ــل /ن ـي ـســان الـ ـج ــاري انـفـصـلــت
عــرب ـتــان م ــن ق ـط ــار بــال ـقــرب م ــن مـحـطــة بني
سويف.
وف ــي  15إب ــري ــل ش ـه ــدت مــدي ـنــة مـنـيــا الـقـمــح
بمحافظة الـشــرقـيــة خ ــروج عــربـتــن مــن أحــد
الـ ـقـ ـط ــارات ع ــن ال ـق ـض ـب ــان م ــا أسـ ـف ــر ع ــن 15
م ـصــابــا ،وف ــي ال ـثــانــي مــن أبــريــل انـفـصـلــت 6
عربات من قطار كان متجها من القاهرة إلى
أسوان دون وقوع إصابات.
وف ــي ال ـس ــادس وال ـع ـشــريــن م ــن مـ ــارس /آذار
شـهــدت محافظة ســوهــاج مقتل أكـثــر مــن 30
وإصابة  165بعد تصادم قطاري ركاب.
احتجاجات العمال

ً
وتحديدا في يوليو/تموز
قبل تسع سنوات،
 ،2012دخــل سائقو الـقـطــارات فــي مـصــر ،في
إضـ ــراب مـفـتــوح عــن ال ـع ـمــل ،اح ـت ـجـ ً
ـاجــا على
س ــوء أوضــاعـهــم امل ــادي ــة ،وللمطالبة بــزيــادة
بدل املخاطر التي يتعرضون لها ،ما أسفر عن
شلل خطوط السكك الحديدية املصرية.
استمر سائقو القطارات في تنظيم إضرابات
واح ـت ـج ــاج ــات مـتـقـطـعــة م ـنــذ ص ـيــف ،2012
وحـ ـت ــى ربـ ـي ــع ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـتـ ــالـ ــي ،مـ ــن دون أن

تـتـحـقــق أي م ــن م ـطــال ـب ـهــم ،ح ـتــى فــاجــأتـهــم
الحكومة املصرية آنذاك ،بإجهاض مساعيهم
فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ح ـق ــوق ـه ــم ،ب ـت ـهــديــدهــم
بــاالس ـت ـعــانــة بـســائـقــن م ــن ع ـســاكــر الـجـيــش
املصري لتسيير حركة القطارات ،في مواجهة
إضراب سائقي القطارات في مصر.
م ـج ــرد ال ـت ـل ـم ـيــح ب ــاالس ـت ـعــان ــة ب ـع ـســاكــر مــن
الـجـيــش لـقـيــادة ال ـق ـطــارات واالسـتـغـنــاء على
آالف س ــائ ـق ــي قـ ـ ـط ـ ــارات ال ـس ـك ــك ال ـح ــدي ــدي ــة
امل ـصــريــة ،ضـمــن  48أل ــف عــامــل يـعـمـلــون في
م ـخ ـت ـلــف م ـ ـجـ ــاالت قـ ـط ــاع ــات ه ـي ـئ ــة ال ـس ـكــك
ال ـح ــدي ــدي ــة امل ـص ــري ــة ،كـ ــان ك ــاف ـ َـي ــا إلج ـهــاض
اإلضــراب وإغــراق املطالب التي رفعت حينها
وفي كل األوقات من بعدها.
تــاري ـخـ ًـيــا ،لـعـمــال الـسـكــك ال ـحــديــد ف ــي مصر
جـ ـه ــد نـ ـض ــال ــي كـ ـبـ ـي ــر ،ي ـ ـعـ ــود ل ـ ـعـ ــام ،1986
ح ـيــث ت ــم تـنـظـيــم أش ـه ــر إضـ ـ ــراب ع ــن الـعـمــل
ف ــي ت ــاري ــخ الـسـكــك ال ـحــديــد امل ـصــريــة ،إذ بــدأ
اإلضــراب اعتراضا على سوء توزيع الحوافز
وامل ـك ــاف ــآت ع ـلــى ال ـعــام ـلــن ،وع ـن ــدم ــا ل ــم تتم
االستجابة ملطالبهم؛ قــرروا االعتصام بمقر
رابـطــة قــائــدي الـقـطــارات ،فتوقفت الـقـطــارات.
وق ــام بـعــض الـســائـقــن بـتــرك قـطــاراتـهــم على
الخطوط الطولية وأغلقوا الـجــرارات .بعدها
اقتحمت قــوات األمــن املــركــزي املصرية مبنى
رابطة السائقني وألقت القبض على عدد من

إطاحة رئيس الهيئة

أطاح وزير النقل املصري الفريق كامل الوزير،
رئيس هيئة السكك الحديدية أشرف رسالن،
ض ـمــن ع ــدد م ــن ال ـ ـقـ ــرارات الـ ــوزاريـ ــة ،تتعلق
بقيادات الهيئة على خلفية حادث قطار طوخ
ً
األحــد املاضي ،والــذي راح ضحيته  16قتيال
و 125مصابا ،وفق إحصاءات مستقلة.
وت ـص ــدر رح ـي ــل رسـ ــان ع ــن مـنـصـبــه رئـيـســا
لهيئة السكة الحديد ،القرارات ،كما تم ندبه،

رئيس جديد للسكك
الحديدية

سورية

ارت ـف ـع ــت أسـ ـع ــار ال ـح ـم ـض ـيــات ف ــي األس ـ ــواق
الـ ـس ــوري ــة ل ـي ـت ـع ــدى س ـع ــر الـ ـكـ ـيـ ـل ــوغ ــرام مــن
البرتقال  2100ليرة ويصل كيلوغرام الليمون
(الـحــامــض) إلــى نحو  3600لـيــرة (الـ ــدوالر =
 2950ليرة).
وفـيـمــا تـقــول م ـصــادر رسـمـيــة تــابـعــة للنظام
ّ
السوري ،إن سبب ارتفاع أسعار الحمضيات
يعود لتراجع اإلنتاج ،يعزو مراقبون الغالء،
إلى استمرار التصدير .ويكشف مدير مكتب
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بيرني مادوف
واشنطن ـ شريف عثمان

أقنع اآلالف من عمالئه بأن يعطوه مليارات الدوالرات
مــن مــدخــراتـهــم السـتـثـمــارهــا ،ووعــدهــم بــإعــادتـهــا مع
ّ
أرب ــاح استثمارها عند طلبهم ،لـكــن هــذا التوصيف،
ال ــذي قــدمــه إلح ــدى املـحــاكــم ،لــم يكن دقـيـقــا ،فــاألمــوال
لــم ُتستثمر فــي ّ
أي مــن أدوات االستثمار املعروفة أو
ّ
املستحدثة ،إنـمــا جــرى إيــداعـهــا فــي أحــد الحسابات
البنكية لدى «تشيس مانهاتن» ّ
بحي األعمال الشهير،
ّ
مر به ٌ
وكلما ّ
قوم لسحب
وول ستريت ّ ،في نيويورك.
ما تصوروا أنــه من أربــاح استثماراتهم ،دفع لهم من
األموال املتدفقة بال توقف من عمالء آخرين ،ملدة سنوات.
أنشأ بيرني م ــادوف شركته لالستثمار ،أو باملعني
امل ـصــري :لـتــوظـيــف األم ـ ــوال ،بخمسة آالف دوالر من
ّ
مدخراته ،وخمسني ألف دوالر أخرى اقترضها ،وظل
رئـيـســا لـهــا ،قـبــل إل ـقــاء الـقـبــض عـلـيــه التـهــامــه فــي ما
اعتبر أكبر قضية نصب واحتيال عرفتها أسواق املال
واالسـتـثـمــار فــي الـتــاريــخ ،بعدما تسببت فــي ضياع
نحو  65مليار دوالر من أموال املودعني .كان بعضهم
من أقاربه وأصحابه وأعضاء النادي االجتماعي الذي
كان يذهب إليه في مانهاتن ،بينما كان البعض اآلخر
مجموعة مــن املستثمرين مــن املــؤسـســات والعائالت
الغنية في أوروبا وآسيا وأميركا الالتينية.
لــم تكن نية م ــادوف خالصة منذ الـبــدايــة ،فعني أخــاه
ً
عـضـوًا منتدبًا فــي الـشــركــة وم ـســؤوال عــن االنضباط
فيهاّ ،
وعي ابنة أخيه مديرة للشؤوون القانونية فيها،
بــاإلضــافــة إلــى ابـنـيــه الـلــذيــن شـغــا منصبني هــامــن،
ّ
إال ّأن أح ـدًا لــم يعلم بـ ّ
ـأي مخالفة لــه على م ــدار ثالثة
ّ
عقود .لكن االحتياطات التي اتخذها مادوف لم تفلح
في إخفاء جرائمه لألبد ،إذ أبلغ أحد أبنائه السلطات
الفيدرالية عــن ممارساته غير القانونية عــام ،2008
والتي لم يكن على علم بها من قبل ،ليجري القبض
على األب ُ
ويحكم عليه بالسجن ملدة قرن ونصف ،مع
دفــع تعويضات تقترب مــن  170مليار دوالر .ويشاء
القدر أن ُيبلغ مادوف في سجنه بوفاة ابنيه ،أحدهما
انتحارًا بسبب فعلة أبيه ،واآلخر بعد صراع مع مرض
السرطان الذي كان قد شفي منه من قبل.
بـ ــدأ م ـ ــادوف اح ـت ـيــالــه ع ـلــى امل ـس ـت ـث ـمــريــن ف ــي أوائـ ــل
التسعينيات ،في فترة كانت الواليات املتحدة تعاني
فيها مــن ركــود اقـتـصــادي ،ثــم أزمــة مالية عاملية ،عام

 ،1998باإلضافة إلى التبعات الدرامية ملا بعد هجمات
الحادي عشر من سبتمبر /أيلول  2001وفقاعة اإلنترنت.
ّ
صارع مادوف باحتياله أمواج كل تلك األزمات ،إلى أن
جاءت أزمة الرهون العقارية في منتصف عام  ،2007وما
تبعها من انهيار العديد من املؤسسات املالية الكبرى،
وكان أشهرها بنك «ليمان براذرز» لتكتب كلمة النهاية
لنشاطه وتضع األساور الحديدية حول معصمه.
تبدلت حـيــاة آالف املستثمرين ممن كــانــوا يعيشون
حياة رغــدة ،مستمتعني باألرباح التي تدرها قــرارات
م ــادوف االستثمارية والـتــي منحته قطعة جيدة من
«تورتة» أموال صناديق التحوط (املحافظ الوقائية)
الضخمة ،فاضطروا لبيع منازلهم وسياراتهم ،كما
خسر بعضهم عالقته مــع مــن استقطبهم مــن أقــاربــه
وأصــدقــائــه لــاسـتـثـمــار مــع ه ــذا امل ـح ـتــال .وف ــي أيــامــه
ّ
األخيرة ،قبل انكشاف أمره ،اعترف مادوف البنيه بأن
عملياته الناجحة لــم تكن أكثر مــن كذبة ّكبيرة ،ولم
يعترف مادوف البنيه بعد صحوة ضمير ،إنما اضطر
لذلك بعد تراكم طلبات العمالء بسحب أموالهم لتصل
إلى  12مليار دوالر في ديسمبر /كانون األول  ،2008لم
يتمكن من توفير أكثر من خمسة مليارات منها ،ووصل
مجموع األمــوال الضائعة على املودعني بعد ذلك إلى
ما يقرب من  65مليار دوالر.
لم تتوقف الخسائر عند األموال ،فبخالف انتحار ابنه،
انتحر شخصان آخران على األقل ممن ضاعت أموالهم،
وأصـيــب أحــد املتعاونني معه مــن املستثمرين بأزمة
قلبية خطيرة بعد أشهر من التحقيقات معه ،وعاش
أفــراد عائلته في مزيج من الخجل والشعور بالذنب
وتلقي االتهامات ،ملجرد حملهم اسم الشهرة نفسه الذي
ّ
ارتـبــط بعد القبض عليه ،بكل مــا يشير إلــى النصب
ّ
واالحتيال .ومن الطرائف في قصة املحتال مادوف أن
تأت من املستثمرين فحسب،
الثقة التي حاز عليها لم ِ
بل استعانت به الجهات املنظمة لعمليات التداول في
أسواق األسهم األميركية عند محاولتها تحديث العمل
فيها ،من أجل الحفاظ على مكانتها الدولية كأكبر وأهم
أسواق األسهم في العالم .وكان الرجل ،بأسلوبه الهادئ،
وحديثه الواثق ،مؤثرًا في جميع املتعاملني في األسواق،
أكانوا مستثمرين أم مؤسسات مالية أم جهات رقابية.
لـقــي م ــادوف حتفه فــي محبسه فــي والي ــة كــارواليـنــا
الـشـمــالـيــة ،األرب ـع ــاء املــاضــي ،عــن عـمــر  82عــامــا ،بعد
قضاء اثني عشر عامًا فقط في السجن.

طاقة

التصدير وتراجع اإلنتاج يرفعان أسعار الحمضيات

عدنان عبد الرزاق

نضال نقابي

ويعتبر عـمــال الـسـكــة الـحــديــد فــي مـصــر ،من
أقدم القطاعات العمالية املصرية ذات الوعي
ال ـن ـضــالــي ال ـت ـضــام ـنــي ،ب ـمــا يـم ـت ـلـكــونــه مــن
خبرة واسعة في التنظيم ،وفــي مطلع القرن
العشرين – وقت أن كان هناك تجريم لتأسيس
النقابات – أسس عمال السكة الحديد نقابة
سرية عام  1908أطلقوا عليها اسم «الجمعية
السرية لبؤساء السكة الحديد».
ه ـ ــذه ال ـن ـق ــاب ــات ك ـ ــان ل ـه ــا ع ـ ــدد م ــن امل ـطــالــب
الرئيسية تهدف إلى إصالح األحوال املعيشية
لعمالها ،وقامت بإصدار عدد من املنشورات
وامل ـط ــال ـب ــات ،ال ـتــي ع ـب ــرت ع ــن ت ــذم ــر الـعـمــال
وقتها من شروط عملهم ،والتي دفعت اإلدارة
في النهاية إلى االستجابة لبعض مطالبهم.
وفــي يناير/كانون الثاني عــام  – 1911وبعد
ع ــدة أســابـيــع مــن اإلضـ ــراب الـعـفــوي الــواســع
الــذي نظمه عمال السكة في أكتوبر/تشرين
األول  – 1910أسـ ــس ع ـم ــال ال ـس ـكــة ال ـحــديــد
أول تـنـظـيــم نـقــابــي عـلـنــي لـهــم أط ـل ـقــوا عليه
اس ــم «جـمـعـيــة ع ـمــال ع ـنــابــر ال ـس ـكــة الـحــديــد
بــال ـقــاهــرة» ،حـســب دراس ــة ص ــادرة عــن مركز
الدراسات االشتراكية املصري.
ه ــذا الـنـضــال اسـتـمــر س ـنــوات طــويـلــة ،حــاول
فيها عمال السكك الحديدية املصرية ،اقتناص
حقوقهم ومطالبهم وسط منظومة متهالكة
تفتقر لإلنفاق والتطوير والـتــدريــب .ووصل
النضال إلى ذروته في السنوات القليلة التي
أعقبت ثورة  25يناير/كانون الثاني .2011
وكــان املتحدث باسم رابطة قائدي القطارات
في مصر ،قد كشف عن وجــود عجز في عدد
سائقي ومساعدي سائقي القطارات ،ليصل
إلى  1700سائق ،إذ يعمل في الخدمة قرابة 4
آالف سائق ،في حني أنه من املفترض أن يكون
إجـمــالــي الـعــدد  5700شـخــص ،يعملون على
 300قطار وجــرار ،لتسيير ما يقرب من 1000
رحلة يوميا.
على هذا املنوال استمر الوضع حتى مشارف
عـ ــام  ،2016ح ـي ــث كـ ــان آخـ ــر إض ـ ـ ــراب نـظـمــه
ســائـقــو الـسـكــك الـحــديــد فــي مـصــر للمطالبة
بهيكلة أجــورهــم ،فــي ديسمبر/كانون األول
 ،2015للمطالبة ب ـصــرف ال ـحــوافــز الـخــاصــة
بالسائقني .حينها أجرى وزير النقل املصري
م ـف ــاوض ــات م ــع ال ـســائ ـقــن امل ـضــربــن انـتـهــت
ب ــاإلع ــان ع ــن ق ـ ــرار ب ـص ــرف  600ج ـن ـيــه (38
دوالرا) للسائقني ،مقابل تعليق اإلضراب.
وحـ ـس ــب م ــراقـ ـب ــن ،فـ ــإن ال ـف ـس ــاد واإله ـ ـمـ ــال،
ون ـق ــص ال ـص ـيــانــة أو ان ـع ــدام ـه ــا ،وق ـل ــة عــدد
السائقني واملـســاعــديــن ،ومـشــاكــل عــدة كبرى
تتمثل في ضعف التمويل واألج ــور ،وغياب
ال ـت ـطــويــر وم ــواك ـب ــة ال ـع ـصــر ،جـمـيـعـهــا ظلت
مشاكل متراكمة ،على مدار سنوات وعقود ،لم
تتعامل معها األنظمة والحكومات املصرية
املتعاقبة إال بسياسة العصا والـجــزرة ،تارة
تعتقل املضربني ،وتارة أخرى تهدد بإحاللهم
بعساكر من الجيش ،ومــرات قليلة تستجيب
فيها ملطالبهم ،من دون النظر للمنظومة ككل
من حيث التطوير والتدريب.
وال ـي ــوم ،لــم يـعــد ل ـهــذه الـتـنـظـيـمــات النقابية
والعمالية ،وال هذه اإلضرابات واالحتجاجات
امل ـطــال ـبــة ب ـح ـقــوق ال ـع ــام ـل ــن ،م ـك ــان ف ــي ظــل
الخلفية العسكرية الـتــي يتمتع بها الفريق
كامل الوزير ،وزيــر النقل املصري ،الــذي اتبع
سلوك سابقيه ،وتنصل من املسؤولية ،بإلقاء
اللوم على العامل البشري وبطء التطوير.

انقالب قطار طوخ خلّف الكثير من الضحايا والخسائر المادية (أيمن عارف/فرانس برس)

فيما يقول مسؤولون
في النظام السوري،
ّ
إن سبب ارتفاع أسعار
الحمضيات يعود إلى
تراجع اإلنتاج ،يعزو
مراقبون الغالء ،إلى
استمرار التصدير والنقص
الحاد في المعروض

السائقني .واستمر اإلض ــراب حتى استجاب
وزي ـ ــر ال ـن ـقــل املـ ـص ــري آنـ ـ ــذاك مل ـع ـظــم مـطــالــب
العمال.

نقص الصيانة

أطاح وزير النقل المصري الفريق كامل
الوزير ،برئيس هيئة السكك الحديدية
أشرف رسالن ،ضمن عدد من القرارات
الــوزاريــة ،على خلفية حــادث قطار
طوخ ،األحد الماضي .كما قرر الوزير
انــتــداب المهندس مصطفى عبد
رئيسا لمجلس
اللطيف أبو المكارم،
ً
إدارة الهيئة القومية لسكك حديد
مصر وذلك لمدة سنة ،خلفًا لرسالن،
وتعيين المهندس شعبان محمود
رئيسا لمجلس اإلدارة
محمد موسى،
ً
والعضو المنتدب للشركة المصرية
لتجديد وصــيــانــة خــطــوط السكك
الحديدية.

بروفايل

لقي بيرني مادوف حتفه في محبسه
في واليــة كاروالينا الشمالية ،األربعاء
الماضي ،عن عمر  82عامًا ،بعد رحلة
تقدر
طوية من عمليات نصب واحتيال
ّ
بنحو  65مليار دوالر

الحمضيات ،في وزارة الزراعة التابعة للنظام،
ّ
سهيل حـمــدان ،أن إنـتــاج املــوســم الحالي من
الليمون ،انخفض عن املوسم السابق ،بنسبة
 ،%32.8كما انخفض إنتاج أصناف البرتقال
بنسبة .%29.3
وحول توقعات املوسم املقبل أضاف حمدان،
خــال تصريحات أول مــن أم ــس« :حـتــى اآلن،
ب ـشــائــر امل ــوس ــم امل ـق ـبــل ج ـي ــدة ،ول ــذل ــك نــرجــو
من املــزارعــن تقديم خدمات التسميد والـ ّ
ـري
ّ
والتقليم بشكل جيد ،ألن هذه العمليات تعود
بالفائدة الكبيرة على نوعية وكمية اإلنتاج
لـلـمــوســم املـقـبــل» مـعـتــرفــا ،فــي الــوقــت نفسه،
ّ
بــأن أسعار األسمدة وأجــور عمليات الخدمة
مرتفعة.
وتشهد األسواق السورية ،بحسب مصادر من
العاصمة دمشق ،ارتفاع أسعار الحمضيات
ّ
لـهــذا امل ــوس ــم ،رغ ــم أن ال ـبــاد مــن أكـبــر ال ــدول
املـنـتـجــة بــال ـعــالــم ،قـيــاســا إل ــى ع ــدد الـسـكــان.
وبحسب مصادر ،تنتج سورية نحو مليون
طن سنويًا.
ّ
وأكـ ــدت امل ـص ــادر أن ع ــرض الـحـمـضـيــات في
تــراجــع مـسـتـمــر ،بـسـبــب اس ـت ـمــرار الـتـصــديــر،
وهو السبب األهم بارتفاع األسعار.
ومن الالذقية ،أكبر مدينة تنتج الحمضيات،
ي ـ ـقـ ــول امل ـ ـ ـ ـ ــزارع م ـح ـس ــن م ـح ـم ــد لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي

ّ
الجديد» إن األسعار مرتفعة من املصدر ،لكن
ّ
ليس إلــى الـحــد ال ــذي تـبــاع بــه فــي دمـشــق ،إذ
لم يزد سعر كيلوغرام الحمضيات عن 1000
ّ
ل ـي ــرة م ــن املـ ــزارعـ ــن ،الف ـت ــا إلـ ــى أن مـتــوســط
إنتاج شجرة الحمضيات نحو  50كيلوغرامًا
سنويًا ،مــا يعني عــائـدًا بقيمة  50ألــف ليرة،
ّ
ل ـك ــن امل ـش ـك ـلــة ب ـت ــراج ــع س ـعــر صـ ــرف ال ـل ـيــرة،
وغ ـ ــاء م ـس ـت ـلــزمــات اإلنـ ـت ــاج ،ف ـه ــذا امل ـب ـلــغ ال
يـســاوي سعر عبوة مبيدات حشرية وعبوة
ّ
سماد .ويلفت محمد إلى أن تكاليف اإلنتاج
زادت خالل العامني املاضيني ،على املنتجني
«ثالثة أضعاف» بسبب ارتفاع أسعار الخدمة
(القطاف) واألسمدة والنقل واضطرار بعض
أصحاب البساتني ّ
للري أحيانًا.
مــن جـهـتــه ،يـنـســب املـهـنــدس ال ــزراع ــي يحيى
ت ـن ــاري ،تــراجــع إن ـتــاج الـحـمـضـيــات بـســوريــة
في املوسم الحالي إلى الحرائق التي التهمت
بساتني مدن الساحل السوري والتي أتت على
نحو مليون شجرة حمضيات ،فتراجع معدل
اإلنتاج من  1.1مليون طن إلى نحو  832ألف
ّ
طن في املوسم الحالي ،مبينًا أن عدد أشجار
الـحـمـضـيــات ف ــي ال ـب ــاد ي ـصــل إل ــى ن ـحــو 13
مليون شـجــرة مــزروعــة على  35ألــف هكتار.
يضيف املهندس السوري لـ«العربي الجديد»
ّ
أن م ــا رفـ ــع أسـ ـع ــار ال ـح ـم ـض ـيــات ،الـتـصــديــر

بالدرجة األولى ،فسورية مستمرة بالتصدير
للخليج والعراق.
وفي ردها على ارتفاع أسعار الفواكه عمومًا
وال ـح ـم ـض ـي ــات خـ ـص ــوص ــا ،أصـ ـ ـ ــدرت وزارة
التجارة الداخلية وحماية املستهلك ،التابعة
لـلـنـظــام ،قـ ــرارًا ح ــددت خــالــه ال ـح ـ ّـد األقـصــى
لـ ـل ــرب ــح فـ ــي إن ـ ـتـ ــاج ال ـ ـخ ـ ـضـ ــروات والـ ـف ــواك ــه
بأنواعها كافة ،واستيرادها من قبل القطاع
الخاص .وبحسب القرار الذي نشرته الوزارة

ارتفاع
تكلفة إنتاج
البرتقال
(دليل
سليمان/
فرانس برس)

عبر صفحتها على مــوقــع «فـيـسـبــوك» جرى
ت ـحــديــد ن ـســب ال ــرب ــح ف ــي ح ــال االس ـت ـي ــراد بـ
 %15للمستورد وتــاجــر الجملة مــن تكاليف
االس ـت ـيــراد ،و %20لـبــائــع الـتـجــزئــة مــن سعر
تــاجــر الـجـمـلــة .أم ــا فــي ح ــال اإلن ـتــاج املحلي،
فتم تحديد النسبة بـ %30من سعر الشراء من
تاجر الجملة (الـفــاح) للمواد سريعة التلف
و %20من ثمن الشراء من تاجر الجملة لبقية
أصناف الخضروات والفواكه.

تونس :ارتفاع قياسي في أسعار الوقود
تونس ـ إيمان الحامدي

ارتفعت أسـعــار املـحــروقــات فــي تونس إلى
مستوى قياسي لــم تسجله الـبــاد سابقا،
بعد تعديل أجرته الحكومة ،أمس الثالثاء،
على أثمان البنزين والـســوالر ،لتكون هذه
الزيادة الثالثة من نوعها منذ بداية العام
الـحــالــي .وأعلنت وزارة الصناعة والطاقة
وامل ـ ـنـ ــاجـ ــم تـ ـع ــدي ــل أس ـ ـعـ ــار بـ ـع ــض املـ ـ ــواد
ال ـب ـتــرول ـيــة ع ـقــب اج ـت ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة الـفـنـيــة
امل ـك ـل ـفــة ب ـض ـبــط األس ـ ـعـ ــار ل ـش ـهــر إب ــري ــل/
ن ـي ـس ــان  2021زي ـ ـ ــادة بـ ـ ـ ــ 100م ـل ـيــم لـلـيـتــر
الـبـنــزيــن ،ليصبح  2095مليما عــوضــا عن
 1995مليما لليتر ،كما جــرى الترفيع في
سعر الغازوال (السوالر) بــ 75مليما لليتر
لـيـصـبــح  1605مـلـيـمــات لـلـيـتــر عــوضــا عن
 .1530وس ـبــق أن رف ـعــت الـحـكــومــة أسـعــار
الوقود مرتني منذ بداية  ،2021األولى في 5
فبراير/شباط والثانية في  11مــارس/آذار
املاضيني .وبمقتضى الــزيــادة التي دخلت
أم ــس الـثــاثــاء حـيــز التنفيذ ،زادت أسـعــار
املـحــروقــات  5بــاملــائــة دفـعــة واح ــدة ،لتصل
األسعار إلى أعلى مستوى تسجله البالد،
حـيــث ل ــم يـسـبــق لـلـحـكــومــة تـعــديــل الـسـعــر
ب ـه ــذه ال ـن ـس ـبــة دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة .وك ـ ــان أعـلــى

سعر لبيع املحروقات قد اعتمد في مارس/
آذار  ،2019بعد قرار حكومة الشاهد زيادة
بـ 80مليما في سعر البنزين ليصبح 2065
مليما والسوالر  1570مليما .ويمثل خفض
دع ــم الـطــاقــة أح ــد أب ــرز عـنــاويــن مــا يسمى
اإلص ـ ـ ــاح االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـت ــي ي ـ ّط ــال ــب بـهــا
امل ـقــرضــون الــدول ـيــون ،حـيــث تـبــنــت تونس
مـنــذ يــولـيــو /تـمــوز  2016طــريـقــة التعديل
اآللــي ألسـعــار املـحــروقــات عمال بتوصيات
صندوق النقد الــدولــي .منذ بداية مــارس/
آذار  ،2020تعتمد تونس في تعديل أسعار
املحروقات على قرار وزيري الطاقة واملالية،
الذي أوكل قرار تحديد األسعار إلى اللجنة
الفنية املكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع
املواد البترولية .وينص أحد فصول القرار
على أال يتجاوز التعديل شهريا نسبة 1.5
باملئة عن السعر املعمول به وقت التعديل.
وتمهد الزيادة الجديدة في سعر املحروقات
الطريق نحو الدخول في مفاوضات جديدة
مـ ــع ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي ،ال ـ ـ ــذي حــث
سلطات تونس على خفض فاتورة األجور
وال ـح ــد م ــن دع ــم ال ـطــاقــة لـتـقـلـيــص الـعـجــز
املــالــي ،مــا يـضــع مــزيــدا مــن الـضـغــوط على
الحكومة الهشة ،بينما تعاني البالد أزمة
مــالـيــة وسـيــاسـيــة ح ــادة .وق ــال الـصـنــدوق،

عقب اختتام مـشــاورات املــادة الرابعة لعام
 ،2021إن السياسة النقدية يجب أن تركز
ع ـلــى ال ـت ـض ـخــم م ــن خـ ــال تــوج ـيــه أس ـعــار
ال ـفــائــدة قـصـيــرة األجـ ــل ،م ــع ال ـح ـفــاظ على
مرونة أسعار الصرف.
وط ـ ـلـ ــب الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق أن ت ـع ـت ـم ــد ت ــون ــس
بــرنــام ـجــا ق ــوي ــا وم ــوث ــوق ــا ب ــه ل ــإص ــاح،
يـحـظــى بـتــأيـيــد واسـ ــع ال ـن ـطــاق ،ف ــي وقــت
تـعـيــش ال ـب ــاد عـلــى وق ــع ص ــراع سياسي
داخـ ـ ـل ـ ــي ب ـ ــن ال ــاعـ ـب ــن ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــن فــي
السلطة ،واحتجاجات مستمرة بسبب عدم
املساواة االجتماعية واملطالبة بالوظائف.
وخصصت تونس هــذا العام نفقات بــ3.4
مليارات دينار للدعم ،من بينها  2.4مليار
دي ـن ــار لــدعــم الـ ـغ ــذاء و 401م ـل ـيــون دي ـنــار
لدعم املحروقات و 600مليون دينار لدعم
ال ـن ـقــل .وس ـبــق لـتــونــس أن ن ـفــذت زيـ ــادات
متتالية فــي سـعــر امل ـحــروقــات عـقــب إب ــرام
آخــر اتـفــاق مــع صـنــدوق النقد الــدولــي في
مايو /أيار  .2016وكشفت األرقام الرسمية
أن الحكومة رفـعــت أسـعــار الــوقــود بنحو
 24في املائة منذ إبــرام اتفاق مع صندوق
النقد في  ،2016لتنفيذ برنامج اقتصادي
يتضمن تقليص الــدعــم وترشيد اإلنـفــاق،
م ـقــابــل ق ــرض بـقـيـمــة  2.98م ـل ـيــار دوالر،

سحبت منه تونس  1.6مليار دوالر فقط
قبل أن يقرر الصندوق تعليق املفاوضات
قبل االنتخابات البرملانية والرئاسية التي
جرت في البالد في أكتوبر /تشرين األول
 .2019وب ـل ــغ ع ـجــز ال ـطــاقــة ل ـتــونــس 0.36
مليون طن مكافئ نفط في يناير /كانون
ال ـث ــان ــي  ،2021م ـق ــاب ــل  0.49م ـل ـي ــون طــن
مكافئ نفط في الفترة ذاتها من سنة ،2020
ليسجل بذلك تحسنا بحوالي  28باملائة،
وفق التقرير الشهري للوضع الطاقي الذي
ن ـشـّـرتــه وزارة ال ـطــاقــة وامل ـن ــاج ــم .وت ـطـ ّـور
ّ
ّ
الطاقية للبالد ليبلغ
االستقاللية
مؤشر
 56باملائة ،مقابل  41باملائة خالل يناير/
ك ــان ــون ال ـثــانــي  .2020وت ـم ـثــل مـشـتــريــات
ت ــون ــس مـ ــن الـ ـط ــاق ــة ال ـ ـجـ ــاهـ ــزة نـ ـح ــو 70
باملائة ،بسبب ضعف طاقة تكرير املصفاة
الوحيدة التي ال تلبي سوى  30باملائة من
االحتياجات في أحسن الـحــاالت .وتضرر
اقتصاد تونس بشدة جراء تداعيات أزمة
كورونا ،خصوصا قطاع السياحة ،املصدر
الــرئـيـســي للنقد األجـنـبــي ال ــازم لتمويل
الـ ــواردات .وفــي  10ديسمبر/كانون األول
 ،2020أق ــر ال ـبــرملــان م ــوازن ــة ال ـبــاد للعام
 2021بعجز متوقع  3.2مليارات دوالر ،بما
يعادل  7باملئة من إجمالي الناتج املحلي.
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أخبار
العراق يستعد للصيف
بمحطات كهربائية
بالتزامن مع تصاعد درجات
الحرارة في العراق ،وما رافقه من
انخفاض في ساعات تجهيز الطاقة
الكهربائية في أغلب املحافظات،
بدأت الحكومة تنفيذ خطتها
إلدخال  50محطة كهربائية متنقلة
إلى الخدمة للسيطرة على ساعات
التجهيز ،وسط مخاوف من
أزمات خطيرة تنعكس عن ضعف
تجهيز الطاقة للمواطننيّ .
وتعد
أزمة تجهيز الطاقة الكهربائية في
البالد من أكثر امللفات انعكاسا
على الشارع العراقي ،إذ تفجرت
تظاهرات شعبية واسعة خالل
السنوات السابقة بسبب انخفاض
ساعات التجهيز .وانخفضت خالل
اليومني األخيرين ساعات التجهيز
في أغلب املحافظات ،ومنها بغداد،
إلى النصف ،إذ ال يحصل املواطن
على أكثر من  3ساعات من الطاقة
الوطنية في اليوم الواحد .وأعلنت
الشركة ،أمس الثالثاء ،إدخال ثالث
محطات تحويلية للطاقة الكهربائية
في محافظتي بغداد وكربالء.
وقال مدير العمليات لحلول
الشبكات في الشركة محمد
بنودي ،في بيان ،إن «تلك املحطات
وزعت بواقع واحدة في كل من
منطقتي زيونة والصحافيني في
العاصمة بغداد ،وأخرى شمالي
محافظة كربالء».
ارتفاع صادرات الغاز
الجزائري
نجحت الجزائر في تسجيل قفزة
معتبرة في صادراتها من الغاز
خالل الربع األول من عام ،2021
رغم الظروف السائدة والسياق
الحالي املرتبط باستمرار جائحة
كوفيد  ،19وهذا بفضل زيادة

اإلنتاج املقترنة بتعزيز طلبات
الزبائن واملتعاملني.
وكشفت شركة «سوناطراك»
الجزائرية أمس ،في بيانّ ،أن
إيطاليا شكلت ،خالل الربع األول
من العام الحالي ،الوجهة األولى
لصادرات الجزائر من الغاز ،بحجم
إجمالي قدره  6.4مليارات متر
مكعب؛ أي بزيادة قدرها ٪109
مقارنة بعام  ،2020وبذلك عززت
الجزائر موقعها كثاني ممون
إليطاليا بالغاز ،باستحواذها
على حصة في هذه السوق بلغت
 ٪35مقابل  ٪16خالل نفس
الفترة من عام  .2020وبحسب
أرقام «سوناطراك» ،تأتي في
املرتبة الثانية شبه جزيرة إيبيريا
(إسبانيا والبرتغال) ،بحجم
صادرات قدر خالل الربع األول
من عام  2021بـ 4.3مليارات متر
مكعب ،بزيادة قدرها ٪122
مقارنة بعام  .2020وتعتمد
الجزائر على عائدات النفط والغاز
في توفير معظم إيراداتها املالية.

المركزي اإلماراتي
يمدد تدابير التحفيز
قال مصرف اإلمارات العربية
املتحدة املركزي ،أمس ،إنه مدد
حتى منتصف  2022بعض
تدابير التحفيز ،التي استحدثها
العام املاضي للحد من تأثير أزمة
فيروس كورونا على االقتصاد.
وتساعد خطة الدعم االقتصادي
الشاملة املوجهة البنوك على
تقديم إنقاذ مالي مؤقت للشركات
واألفراد املتأثرين بجائحة فيروس
كورونا ،وتيسر قدرات إقراض
إضافية عبر اإلعفاء من مصدات
حالية لرأس املال والسيولة .وقال
املصرف املركزي ،في بيانّ ،إن
البنوك ستظل بإمكانها «االستفادة
من تسهيالت السيولة ذات التكلفة
الصفرية املغطاة بضمان ،البالغ
قدرها  50مليار درهم ،حتى 30
يونيو /حزيران ( »2022الدوالر
=  3.6728دراهم إماراتية) .كما
سيتم تمديد التمويل املقدم من
البنك لتأجيل سداد القروض
بموجب خطة الدعم االقتصادي
الشاملة املوجهة حتى نهاية
العام الجاري.
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رؤية

تقرير
تعد جمهورية أيرلندا وجزر التاج البريطاني من كبار الخاسرين من قانون
الضرائب الدنيا الموحد على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.
ولدى أيرلندا معدل ضرائب ال يتعدى  %12.5على الشركات مقابل
 %34.4في فرنسا و %29.8في ألمانيا

المالذات
اآلمنة من
الضرائب تنتعش
على حساب
االقتصادات الثرية
()Getty

أيرلندا
أكبر الخاسرين
لندن ـ العربي الجديد

أشـعـلــت خـطــة الــرئـيــس األمـيــركــي
ج ــو ب ــاي ــدن ال ـخــاصــة بــوضــع حد
أدنى موحد عامليًا للضرائب على
ال ـشــركــات م ـت ـعــددة الـجـنـسـيــات االن ـت ـقــادات
املوجهة إلى الحكومة األيرلندية التي تتربح
من معدل الضرائب املنخفض على الشركات
العاملية .ولدى حكومة أيرلندا نظام ضرائب
منخفض جدًا على الشركات العاملية متعددة
ال ـج ـن ـس ـي ــات ال يـ ـتـ ـع ــدى  ،%12.5م ـق ــارن ــة
بالضرائب املرتفعة التي تصل نسبتها إلى
 %34.4في فرنسا و %29.8في أملانيا و%25
في هولندا و %22في الــدنـمــارك .وتستخدم
أيرلندا هذا املعدل املنخفض من الضرائب في
جــذب الشركات األميركية وشركات التقنية
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الخزينة البريطانية تخسر
 40مليار باوند سنويًا من
التهرب الضريبي

المتهربون
يحصون أعباء
خطة بايدن
الضريبية

واألدوي ــة واإلنـتــرنــت الـتــي تفتح مكاتب في
الـبــاد تــدخــل فيها حسابات املبيعات التي
تجنيها تلك الشركات فــي ال ــدول األوروبـيــة

معارضة متوقعة في الكونغرس

من المتوقع أن يواجه مشروع الضرائب على الشركات في أميركا
معارضة في الكونغرس ،ليس فقط من أعضاء الحزب الجمهوري
ولــكــن كــذلــك مــن أعــضــاء في
الحزب الديمقراطي ولكنها لن
تعرقل إجازته ،حسب مراقبين.
ويرى خبير الحسابات القانونية في
أيرلندا ،بريان كيغان ،أن الضرائب
ليست فقط قضية اقتصادية
ومــالــيــة ولــكــنــهــا ســيــاســيــة ،وال
يستبعد كيغان أن يصبح قانونًا
خالل الـ  18شهرًا المقبلة ويطبق
في كل من أميركا وأوروبا.

ذات ال ـضــرائــب املــرت ـف ـعــة .وبــال ـتــالــي تتمكن
ال ـ ـشـ ــركـ ــات مـ ــن ضـ ـ ــرب عـ ـصـ ـف ــوري ــن بـحـجــر
واح ــد ،هما تحقيق مبيعات فــي ال ــدول ذات
االقتصادات الكبرى والنشطة ،ودفع ضرائب
في دولة مثل أيرلندا ذات الضريبة املنخفضة
على أربــاح الشركات .وتعد أيرلندا والجزر
التابعة للتاج البريطاني من كبار الوجهات
التي تستخدمها الشركات العاملية للتهرب
من دفع الضرائب املرتفعة في دولها ويطلق
عليها «امل ــاذات اآلمـنــة مــن الـضــرائــب» وهي
تـحـظــى بـشـعـبـيــة ك ـب ـيــرة م ــن ق ـبــل ال ـشــركــات
واألثرياء في العالم.
وحسب بيانات رسمية ،كسبت أيرلندا نحو
 14.1مليار دوالر من الضرائب على الشركات
ف ــي ال ـع ــام  .2020وج ــاء ه ــذا ال ــدخ ــل املــرتـفــع
الـ ــذي حـقـقـتــه ال ـب ــاد م ــن ض ــرائ ــب الـشــركــات
على الرغم من تداعيات جائحة كورونا على
األع ـم ــال ال ـت ـجــاريــة .وت ـقــدر شبكة «الـعــدالــة
ف ــي ال ـ ـضـ ــرائـ ــب» ،وه ـ ــي م ـن ـظ ـمــة بــري ـطــان ـيــة
تعمل على سد ثغرات التهرب من الضرائب،
أن بــريـطــانـيــا وال ـج ــزر الــواق ـعــة تـحــت الـتــاج
الـبــريـطــانــي مـســؤولــة عــن  %42مــن إجمالي
ح ـج ــم الـ ـتـ ـه ــرب م ــن الـ ـض ــرائ ــب ف ــي ال ـع ــال ــم.
وتـ ـق ــدر ش ـب ـكــة ال ـع ــدال ــة وف ـق ــا ل ــأرق ــام الـتــي
نشرتها مجلة «نيو ستيتمان» األسبوعية
البريطانية فــي عــددهــا األخـيــر الـصــادر يوم

 14إب ــري ــل /ن ـي ـســان الـ ـج ــاري ،خ ـس ــارة دول
العالم السنوية من تهرب الشركات واألثرياء
مـ ــن ال ـ ـضـ ــرائـ ــب ب ـن ـح ــو  427م ـل ـي ــار دوالر.
وحـســب معلومات الشبكة تخسر الخزينة
البريطانية نحو  40مليار باوند إسترليني.
لـكــن هـنــالــك ال ـعــديــد م ــن الـ ــدول الــرأسـمــالـيــة
التي باتت تعاني في السنوات األخيرة من
التهرب من الضرائب.
وخـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـعـ ـش ــر األخ ـ ـي ـ ــرة تـمــت
محاكمة العديد من املصارف العاملية بتهم

غسل األم ــوال فــي الــواليــات املـتـحــدة ،خاصة
الـبـنــوك الـســويـســريــة الـنـشـطــة فــي استثمار
الـ ـث ــروة األم ـي ــرك ـي ــة وإغ ـ ـ ــراء أث ــري ــاء أم ـيــركــا
ب ــوض ــع أم ــوالـ ـه ــم ف ــي ال ـح ـس ــاب ــات ال ـســريــة
السويسرية .وكسبت الخزينة األميركية عبر
هــذه املحاكمات والـغــرامــات والتسويات مع
البنوك التجارية العاملية ،أكثر من  16مليار
دوالر .ل ـكــن إدارة ب ــاي ــدن ت ــرغ ــب ف ــي إغ ــاق
ملف الضرائب على الشركات وبشكل نهائي
عبر نظام الضرائب الجديد محليا عبر رفع

منافسة شرسة على سوق اللقاحات في أميركا
حققت أغلبية شركات
األدوية األميركية الكبرى
مبيعات ضخمة من
اللقاحات المضادة
لفيروس كورونا الجديد،
لكن بعض العقاقير
يواجه شكوكًا في
الفعالية
واشنطن ـ العربي الجديد

لقاحات «جونسون أند جونسون» كسبت أكبر عدد من الزبائن في أميركا ()Getty

تتزايد املنافسة بني شركات األدويــة املنتجة
للقاحات امل ـضــادة لـفـيــروس كــورونــا ،لكنها
ت ــواج ــه ع ـق ـبــات ص ـح ـيــة ت ـش ـكــك ف ــي فـعــالـيــة
اسـ ـتـ ـخ ــدام هـ ـ ــذه الـ ـلـ ـق ــاح ــات ،إال أن مـعـظــم
ال ـشــركــات ال ـك ـبــرى حـقـقــت مـبـيـعــات قياسية
منها فــي أمـيــركــا وأوروب ـ ــا .وم ــن املـتــوقــع أن
يبلغ دخــل مبيعات شركة «فايزر بيونتيك»
ن ـحــو  24م ـل ـيــار دوالر ،ك ـمــا ت ـق ــدر مـبـيـعــات
شــركــة مــوديــرنــا مــن الـلـقــاحــات بنحو 12.19
م ـل ـيــار دوالر خـ ــال ال ــرب ــع األول م ــن ال ـعــام
الجاري .وارتفعت أرباح وإيرادات «جونسون
أن ــد جــونـســون» خ ــال الــربــع األول مــن الـعــام
ال ـجــاري بــأكـثــر مــن تــوقـعــات املـحـلـلــن ،بدعم
م ــن مـبـيـعــاتـهــا م ــن ل ـق ــاح فـ ـي ــروس ك ــورون ــا.
وق ــال ــت شــركــة األدويـ ـ ــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي بـيــان
على موقعها اإللكتروني ،نقلت قناة «سي أن
بي سي» مقتطفات منه ،أمس الثالثاء ،إنها
سجلت أربــاحــا بقيمة  6.20مـلـيــارات دوالر
خالل فترة األشهر الثالثة املنتهية في مارس/
آذار ،مقابل أرباح بقيمة  5.80مليارات دوالر
خ ــال نـفــس الـفـتــرة مــن  .2020وب ـلــغ نصيب
سهم «جونسون أنــد جونسون» من األربــاح

عـنــد اسـتـثـنــاء بـعــض الـبـنــود مـسـتــوى 2.59
دوالر خالل الفترة من يناير /كانون الثاني
وحتى مــارس /آذار ،وهــو مستوى أعلى من
التوقعات عند  2.34دوالر .وحققت الشركة
زيــادة في املبيعات بنسبة  %7.9إلــى 22.32
مليار دوالر ،متجاوزة توقعات املحللني عند
 21.98مليار دوالر .وعدلت الشركة توقعاتها
لنصيب السهم من األرباح عن العام الجاري
إل ــى مـسـتــوى ي ـتــراوح مــا بــن  9.42دوالرات
إلى  9.57دوالرات ،مقابل التقديرات السابقة
عند مستوى يـتــراوح مــا بــن  9.40إلــى 9.60
دوالرات .وح ـس ــب وك ــال ــة «ف ــران ــس بـ ــرس»،
ط ـل ـبــت ال ــوك ــال ــة األم ـي ــرك ـي ــة لـ ــأدويـ ــة وق ــف
تـصـنـيــع ل ـقــاح «ج ــون ـس ــون أن ــد جــون ـســون»،
مؤقتًا ،في مصنع أنتج  15مليون جرعة منه
غير مطابقة للمعايير.
وك ــان ــت ش ــرك ــة «ج ــون ـس ــون أن ــد جــون ـســون»
ذك ــرت لـلــوكــالــة فــي نـهــايــة آذار/م ـ ـ ــارس أنها
حـ ـ ـ ـ ّـددت م ـص ـن ـعــا فـ ــي ب ــال ـت ـي ـم ــور فـ ــي واليـ ــة
م ــاري ــان ــد تــديــرهــا شــركــة «إي ـمــرج ـنــت بــايــو
ســولـيــوشـنــز» تــوجــد فـيــه كـمـيــة مــن جــرعــات
ال ـل ـق ــاح «ال ت ـت ـطــابــق م ــع م ـعــاي ـيــر ال ـنــوع ـيــة،
مــن دون أن تحدد كميتها .وذك ــرت صحيفة
«ن ـيــويــورك تــايـمــز» فــي وق ــت الح ــق أن األمــر
يتعلق بـ 15مليون جرعة.
وأعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة «إيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت بـ ــايـ ــو
سوليوشنز» يــوم اإلث ـنــن ،أنـهــا نقلت إلى
ال ـج ـهــاز ال ـف ـيــدرالــي الـ ــذي ي ــراق ــب األسـ ــواق

الوكالة الفيدرالية
األميركية لألدوية طلبت
تعليق تصنيع بعض
اللقاحات

ً
املــالـيــة ،ملفا يفيد بــأن الــوكــالــة الفيدرالية
األمـيــركـيــة ل ــأدوي ــة طـلـبــت فــي  16إبــريــل/
نيسان تعليق تصنيع اللقاح في بالتيمور
في انتظار إجراء تفتيش .وجاء في امللف أن
إيمرجنت «وافقت على وقف إنتاج أي مواد
ج ــدي ــدة ف ــي مـصـنـعـهــا ف ــي بــاي ـف ـيــو ،وعـلــى
ع ــزل امل ـ ــواد امل ــوج ــودة ف ــي ان ـت ـظــار انـتـهــاء
التفتيش وتصحيح املشاكل املحتملة التي
يـمـكــن أن ت ـح ـ ّـدد خ ــال عـمـلـيــة الـتـفـتـيــش».
وكــانــت «جــونـســون أنــد جــونـســون» أعلنت
في مارس /آذار إرسال خبراء إضافيني إلى
املكان من أجل اإلشراف على إنتاج اللقاح.
ويشكل هــذا الـقــرار مشكلة جديدة تواجهها
«ج ــونـ ـس ــون أنـ ــد ج ــونـ ـس ــون» ف ــي ال ــوالي ــات
ّ
املتحدة ،حيث علق استخدام لقاحها بعدما
أفـ ـ ــادت ال ـس ـل ـطــات ع ــن س ــت ح ـ ــاالت جـلـطــات
دموية خطيرة بعد تلقي اللقاح ،بينها وفاة.
وف ــي أوروبـ ـ ــا ،ال تـ ــزال ال ـش ـكــوك تـخـيــم على
جـ ـ ــدوى الـ ـلـ ـق ــاح ،ب ـع ــدم ــا أوصـ ـ ــت ال ـس ـل ـطــات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء املـ ــاضـ ــي
«ب ـت ـع ـل ـيــق» اس ـت ـخ ــدام ال ـل ـقــاح الـ ــذي طــورتــه
ش ــرك ــة «ج ــون ـس ــون أنـ ــد ج ــون ـس ــون» ب ـهــدف
تقييم الروابط املحتملة بني اللقاح وحاالت
التجلط الدموي الخطرة لدى عدة أشخاص
في الواليات املتحدة .وتوقع املستشار الطبي
للبيت األبيض أنتوني فاوتشي يوم األحد،
أن ُيسمح بــاسـتـخــدام الـلـقــاح مــن جــديــد ،مع
احـتـمــال أن ي ـكــون ذل ــك مـصـحــوبــا «بـقـيــود»،
مـتــوقـعــا ات ـخ ــاذ قـ ــرار ب ـح ـلــول ي ــوم الـجـمـعــة.
وقال« :أنا غير متأكد من أنها ستكون متعلقة
ّ
ب ــال ـس ــن أو ال ـج ـن ــس أو أن ال ـل ـق ــاح سـيـكــون
مصحوبا بتحذير فقط» .وحتى اآلن ،تهيمن
ال ـشــركــات األمـيــركـيــة عـلــى معظم  3لقاحات
مستخدمة ضد الفيروس في العالم .وتتجه
شركات أميركية من بينها شركة «جونسون
أند جونسون» لزيادة إنتاجها من اللقاحات،
ع ـب ــر ال ـت ـص ـن ـيــع فـ ــي ال ـه ـن ــد وبـ ـع ــض ال ـ ــدول
اآلسيوية الصديقة للواليات املتحدة.

معدل الضرائب وعامليا عبر مقترح الضرائب
املوحدة على الشركات متعددة الجنسيات.
وتسعى إدارة الرئيس األميركي لرفع معدل
ال ـضــرائــب عـلــى ال ـشــركــات حـتــى تـتـمـكــن من
ت ـمــويــل خ ـطــة ت ـحــديــث ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة في
أم ـيــركــا .وح ـســب خـطــة ب ــاي ــدن فــإنـهــا تعمل
على رفع الضرائب على الشركات من معدلها
الحالي البالغ  %21إلى .%28
وتعد أميركا من أكبر املتضررين من تهرب
الشركات من الضرائب ،إذ إن معظم الشركات

ال ـك ـبــرى ال ـتــي تــديــر عـمـلـيــاتـهــا ف ــي ال ـخــارج
تعود جنسيتها في األصل إلى أميركا .وهذه
ال ـش ــرك ــات تـسـجــل م ـقــارهــا خـ ــارج ال ــوالي ــات
املتحدة فــي جــزر الكاريبي وج ــزر «امل ــاذات
اآلم ـن ــة م ــن ال ـض ــرائ ــب» ،وه ــي دول صـغـيــرة
ال تـفــرض ضــرائــب لكنها تـسـتــوفــي رســومــا
فقط على تسجيل الـشــركــات .وكــانــت وزارة
ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة قــد سـعــت إل ــى التشديد
على الشركات األميركية العاملة في الخارج
خالل السنوات املاضية وإجبارها على دفع

الـضــرائــب عبر سياسة «الـعـصــا وال ـجــزرة».
وح ـســب صـحـيـفــة «وول سـتــريــت ج ــورن ــال»
طلبت وزارة الخزانة من الشركات األميركية
العابرة للقارات ،أن تسجل بيانات الضرائب
التي تدفعها في كل دولة تنفذ فيها صفقات
تجارية.
وظلت قضايا الضرائب على شركات التقنية
واإلنترنت الكبرى تثير العديد من الخالفات
بني واشنطن ودول االتحاد األوروبــي خالل
ال ـس ـن ــوات األرب ـ ــع ال ـتــي ح ـكــم فـيـهــا الــرئـيــس
األمـيــركــي الـســابــق دونــالــد تــرامــب .ويقترح
مشروع الضرائب املوحد على دول مجموعة
ال ـت ـن ـم ـي ــة والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ،وه ــي
االق ـت ـصــادات الـكـبــرى فــي الـعــالــم ،وض ــع حد
أدنى للضرائب على الشركات ،ويمنع الدول
من خفض الضرائب إلى أدنى من هذا الحد
أو السقف ،ولكن يمكن للدولة أن ترفع معدل
ال ـضــرائــب عـلــى ال ـشــركــات كـمــا ت ـشــاء .ويــرى
محللون أن املقترح سيسد ثغرة «التفاوت
فــي معدل الـضــرائــب» ،وهــي ثغرة تستغلها
الـشــركــات الـكـبــرى ،خــاصــة فــي دول االتـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي الـ ـت ــي ت ـت ـف ــاوت ف ـي ـهــا ال ـض ــرائ ــب
بمعدالت كبيرة.
وي ـ ــرى م ـح ـل ـلــون أن ت ــوج ــه ب ــاي ــدن ملـعــالـجــة
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـخ ــاف ـي ــة ع ـب ــر م ـن ـظ ــور م ـت ـعــدد
األط ــراف وإع ــادة أميركا للمنظمات الدولية
سـيـســاهــم ف ــي ب ـن ــاء ت ـحــالــف ق ــوي ب ــن دول
الــدي ـم ـقــراط ـيــات الــرأس ـمــال ـيــة .وه ــو تـحــالــف
ي ـعــول عـلـيــه الــرئ ـيــس األم ـيــركــي فــي اح ـتــواء
ال ـت ـم ــدد االق ـت ـص ــادي وال ـت ـج ــاري الـصـيـنــي.
وقــالــت الحكومة األيرلندية ،وفقًا ملــا ذكرته
ق ـنــاة س ــي أن ب ــي س ــي :نـحــن ن ـش ــارك بشكل
إيجابي فــي النقاشات الخاصة بالضرائب
الــدنـيــا امل ــوح ــدة ،ونـ ــدرس املـقـتــرحــات بــدقــة.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت فـ ـ ــي ت ـع ـل ـي ـق ـه ــا ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـش ـ ــروع
تجر حتى اآلن مناقشات
األميركي ،أنــه «لــم
ِ
عـلــى املـسـتــوى الـسـيــاســي بــن الـ ــدول الـ ــ139
دول ــة الـتــي عــرضــت عليها مـســودة املـشــروع
الضرائب املوحد» .وكانت مجموعة العشرين
قــد واف ـقــت عـلــى مـسـتــوى وزراء املــالـيــة على
مقترح مـشــروع الـضــرائــب املــوحــد مــن حيث
املبدأ في اجتماعها الذي جرى في  7إبريل/
نيسان الجاري.
وتـ ــرى ال ـخ ـب ـيــرة ب ــارب ــرا أن ـغ ــاس م ــن شــركــة
«أرنـ ـس ــت آنـ ــد ي ــون ــغ» ال ـبــري ـطــان ـيــة لـتــدقـيــق
ال ـح ـســابــات الـقــانــونـيــة ،فــي دراسـ ــة مـطــولــة،
أن خـطــة بــايــدن تـمـلــك ف ــرص ال ـن ـجــاح ألنـهــا
ً
وضعت حـلــوال لقضايا معقدة عبر منظور
متعدد األط ــراف ،وأزال ــت االستثناءات التي
كانت تطالب بها اإلدارة السابقة.

الصين ترفع االحتياطي النفطي
بكين ـ العربي الجديد

تــدفــع م ـخــاوف ال ـصــن مــن تــدهــور الـعــاقــات
التجارية مع إدارة الرئيس األميركي ،جوزيف
بايدن ،باتجاه زيــادة املخزون االستراتيجي
من الطاقة ،خصوصًا من الخامات النفطية.
وبحسب نشرة «أوي ــل بــرايــس» األميركية،
رفـ ـع ــت الـ ـش ــرك ــات ال ـص ـي ـن ـيــة مـشـتــريــاتـهــا
مــن الـنـفــط فــي شـهــر م ــارس /آذار املــاضــي،
كما رفعت فــي الــوقــت نفسه معدل اإلنتاج
املـحـلــي ،مـقــارنــة بمستوياتها فــي يناير/
كــانــون الثاني وفـبــرايــر /شـبــاط املاضيني.
وارتـ ـفـ ـع ــت واردات ال ـن ـف ــط ال ـص ـي ـن ـيــة فــي
مارس /آذار بنسبة  %21مقارنة بمتوسط
م ـس ـتــويــات ـهــا ال ـش ـه ــري ــة ال ـس ــاب ـق ــة .وف ـســر
خبراء ارتفاع املشتريات بتغذية الحكومة
الصينية للمخزون االستراتيجي الصيني
م ــن ال ـن ـف ــط الـ ـ ــذي ض ـخ ــت ف ـي ــه ن ـح ــو 1.63
مليون برميل مقارنة بمعدل شهري سابق
يقدر بنحو  920ألف برميل يوميًا.

ك ـمــا ي ـش ـيــر م ـح ـل ـلــون إلـ ــى ارتـ ـف ــاع اس ـت ـهــاك
املـ ـص ــاف ــي ال ـص ـي ـن ـيــة ف ــي مـ ـ ــارس /آذار إل ــى
 14.08مليون برميل يــومـيــا .والـجــديــر ذكــره
ّ
أن املـصــافــي الصينية هــي األب ــرز فــي تجارة
املشتقات النفطية في آسيا.
بــدورهــا ،أشــارت وكالة «رويـتــرز» إلــى ارتفاع
واردات ال ـصــن مــن الـنـفــط ال ـخــام الـسـعــودي
بنسبة  %8.8فــي م ــارس املــاضــي ،عما كانت
عـلـيــه ق ـبــل عـ ــام ،مــدفــوعــة ب ـقــوة ال ـط ـلــب ومــع
وص ــول شـحـنــات تــأخ ــرت بـسـبــب ت ـكــدس في
املوانئ .وبلغ حجم الشحنات من السعودية
 7.84ماليني طن ،وهو ما يعادل  1.85مليون

المصافي الصينية هي
األبرز في تجارة المشتقات
البترولية في آسيا

عامل بميناء زوشان الرئيسي الستقبال الشحنات النفطية ()Getty

بــرمـيــل يــوم ـيــا ،وف ــق ب ـيــانــات اإلدارة الـعــامــة
للجمارك بالصني ،أمس الثالثاء ،وذلك مقابل
 1.7مليون برميل يوميًا قبل عام .واحتفظت
السعودية بموقعها كأكبر مورد للنفط الخام
للصني للشهر السابع على التوالي.
وك ــان ــت م ــوان ــئ م ــرك ــز «ش ــان ــدون ــغ» لـتـكــريــر
ال ـن ـفــط بــال ـصــن ق ــد ش ـهــدت ت ـكــدســا لبضعة
أسابيع في فبراير /شباط املاضي ،مما أبطأ
من وصول النفط.
وي ـتــوقــع مـحـلـلــون مــن شــركــة «ريفينيتيف»
تــراجــع الـشـحـنــات مــن الـسـعــوديــة م ــرة أخــرى
في إبــريــل /نيسان الـجــاري ،بسبب تخفيض
طــوعــي ل ــإم ــدادات الـسـعــوديــة بــواقــع مليون
بــرمـيــل يــومـيــا وزي ــادة أس ـعــار ال ـخــام العربي
الخفيف املتجه للسوق اآلسيوية.
وأظهرت بيانات الجمارك أيضًا زيادة إمدادات
النفط الخام من الكويت إلى  0.6مليون برميل
يوميًا ،وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة  %29عما
كانت عليه قبل عام .وبلغت واردات الصني من
اإلم ــارات  0.71مليون برميل الشهر املاضي،
بزيادة  %86عنها قبل عــام .وكشفت بيانات
ّ
من اإلدارة العامة للجمارك الصينية ،أن أكبر
مشتر للنفط الخام في العالم استورد 49.66
ٍ
مليون طن في الشهر املاضي ،وهو ما يعادل
 11.69م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا ،وان ـخ ـف ـضــت
واردات مارس ،بشكل طفيف ،عما كانت عليه
في فبراير املاضي ،إذ وصلت في فبراير إلى
 11.73مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا .وبـلــغ إجـمــالــي
ال ــواردات  139.23مليون طن ،في الربع األول
مــن ال ـع ــام ،بـمــا ي ـعــادل  11.29مـلـيــون برميل
يــوم ـيــا ،وذل ــك م ـقــارنــة بـ ـ ــ 10.2مــايــن برميل
يوميًا في الفترة نفسها قبل عام.
وك ــان ــت ش ــرك ــات الـتـكــريــر ق ــد كـثـفــت الـنـشــاط
وسط قوة في الطلب على الوقود بعد جائحة
كورونا .وتشير البيانات الصينية الرسمية،
ّ
الـ ـص ــادرة األح ــد امل ــاض ــي ،إل ــى أن االقـتـصــاد
الصيني نما بمعدل قياسي في الربع األول
من العام الجاري وبنسبة بلغت .%18.3

أزمة األسواق الناشئة
شريف عثمان

متجاوزًا أغلب التوقعات ،حقق االقتصاد الصيني معدل ً نمو
خ ــال الــربــع األول مــن ال ـعــام الـحــالــي بـلــغ  %18.3م ـقــارنــة بما
كــان عليه في الربع األول من العام املــاضــي ،الــذي شهد انــدالع
ش ــرارة انـطــاق الــوبــاء األخـطــر فــي مــا يـقــرب مــن مــائــة عــام من
مدينة ووهان الصينية إلى أغلب البقاع حول العالم ،وتجاوز عدد
ضحاياه  3ماليني شخص ،باإلضافة إلى أكثر من  140مليون
حالة إصابة .وأعطى معدل النمو القياسي لثاني أكبر اقتصاد
في العالم ،وفقًا للعديد من املحللني ،إشارة باقتراب االقتصاد
العاملي من استعادة جزء كبير مما فقده خالل عام الجائحة،
خــاصــة م ــع ظ ـهــور ع ــام ــات ف ــي نـفــس االت ـج ــاه ف ــي م ــا يخص
االقتصادات الكبرى األخرى ،وعلى رأسها االقتصاد األميركي.
ووفرت الواليات املتحدة أكثر من مائتي مليون جرعة من اللقاح
ملــواطـنـيـهــا ،وصــرفــت ثــالــث وأك ـبــر دف ـعــات امل ـســاعــدات النقدية
للمواطنني ،وفتحت املقاهي والبارات واملطاعم في أغلب الواليات،
فواصلت املطالبات بتعويضات البطالة انخفاضها ،لتسجل
أدنى مستوياتها منذ ظهور الوباء ،وتواصل مؤشرات األسهم
األميركية ارتفاعها إلــى مستويات قياسية جــديــدة ،تجاوزت
العشرين ملؤشري داو جونز وإس آند بي  500منذ بداية العام
الذي لم يمض منه أكثر من  75يوم عمل.
وبخالف ما تم تحقيقه بالفعل من انتعاش حقيقي في العديد من
االقتصادات الكبرى ،أشارت بعض التقارير الصحافية املوثوق
بها إلى أن مدخرات املستهلكني زادت منذ ظهور الفيروس حول
العالم ،بسبب اإلعانات النقدية املقدمة من أغلب الحكومات ،بما
يـقــرب مــن  5.5تريليونات دوالر ،األم ــر ال ــذي ينبئ بمزيد من
االنتعاش مع اكتمال إعادة فتح االقتصاد في تلك الدول.
وخالفًا ملا حدث خالل األزمة املالية العاملية في ،2009 – 2008
حــن كــانــت الـتـبـعــات االق ـت ـصــاديــة واملــال ـيــة األسـ ــوأ مــن نصيب
االق ـت ـصــادات ال ـك ـبــرى ،تشير ت ـقــديــرات أغـلــب املـحـلـلــن إل ــى أن
الـخــاســر األك ـبــر فــي األزمـ ــة الـحــالـيــة رب ـمــا تـكــون االق ـت ـصــادات
ً
الناشئة والدول األقل دخال ،وهو ما أكده مسؤولو صندوق النقد
الدولي خالل اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليني ،التي
ُعقدت قبل أيام ،من خالل تقنية الفيديو كونفرانس.
وبعيدًا عن تقديرات املحللني وصندوق النقد الدولي ،كان واقعًا
أمــامـنــا مــا ظـهــر مــن تــأثـيــر ألزم ــة ال ــوب ــاء ،وأوامـ ــر اإلغ ــاق التي
استهدفت الحد من انتشاره في أغلب بلدان العالم ،ثم ما ترتب
عليها من إيقاف رحالت الطيران وإغالق بعض الدول لحدودها
لفترات متفاوتة ،حيث تراجعت إي ــرادات السياحة مــن العملة
األجنبية للعديد من البلدان الفقيرة واالقتصادات الناشئة ،وعلى
رأسها مصر وتركيا.
وف ــي حــن الـتــزمــت تــركـيــا بسياسة سـعــر ال ـصــرف الـحــر التي
اعتمدتها قبل سنوات ،والتي ترتب عليها حدوث انخفاض كبير
في قيمة عملتها ،وارتفاع معدل التضخم الحقيقي ،رغم رفع
معدالت الفائدة على الليرة ،األمر الذي تسبب في إحداث تغير
ملحوظ في سياساتها الخارجية في أكثر من ملف ،تمسكت
مصر بسياسة سعر الصرف املدار ،الذي يحدده البنك املركزي
املصري صباح كل يوم ،ويطلب من أذرعه في السوق العمل به.
ومــن أجــل االحتفاظ بالقدرة على تثبيت سعر الصرف ومنع
ظهور ســوق ســوداء للعملة من جديد ،استعان البنك املركزي
امل ـصــري بــال ـقــروض الـخــارجـيــة لتحقيق ال ـت ــوازن بــن الـعــرض
والـطـلــب مــن الـعـمـلــة األجـنـبـيــة ،وه ــو مــا أدى إل ــى ارت ـف ــاع الــديــن
الخارجي املصري خالل عام الجائحة وحده ليصل إلى ما يقرب
من  130مليار دوالر ،بزيادة بنسبة  %15تقريبًا عما كان عليه
في بداية العام.
وامتدت آثار تراجع معدالت السفر والسياحة إلى اقتصاد مثل
االقتصاد النيوزيالندي ،الــذي شهد عــودة سريعة لالنتعاش
بـعــد الـسـيـطــرة عـلــى ال ــوب ــاء ف ــي ال ـب ــاد ،إال أن ف ـق ــدان إيـ ــرادات
السياحة تسبب في تراجع الناتج املحلي اإلجمالي للبالد خالل
الشهور الثالثة األخيرة من العام املاضي .ولن تقتصر خسائر
االقتصادات النامية والناشئة على إيــرادات العملة األجنبية من
الـسـيــاحــة ،حـيــث تسبب ارت ـفــاع م ـعــدالت الـفــائــدة عـلــى سـنــدات
الخزانة األميركية األقــل خطورة في العالم في اجتذاب جزء –
حتى اآلن – من االستثمارات األجنبية في أدوات الدين املحلية
التي تصدرها تلك االقتصادات.
وبخالف التأثير الواضح على ما يتاح من العمالت األجنبية لتلك
االقتصادات ،وما يمثله من ضغوط كبيرة على عمالتها املحلية،
سيكون على تلك االق ـت ـصــادات رفــع مـعــدالت الـفــائــدة لــديـهــا ،من
ناحية لتعويض مــا فقدته مــن سيولة مــن الـســوق املحلية ،ومن
ناحية أخرى ملحاولة استعادة األموال الهاربة باتجاه األصول األقل
خطورة .وغني عن البيان ما تسببه معدالت الفائدة املرتفعة من
أزمات إضافية مليزانيات تلك الدول املأزومة من قبل ظهور الوباء.
وتسبب ظهور الوباء ،وما نتج عنه من تعطل سالسل اإلمداد
ألســاب ـيــع وش ـه ــور ،بتغير س ـيــاســات ال ـتــوريــد ل ــدى الـشــركــات
الـكـبــرى ،الـخــاصــة بــاالعـتـمــاد على أس ــواق خــارجـيــة بعيدة في
توفير احتياجاتها من املواد األولية والسلع الوسيطة.
وأظ ـه ــرت ب ـيــانــات حــديـثــة ت ــراج ــع أرقـ ــام ص ـ ــادرات ال ـعــديــد من
االقـتـصــادات النامية والناشئة ،بصورة أثــرت مــرة أخــرى على
حصيلة العملة األجنبية لديها ،كما معدالت النمو املسجلة فيها.
وفــي تقرير حــديــث لوكالة بلومبيرغ ،أكــد كبير االقتصاديني
لديها ،توم أورليك ،أن انتعاش االقتصادين األميركي والصيني
يوحى بأن االقتصاد العاملي ،بكل مكوناته ،في طريقه لالنتعاش،
إال أن هذه الصحوة تخفي كثيرًا من االختالفات في الظروف
والتطورات في ما بني االقتصادات الكبرى والناشئة ،وأيضًا بني
الشركات الكبرى ومنافسيها األصغر حجمًا ،باإلضافة إلى ما
بني العمالة مرتفعة ومنخفضة املـهــارات ،وهــو ما يضع مزيدًا
من الضغوط على االقـتـصــادات النامية والناشئة ،التي نعرف
موقعها في تلك املقارنات.
وم ــع األخ ــذ فــي االع ـت ـبــار مــا تسببت فـيــه ظ ــروف فـتــرة الــوبــاء
من تراجع رأس املــال البشري في الــدول األفقر ،بسبب ضعف
إمكانات التعليم والتدريب والتطوير عن بعد فيها ،يتبني حجم
التحدي الذي ستواجهه تلك االقتصادات خالل الفترة القادمة،
حال استسالمها للتغيرات الحادثة حولها.
اختلفت أزمة الوباء عن األزمات السابقة ،وال بد أن يكون تعامل
االقتصادات األضعف معها ،كما مع ما يحدث بعدها ،مختلفًا
عما حدث من قبل ،بدوافع كثيرة ،أهمها غريزة البقاء.

