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يصعد حروبه التجارية
ترامب
ّ

لندن ـ العربي الجديد

ص ـ ّـع ــد ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد تــرامــب
من حروبه التجارية ضد كل من
روس ـي ــا والـ ـص ــن ،خ ــال الـفـتــرة
األخـ ـي ــرة ،األم ــر ال ــذي دف ــع ك ــل م ــن موسكو
وبكني إلى الرد عليه بإجراءات مضادة.
وم ــدد الــرئـيــس الــروســي ،فالديمير بوتني،
أمس السبت ،الحظر املفروض على املنتجات
الـغــذائـيــة الـغــربـيــة مـنــذ نـحــو ســت سـنــوات
حتى نهاية العام املقبل  ،2021والتي جاءت
ردًا على العقوبات التي فرضها األميركيون
واألوروب ـ ـ ـيـ ـ ــون ض ــد م ــوس ـك ــو لـ ــدورهـ ــا فــي
األزمة األوكرانية.
ويشمل الحظر الــروســي ،معظم املنتجات
الغذائية مــن البلدان التي تفرض عقوبات
ع ـلــى روسـ ـي ــا لـضـمـهــا ش ـبــه ج ــزي ــرة ال ـقــرم
األوكرانية في مــارس /آذار  ،2014ودعمها
االنفصاليني فــي شــرق أوكــرانـيــا .وقــد مدد
ه ــذا ال ـح ـظــر م ـنــذ ذل ــك ال ـحــن خ ـمــس م ــرات

اسـتـجــابــة لـتـمــديــد الـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة
األوروبية على روسيا.
وفــي إط ــار تشديد الـعـقــوبــات على روسـيــا،
صعدت اإلدارة األميركية التهديد الوشيك
ب ـف ــرض ع ـق ــوب ــات ف ــي م ـح ــاول ــة ل ــوق ــف خط
أنــابـيــب الـغــاز الطبيعي «ن ــورد ستريم ،»2
الـ ــذي س ـيــربــط روس ـي ــا بــأملــان ـيــا ،ح ـســب ما
ق ــال م ـســؤول أمـيــركــي كبير لــوكــالــة األنـبــاء
األملانية.
وق ــال امل ـس ــؤول ،ال ــذي ت ـحــدث شــريـطــة عــدم
الـكـشــف ع ــن هــوي ـتــه ،إن اإلدارة األمـيــركـيــة
حددت بالفعل عددا من الشركات أو األفراد
الذين قد يواجهون عقوبات إذا لم يوقفوا
عـمـلـيــاتـهــم املـتـعـلـقــة بـخــط األن ــاب ـي ــب ،ال ــذي
يشمل نشاط الشحن.
وأض ــاف «نـحــن بـصــدد االت ـص ــال بـعــدد من
هذه الشركات إلبالغهم أنهم يشاركون في
ن ـشــاط خــاضــع ل ـل ـع ـقــوبــات» ،إال أن ــه رفــض
تـحــديــد تـلــك ال ـشــركــات .وتــابــع «الـعــديــد من
هــذه الشركات غير مدركة لهذا األمــر وهذه

االتصاالت تمنحها فرصة لوقف نشاطها».
وأشــار املـســؤول األميركي إلــى أن واشنطن
سـ ـتـ ـق ــدم تـ ـق ــريـ ـرًا إلـ ـ ــى الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ب ـش ــأن
الشركات الخاضعة للعقوبات في غضون
أيام أو أسابيع.
وف ــي جــانــب آخ ــر ،قــالــت م ـصــادر مطلعة إن
واش ـن ـطــن تـتــأهــب لتصنيف أرب ــع شــركــات
صينية أخرى ضمن الشركات التي يدعمها
ال ـج ـيــش ال ـص ـي ـنــي ،م ـمــا ي ـحــد م ــن إمـكــانـيــة
تعاملها مــع املـسـتـثـمــريــن األم ـيــرك ـيــن ،في
الوقت الذي تسعى فيه إدارة دونالد ترامب
لـتـعــزيــز مــوقـفـهــا امل ـت ـشــدد إزاء ال ـصــن في
أيامها األخيرة.
وس ـت ــؤدي ه ــذه اإلض ــاف ــات إل ــى زيـ ــادة عــدد
الشركات الصينية التي يشملها هذا القرار
إل ــى  35شــركــة م ــن بـيـنـهــا ش ــرك ــات عمالقة
م ـثــل هــايـكـفـيـجــن لـلـتـكـنــولــوجـيــا الــرقـمـيــة
وتشاينا موبايل ،وفق وكالة رويترز .ويتم
وضع قائمة «للشركات العسكرية الصينية
الشيوعية» بموجب قانون صدر في 1999

يـلــزم وزارة الــدفــاع األميركية (البنتاغون)
بتجميع قائمة للشركات «اململوكة أو التي
يسيطر عليها» الجيش الصيني ،لكن وزارة
الــدفــاع لــم تمتثل لـهــذا الـقــانــون س ــوى هــذا
العام فقط.
وتــأتــي الخطوة األخـيــرة بعد أيــام فقط من
نـشــر الـبـيــت األب ـيــض أمـ ـرًا تـنـفـيــذيــا فــي 13
نــوف ـم ـبــر/ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي ال ـ ـجـ ــاري ،يمنع
املستثمرين األمـيــركـيــن مــن ش ــراء األوراق
امل ــال ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــات ال ـص ـي ـن ـيــة املـ ــدرجـ ــة فــي
القائمة السوداء.
ّ
وق ـ ــال ت ــرام ــب ف ــي م ــرس ــوم إن هـ ــذا الـحـظــر
سيطبق اعتبارًا من  11يناير /كانون الثاني
املقبل ،أي قبل تسعة أيام من مغادرته البيت
األبيض ووصول سلفه جو بايدن الفائز في
االنتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث
م ــن هـ ــذا ال ـش ـه ــر .وردًا ع ـلــى هـ ــذا اإلجـ ـ ــراء،
اتهمت الصني واشنطن «باستغالل سلطة
الــدولــة ملهاجمة الـشــركــات الصينية بشكل
تعسفي».
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أخبار

إيران تغلق األعمال وتقلص
السفر بسبب كورونا

أغلقت إيران ،أمس ،الشركات
واألعمال وقلصت السفر بني
مدنها الرئيسية ،بما في ذلك
العاصمة طهران ،في الوقت الذي
تكافح فيه أسوأ انتشار لفيروس
كورونا في منطقة الشرق األوسط،
بينما حافظت العملة الوطنية

على استقرارها في التعامالت
بالسوق الحرة ،رغم التوقعات
املتشائمة بشأن تداعيات إجراءات
الحد من انتشار الوباء .وتشمل
إجراءات اإلغالق الجديدة إقفال
معظم الشركات واملتاجر واملراكز
التجارية واملطاعم ،في أكبر
مدن إيران (مشهد وأصفهان
وشيراز) .وحددت السلطات
اإليرانية ما يقرب من  160بلدة
ومدينة متأثرة كنقاط ساخنة ،ألن
هذه املراكز الحضرية لديها أعلى
نتائج اختبار فيروس كورونا
يوميًا للفرد.
تركيا تمدد مهام «الريس
عروج» للتنقيب

أعلنت تركيا ،أمس ،تمديد مهام
سفينة «الريس عروج» للتنقيب
في شرق املتوسط ،من خالل
إصدارها إخطار «نافتكس»
جديدا باملنطقة حتى  29نوفمبر/
تشرين الثاني الجاري .وبحسب
اإلعالن ،ستواصل «الريس عروج»
( )Oruç Reisمهامها في شرق
املتوسط ،برفقة سفينتي «أتامان»،
و«جنكيزخان» ،إذ من املخطط
أن تنقضي مدة إخطار نافتكس
الحالي في  23نوفمبر.
و«نافتيكس» ،اختصار ملصطلح
«الرسائل النصية البحرية»،
وهو جهاز يرسل إشعارات
دولية للبحارة ،من أجل التنبيه
والتواصل مع السفن في عرض
البحر .ويقوم الجهاز بالتنبيه
في حالة وجود خطر ،كما يبعث
رسائل عن الحوادث وتوقعات
األرصاد الجوية وأنشطة البحث
واإلنقاذ.
زيادة االستثمار األجنبي
المباشر بالسعودية

(فرانس برس)

نهاية
تاكسي
لندن

مع انتشار جائحة فيروس كورونا ،أصبحت رؤية سيارات األجرة السوداء الشهيرة في لندن شبه مستحيلة ،بعدما انتهى املطاف بعدد كبير منها متوقفًا في حقول
ّ
بضواحي املدينة .فالعديد من سائقي سيارات األجرة في لندن يستأجرون السيارات السوداء الشهيرة من شركات بينها «جي بي تاكسي» ،لكن كثرًا من السائقني
ما عادوا قادرين على االستمرار في دفع بدل إيجار سياراتهم ،إذ توقف عملهم بعدما أصبحت شوارع لندن خالية ،بسبب تدابير اإلغالق املفروضة ملكافحة كورونا.
إبينغ ،بشمال شرق العاصمة ،حيث أوقفت شركته
وقال طوني جورجيو ،أحد مالكي «جي بي تاكسي» ،إن «ما بني  150إلى  200سيارة على األرجح موجودة» في
ّ
مركباتها ،مضيفًا« :لقد اضطررنا إلى إبعادها عن الطريق» .وقال األمني العام لجمعية سائقي سيارات األجرة املرخص لهم ،ستيف ماكنمارا ،إن الحقول املليئة
بسيارات األجرة أصبحت اآلن ظاهرة جماعية .ووصف الوضع بأنه «غير مسبوق».

قال وزير االستثمار السعودي
خالد الفالح أمس ،إن االستثمار
األجنبي املباشر زاد  12باملئة في
النصف األول من  2020مقارنة
بنفس الفترة قبل عام .وجعلت
السعودية ،من اجتذاب املزيد من
االستثمارات األجنبية حجر زاوية
لخطتها (رؤية  )2030لتنويع
مصادر اقتصاد أكبر مصدر
للنفط في العالم بعيدا عن إيرادات
النفط .وقال الفالح ،الذي سبقت
له رئاسة شركة النفط الوطنية
أرامكو« :يسعدني القول إن
االستثمار األجنبي املباشر ،وهو
مجال تركيزي ،سجل في النصف
األول زيادة  12باملئة مقارنة
بالعام املاضي» .كان الفالح قد
قال في سبتمبر /أيلول إن اململكة
شهدت تباطؤا في االستثمار
األجنبي املباشر هذا العام بسبب
االضطرابات العاملية الناجمة عن
جائحة كوفيد.19-

انطالق «افتراضي» ألعمال قمة العشرين ...األولوية لمواجهة كورونا
ان ـط ـل ـقــت أمـ ــس ال ـس ـب ــت ،أعـ ـم ــال ق ـم ــة الـ ـ ـ ــدورة الـ ـ ـ 15
ملجموعة العشرين على مستوى القادة «افتراضيا»
عن بعد برئاسة السعودية ،وتستمر أعمال القمة ملدة
يومني .وقال العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد
العزيز ،في الكلمة االفتتاحية ،إن مجموعة العشرين
أثبتت قوتها وقدرتها على تضافر الجهود ،لتخفيف
آثار جائحة كورونا على العالم.
وقال العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز،
ف ــي كـلـمـتــه االف ـت ـتــاح ـيــة ل ـق ــادة م ـج ـمــوعــة الـعـشــريــن
أمــس ،إنــه ينبغي عليهم العمل على تهيئة الظروف
التي تتيح الــوصــول للقاحات بشكل عــادل وبتكلفة

ميسورة لتوفيرها لكافة الشعوب إلى جانب أدوات
أخ ــرى ملـحــاربــة جــائـحــة ك ــوف ـي ــد .19-ول ــدى افتتاحه
اجتماع قادة االقتصادات العشرين األكبر في العالم،
ق ــال« :نستبشر بــالـتـقــدم امل ـحــرز فــي إي ـجــاد لقاحات
وعالجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا ،إال أن
علينا العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول
إليها بشكل عادل وبتكلفة ميسورة لتوفيرها لكافة
الشعوب».
وأض ـ ـ ـ ــاف :ه ـ ــذه ال ـج ــائ ـح ــة س ـب ـبــت ل ـل ـع ــال ــم خ ـســائــر
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ومـ ـ ـ ــا زالـ ـ ـ ـ ــت ش ـع ــوب ـن ــا
واق ـت ـص ــادات ـن ــا ت ـعــانــي م ــن هـ ــذه ال ـص ــدم ــة ،إال أنـنــا

سنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز هذه األزمة من خالل
التعاون الدولي .وتابع :هذه الجائحة سببت للعالم
خـســائــر اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة ومــا زال ــت شعوبنا
واق ـت ـص ــادات ـن ــا ت ـعــانــي م ــن هـ ــذه ال ـص ــدم ــة ،إال أنـنــا
سنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز هذه األزمة من خالل
التعاون الدولي .وقال :لقد كان هذا العام استثنائيا
حـيــث شكلت جــائـحــة كــورونــا املستجد صــدمــة غير
مسبوقة طاولت العالم أجمع خالل فترة
وج ـيــزة ،مضيفًا :ن ــدرك أن ال ـتـجــارة مـحــرك أســاســي
لتعافي اقتصاداتنا لذا قمنا بإقرار مبادرة الرياض
بشأن مستقبل منظمة التجارة العاملية بهدف جعل

الـنـظــام ال ـت ـجــاري املـتـعــدد األطـ ــراف أك ـثــر ق ــدرة على
مواجهة التحديات الحالية واملستقبلية.
وض ـخ ــت ال ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء  11ت ــري ـل ـي ــون دوالر فــي
االقتصاد العاملي منذ  26مارس /آذار املاضي ملواجهة
تبعات «كــورونــا» ،وخصصت  21مليار دوالر لدعم
النظم الصحية وللبحث عن لقاح لفيروس كورونا.
وتــأسـســت «الـعـشــريــن» عــام  ،1999بـمـبــادرة مــن قمة
مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع
ال ــدول الناشئة ،بهدف تعزيز الـحــوار البناء بينها،
بعد األزمات املالية في التسعينيات.
(العربي الجديد)
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موارد

تجارة

جمعة بيضاء
ألسواق األردن

المغرب يحافظ على استثماراته في الفوسفات
الرباط ـ مصطفى قماس

ل ــم ت ـم ـنــع ال ـج ــائ ـح ــة دون م ــواص ـل ــة امل ـغ ــرب
استثماراته في قطاع الفوسفات واألسمدة،
خاصة في ظل تمكنه من الحفاظ على موقعه
في سوق األسمدة العاملية ،التي تراجع فيها
الـحـضــور الـصـيـنــي ،املـتــأثــر بـتــوقــف وح ــدات
اإلنتاج في سياق انتشار الفيروس والسعي
لتلبية حاجيات السوق املحلية بعد ذلك.
وب ـ ـل ـ ـغـ ــت اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات امل ـ ـج ـ ـمـ ــع الـ ـش ــري ــف
للفوسفات ،اململوك للدولة املغربية ،والــذي
يساهم في صناعة سوق األسمدة في العالم،
 700مليون دوالر فــي التسعة أشهر األولــى
مــن ال ـعــام ال ـج ــاري ،وه ــي اسـتـثـمــارات كانت
وص ـلــت إل ــى ح ــوال ــي  550مـل ـيــون دوالر في
النصف األول من العام الـجــاري ،الــذي عرف
تـطـبـيـقــا ص ــارم ــا ل ـتــداب ـيــر ال ـح ـجــر الـصـحــي
والطوارئ الصحية.
وذهــب وزيــر الطاقة واملـعــادن والبيئة ،عزيز
رباح ،عند حديثه أمام لجنة بمجلس النواب،
حيث قدم عرضا حول موازنة القطاعات التي
يـشــرف عـلـيـهــا ،أن وح ــدات املـجـمــع الشريف
للفوسفات ،واصلت العمل ،حيث لم تقلص

محاوالت لتنشيط التجارة
عبر أسبوع من تخفيضات األسعار
بدأت غرفة تجارة األردن،
أمس السبت ،في تنظيم
أسبوع من التخفيضات
على أسعار السلع تحت
مسمى «الجمعة
البيضاء» ،بهدف تحريك
األسواق الراكدة
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

في محاولة منها لتحريك جمود
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري وت ـخ ـف ـي ــض
خسائره الناتجة عن أزمة كورونا،
ب ــدأت غــرفــة ت ـجــارة األردن بتنظيم أسـبــوع
مــن التنزيالت والتخفيضات على األسعار
تحت مسمى «الجمعة البيضاء» اعتبارا من
أمــس السبت وحتى مساء الخميس املقبل.
ويأتي إطالق مسمى الجمعة البيضاء على
أس ـبــوع الـتـخـفـيـضــات فــي األردن كـمـحــاكــاة
ل ـظ ــاه ــرة «ال ـج ـم ـعــة ال ـ ـسـ ــوداء» ف ــي مختلف
دول العالم من أجل تنشيط األسواق وزيادة
املبيعات .وقال ممثل قطاع األلبسة واألحذية
واملـجــوهــرات في غــرف تجارة األردن ،أسعد
الـقــواسـمــي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن القطاع
تأثر كثيرا وتعرض لخسائر كبيرة بسبب
الـتــداعـيــات الناتجة عــن أزم ــة كــورونــا حيث
إن البضاع مكدسة في املحال واملستودعات
مـنــذ أش ـهــر طــويـلــة ول ــم يـتـمـكــن ال ـت ـجــار من
تصريفها النخفاض الطلب وتراجع القدرات
الـشــرائـيــة للمواطنني هــذا الـعــام بشكل غير
مسبوق .وأض ــاف أن غرفة التجارة رأت من
املـفـيــد تنظيم أس ـبــوع مــن الـتـنــزيــات لكافة

تحقيق
تونس ـ إيمان الحامدي

ت ــوسـ ـع ــت االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ح ــول
م ـن ــاب ــع الـ ـ ـث ـ ــروات ال ـط ـب ـي ـع ـيــة فــي
مختلف محافظات الـبــاد وسط
تـصــاعــد الـغـضــب ف ــي امل ـحــاف ـظــات الــداخـلـيــة
نتيجة ســوء الـظــروف االجتماعية وارتـفــاع
ن ـســب ال ـب ـطــالــة الـ ــذي يــدفــع بـطــالـبــي الـعـمــل
إلــى التظاهر حــول حـقــول الـطــاقــة ومغاسل
الفوسفات ومضخات املاء قرب السدود.
وب ــات إغ ــاق مـضـخــات الـ ـث ــروات الطبيعية
ّ
أو ما يصلح عليه محليا بـ«الفانة» عنوانا
ّ
جــديــدا لالحتجاج فــي تونس بعد أن تمكن
مـحـتـجــون ح ــول ح ـقــول الـنـفــط ف ــي صـحــراء
مـحــافـظــة ت ـطــاويــن ج ـنــوب غ ــرب ال ـب ــاد من
ان ـتــزاع ات ـفــاق مــع الـحـكــومــة يقضى بتوفير
أكثر من  1500فرصة عمل عقب إغالق ملحطة
ضخ البترول دامت أكثر من  3أشهر.
وفـتــح نـجــاح اعـتـصــام الـكــامــور فــي تطاوين
الـبــاب أم ــام املحتجني فــي محافظات البالد
للمطالبة بحقوقهم في التنمية والتشغيل
ب ــاس ـت ـع ـم ــال وس ــائ ــل ال ـض ـغ ــط امل ـت ــاح ــة فــي
مناطقهم والتي تحوي الثروات الطبيعية.
ومنذ إعــان حكومة املشيشي توقيع اتفاق
مع معتصمي الكامور في السادس من شهر
نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي ال ـح ــال ــي يسعى
طالبو العمل في محافظات البالد إلى إرغام
السلطة على فتح قنوات التفاوض معهم أو
إغالق مضخات الثروات الطبيعية.
وأعـلـنــت مجموعة مــن تنسيقيات املجتمع
املـ ــدنـ ــي فـ ــي م ـح ـت ـف ـظــة ب ــاج ــة شـ ـم ــال غ ــرب
الـ ـ ـب ـ ــاد ت ـن ـف ـي ــذ إضـ ـ ـ ـ ــراب ع ـ ـ ــام ف ـ ــي الـ ــواليـ ــة
ي ــوم  25نــوفـمـبــر /تـشــريــن ال ـثــانــي ال ـجــاري
كــذلــك ش ـهــدت مـحــافـظــات ال ـق ـيــروان وقــابــس
والقصرين والكاف وقفات احتجاجية .وقال
املحتجون إنهم سيغلقون مضخات املاء من
السدود شمال البالد.
وملـنــع تصاعد اإلغ ــاق واالحـتـجــاجــات وعد
رئيس الحكومة بفتح املفاوضات مع طالبي
العمل فــي كــل محافظات الـبــاد ،مشيرا إلى
الحكومة مستعدة لتلبية مطالب العاطلني
عن العمل

السلع بخاصة األلبسة واألحذية واألجهزة
الكهربائية لتحفيز املواطنني على الشراء ما
يساهم في تنشيط الحركة التجارية مشيرا
إلى أن بعض التخفيضات تصل إلى  70في
املــائــة .وأوض ــح أن مــوســم الـتـنــزيــات يشكل
ع ـ ــادة ف ــرص ــة ل ـل ـم ـحــات ال ـت ـج ــاري ــة ل ــزي ــادة
مـبـيـعــاتـهــا وت ـصــريــف بـضــائـعـهــا ل ـكــن هــذا
العام تعمقت األزمة بسبب كورونا والحظر
ال ـش ــام ــل وال ـج ــزئ ــي الـ ــذي تـطـبـقــه الـحـكــومــة
في إطــار اإلج ــراءات املتخذة ملواجهة تفشي
الوباء .وقــال القواسمي إن القطاع التجاري
يعول كثيرا على هذا املوسم لزيادة مبيعاته
وهذا ما سيتضح خالل األيام القليلة املقبلة.
ودعا القواسمي املواطنني إلى شراء األلبسة
واألحذية من املحال التجارية بشكل مباشر
وتجنب عمليات التسوق اإللكتروني وذلك
ل ـض ـمــان شـ ــراء مـنـتــج م ـطــابــق ل ـلــواقــع وذي
جودة عالية .وكشف تراجع استيراد األلبسة
واألحــذيــة خــال األشـهــر التسعة األول ــى من
العام الحالي بنسبة  18في املائة.
وك ــان ــت ن ـق ــاب ــة األل ـب ـس ــة ط ــال ـب ــت ال ـح ـكــومــة
بـ ـت ــأجـ ـي ــل أق ـ ـس ـ ــاط ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك عـ ـل ــى األف ـ ـ ـ ــراد
واملستثمرين وذلك نتيجة للظروف الصعبة
التي يعاني منها االقتصاد وكون ذلك يسهم
في تحريك السوق وزيادة الطلب على السلع
من خالل توفير السيولة للمواطنني.
وتــوقــع البنك الــدولــي أن ترتفع نسبة الفقر
فــي األردن بنسبة  11فــي املــائــة لتصل إلــى

بعض التنزيالت تصل
إلى  %70من أجل جذب
المشترين

 27فــي املــائــة الـعــام الـحــالــي ،فيما يقدر عدد
الفقراء األردنيني بحوالي مليون شخص.
وفقد عشرات آالف األردنيني أعمالهم خالل
العام الحالي انعكاسا للجائحة وبلغ معدل
البطالة  23في املائة للربع الثاني من العام
الـحــالــي ويـتــوقــع أن يــزيــد عــن  30فــي املــائــة
للعام بأكمله وخاصة مع عودة أعداد كبيرة
من األردنـيــن العاملني في الخارج وبالذات
من منطقة الخليج العربي.
وفي الوقت الذي شكك فيه مواطنون بوهمية
التخفيضات والتنزيالت على السلع بخاصة
األلبسة واألجهزة الكهربائية ،فقد أكد رئيس
نقابة تجارة األلبسة واألقمشة ،منير أبو ديه،
في تصريح لـ«العربي الجديد» أن التنزيالت
ستكون حقيقة وأعلى من السنوات السابقة
لتحفيز املواطنني على الشراء.
وقـ ــال إن الـ ـظ ــروف الـصـعـبــة ال ـت ــي ي ـمــر بها
امل ــواط ـن ــون وك ــذل ــك ال ـق ـطــاعــات االقـتـصــاديــة
ك ــان ــت ال ــداف ــع إلق ــام ــة الـجـمـعــة ال ـب ـي ـضــاء أو
الـســوداء حسب ما هو متعارف عليه عامليا
ون ــأم ــل أن ي ـت ـج ــاوب األردن ـ ـيـ ــون م ــع حملة
ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات والـ ـتـ ـن ــزي ــات ع ـل ــى مـخـتـلــف
الـسـلــع .وق ــدر رئ ـيــس نـقــابــة ت ـجــارة األلـبـســة
واألقمشة قيمة البضائع الشتوية املتوفرة
لــدى الـقـطــاع الـتـجــاري بـحــوالــي  220مليون
دوالر لم يتم تسويق سوى  10في املائة منها
ف ـقــط ح ـتــى اآلن بـسـبــب الـ ـظ ــروف املعيشية
للمواطنني وتبعات جائحة كورونا.
وقـ ــال م ـس ــؤول مــراق ـبــة األس ـ ــواق ف ــي وزارة
الصناعة والتجارة والتموين ،علي طالفحة،
لـ«العربي الجديد» إن فرق الرقابة ستتابع
التخفيضات التي تجريها املحال التجارية
على السلع والتحقق من التزامها باألسعار
املعلنة وضرورة أن تكون التنزيالت حقيقية
وليست وهمية.
وأضاف أن الرقابة ستركز أيضا على التزام

صالح النعامي

امل ـح ــال ال ـت ـجــاريــة ب ــأوام ــر ال ــدف ــاع الـخــاصــة
بمراعاة متطلبات السالمة العامة والوقاية
ال ـص ـح ـيــة والـ ـت ــي ت ـش ـمــل مـ ــراعـ ــاة ال ـت ـبــاعــد
ال ـج ـســدي ب ــن ال ــزب ــائ ــن وارت ـ ـ ــداء الـكـمــامــات
وع ــدم االك ـت ـظــاظ .وم ــا فــاقــم رك ــود األس ــواق
تــراجــع ال ـقــوة الـشــرائـيــة لـلـمــواطـنــن فــي ظل

تصاعد األزم ــات املعيشية بسبب الجائحة
ال ـص ـح ـيــة .وأظـ ـه ــرت أح ـ ــدث ب ـي ــان ــات للبنك
امل ــرك ــزي األردنـ ـ ــي ارتـ ـف ــاع مــديــون ـيــة األفـ ــراد
لغايات اإلنفاق على بنود ومجاالت أساسية
إلــى نحو  15.8مليار دوالر في نهاية العام
املاضي .وقال «املركزي» في بيانات حديثة،

يوسع دائرة
نجاح اعتصام «الكامور»
ّ
الغضب ضد البطالة

بلغ عــدد االحتجاجات
المسجلة خـــال شهر
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول
الــمــاضــي 871 ،تحركا
احتجاجيا ،مسجلة بذلك
زيــادة تناهز  16بالمائة،
ومــنــهــا  86.6بالمائة
تــتــســم بــاالتــجــاه نحو
العنف.

المجمع يستهدف
جذب  %50من الطلب
العالمي اإلضافي

اإلمارات تستعين بخبراء البرمجيات اإلسرائيليين

مكاسب االحتجاجات
في تونس

871

طاقتها اإلنتاجية في ظل الحجر الصحي،
بينما توقفت شركات عاملة محلية في قطاع
املعادن متأثرة بتداعيات األزمة الصحية.
ويندرج االستثمار املنجز في التسعة أشهر
األولى من العام الجاري ،ضمن خطة ثانية
لــاس ـت ـث ـمــار ال ـت ــي ي ـتــوقــع امل ـج ـمــع أن تصل
قيمتها إلــى حــوالــي  11مليار دوالر للفترة
ب ــن  2018و ،2028بـعــدمــا ك ــان أن ـجــز خطة
أولــى بحوالي  8.2مليارات دوالر بني 2008
و .2017ويــرنــو املجمع عبر الخطة الثانية
لــاسـتـثـمــار إل ــى ج ــذب حــوالــي  50فــي املــائــة
من الطلب العاملي اإلضافي ،بعدما ساهمت
األولـ ــى فــي رف ــع قـ ــدرات اإلن ـت ــاج عـبــر توفير
وح ـ ـ ــدات ج ــدي ــدة ل ــأس ـم ــدة وأن ـ ـبـ ــوب لـنـقــل
الفوسفات إلي محطات التحويل.

وي ــؤك ــد م ـص ــدر م ـط ـلــع ،رف ـ ــذض ذكـ ــر اسـمــه
لـ«العربي الجديد» أن دور الهند كان حاسما
فـ ــي م ـس ـت ــوى م ـب ـي ـع ــات امل ـج ـم ــع ال ـش ــري ــف،
«فالبلد اآلسـيــوي اعـتــاد ش ــراء الكبريت من
الشركة املغربية ،كي ينتج األسمدة محليا،
غير توقف اإلنتاج في مصانع الهند ،دفعه
إل ــى اس ـت ـيــراد األس ـم ــدة مــن املـمـلـكــة ،ه ــذا ما
يفسر زيــادة إنتاج األسـمــدة من قبل الفاعل
املغربي ،مقارنة بالعام املاضي».
ويتصور املهندس ،يونس عمار بلفاطمي،
أن قطاع الفوسفات في طريقه إلــى الخروج
م ــن دورة ان ـخ ـف ــاض األس ـ ـعـ ــار ف ــي ال ـس ــوق
الـعــاملـيــة ،فــي سـيــاق ارت ـفــاع الـطـلــب ،وهــو ما
سـيـتـجـلــى ف ــي ت ـص ــوره ف ــي األع ـ ــوام املـقـبـلــة،
معتبرا أن ذلك سيساعد على دعم صادرات
املجمع ونتائجه ،خــاصــة فــي ظــل البرنامج
االستثمار الــذي يرمي إلــى توسيع القدرات
اإلن ـت ــاج ـي ــة .وت ـس ـعــف إي ـ ـ ـ ــرادات ال ـفــوس ـفــات
واألس ـمــدة الـتــي لــم تتأثر كثيرا بالجائحة،
في دعم إيــرادات املغرب من العملة الصعبة،
فــي سـيــاق متسم بتراجع إي ــرادات صــادرات
ال ـ ـس ـ ـي ـ ــارات وال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
الخارجية املباشرة.

تطبيع

فتح نجاح اعتصام «الكامور» في تونس الباب أمام المحتجين في محافظات البالد للمطالبة
بحقوقهم في التنمية والتشغيل عبر شل قطاعات اقتصادية مهمة بالمناطق التي يعيشون
يهدد البالد بفقدان إيرادات مالية هائلة تزيد من أزمتها االقتصادية
فيها ،األمر الذي
ّ

وقال املشيشي إن «التعاطي مع ملف الكامور
اعتمد األسلوب القائم على الحوار واستعادة
الثقة ،مشيرًا إلــى أنــه سيتم اعتماده في كل
املحافظات ،وخاصة املحافظات التي تعاني
من إشكاليات تنموية».
ّ
وعـ ـب ــر م ـه ـت ـمــون ب ــال ـش ــأن االقـ ـتـ ـص ــادي فــي
تونس عــن مخاوفهم مــن أن تتسرب عــدوى
الكامور إلى كل محافظات البالد وأن ترتفع
ّ
وتيرة اإلغالق التي تعطل اإلنتاج ،مطالبني
ال ـح ـك ــوم ــة ب ـ ــزي ـ ــادة االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ال ـع ــامل ــة
لتحريك عجلة التنمية في البالد وتجنيب
البالد الخسائر التي تنتج عن االعتصامات
واإلغالق.
وق ـ ــدرت ال ـح ـكــومــة ف ــي وق ــت ســابــق خـســائــر
إغ ــاق محطة ضــخ الـطــاقــة بسبب اعتصام
الكامور بنحو  800مليون دينار (الــدوالر =
 2.73دينار)
وق ــال الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي ،مـحـمــد منصف
الـشــريــف ،إن أشـكــال االحـتـجــاجــات منذ عام
 ،2011تـعــرف ت ـطـ ّـورات مختلفة حتى باتت
تستهدف قطاعات حيوية ومنها الفوسفات
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والطاقة وامل ــاء .وأكــد في تصريح لـ«العربي
الـجــديــد» أن احتجاجات طالبي العمل رغم
مشروعيتها إال أنها ال تبرر شل االقتصاد
واملرافق الحيوية ،محذرا من تداعيات زيادة
وتـيــرة اإلغ ــاق على مستقبل االسـتـثـمــارات
في البالد.
وأفـ ـ ـ ــاد فـ ــي ذات الـ ـسـ ـي ــاق أن امل ـس ـت ـث ـمــريــن

مطالب بزيادة
المشروعات التنموية من
أجل تقليص البطالة
خبراء يحذرون من
تداعيات االحتجاجات على
االستثمارات األجنبية

األجـ ــانـ ــب ل ــن يـ ـج ــازف ــوا م ـس ـت ـق ـبــا بــإن ـشــاء
مشاريع تهددها االعتصامات ،وهو ما يزيد
الفقر والـبـطــالــة فــي املـحــافـظــات الـتــي تشكو
بطبعها من ضعف التنمية ،وفق قوله.
وك ـشــف ال ـت ـقــريــر ال ـش ـهــري مل ـن ـتــدى الـحـقــوق
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ارتـ ـف ــاع نسبة
االحـتـجــاجــات االجتماعية فــي الـبــاد خالل
شـهــر أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول امل ــاض ــي ب ــ16
باملائة.
وبـ ـل ــغ ع ـ ــدد االحـ ـتـ ـج ــاج ــات امل ـس ـج ـلــة خ ــال
ش ـهــر أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول  871تـحــركــا
احتجاجيا ،مسجلة بــذلــك زي ــادة تناهز 16
باملائة ،ومنها  86.6باملائة تتسم باالتجاه
نحو العنف.
ومثلت االحتجاجات العشوائية ّ 756
تحركا
من مجموع  871احتجاجا ،وهو ما يزيد من
حــدة املـخــاوف بخصوص مــدى الـقــدرة على
تطويق االحتقان االجتماعي خالل األسابيع
القادمة ،بحسب تقرير املنتدى.
وذك ــر التقرير أن االحـتـجــاجــات العشوائية
ات ـخ ــذت مـنـحــى ت ـصــاعــديــا م ــا ب ـعــد الـحـجــر

التجّ ار يتكبدون خسائر
باهظة بسبب ركود
المبيعات ()Getty

إن نسبة مديونية األفــراد خالل عامي 2018
و 2019منخفضة نسبيا مقارنة مع معدالت
النمو املرتفعة التي شهدتها الفترة السابقة
خــاصــة األعـ ــوام  2014و ،2015مــا ي ــدل على
تراجع مخاطر مديونية األفراد في السنوات
األخيرة.

الصحي الشامل لتبلغ أقصاها خــال شهر
أكتوبر املاضي.
ومـثـلــت املـطــالــب االقـتـصــاديــة واالجتماعية
أب ــرز الـخـلـفـیــات امل ـحــركــة للمحتجني ط ــوال
الشهر املاضي بنسبة ناهزت  75باملائة.
ك ـم ــا م ـث ــل امل ـع ـط ـل ــون ع ــن ال ـع ـم ــل ال ـفــاع ـلــون
األساسيون لالحتجاجات بنسبة  30باملائة
وتصدرت محافظة قفصة املنتجة للفوسفات
ص ـ ــدارة ال ــوالي ــات ال ـتــي ش ـهــدت الـتـحــركــات
العشوائية بتسجيل  189تحرك احتجاجي.
ّ
ورج ـ ـ ـ ــح الـ ـن ــاط ــق ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم م ـن ـتــدى
الحقوق االقتصادية واالجتماعية (منظمة
مدنية) ،رمضان بن عمر ،أن يذهب املحتجون
مستقبال إلى الحلول القصوى التي تمكنهم
م ــن تـحـصـيــل م ـكــاســب ع ـلــى غـ ــرار اعـتـصــام
الكامور.
ّ
تتحمل
وقال بن عمر إن الحكومات املتعاقبة
مسؤولية تكريس سياسة ّ
لي الــذراع بسبب
تجاهلها للحراك االجتماعي السلمي الذي
غــالـبــا مــا يــواجــه إم ــا بــالـصـمــت الــرسـمــي أو
باستعمال القوة ،بحسب تأكيده.
وأضــاف املتحدث باسم املنتدى لـ«العربي
الجديد» أن فشل السلطة في احتواء الحراك
االجتماعي يدفع باملطالبني بالعمل نحو
الحلول القصوى ومنها وقــف العمل حول
مــواقــع اإلن ـت ــاج ،مـشـيــرا إل ــى أن ه ــذا الشكل
مـ ــن االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ظ ـه ــر فـ ــي ت ــون ــس مـنــذ
عــام  2008إبــان ثــورة الحوض املنجمي في
محافظات قفصة التي هيأت لسقوط نظام
زين العابدين بن علي بعد عامني من اندالع
شرارة الغضب األولى في البالد.
ورغ ـ ــم ارتـ ـف ــاع وتـ ـي ــرة اح ـت ـج ــاج ــات الـعـمــل
وتـمــدد رقعتها الجغرافية تقول املــؤشــرات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة حـ ـ ــول الـ ـبـ ـط ــال ــة إن نـ ـس ــب ع ــدد
الـ ـع ــاطـ ـل ــن عـ ــن الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي تـ ــراجـ ــع حـيــث
تقلصت البطالة بنحو نقطتني خالل الربع
ّ
مسجلة انخفاضا من 18
الثالث من السنة
 %في الربع الثاني من العام إلى  % 16.2إلى
نهاية أكتوبر /تشرين األول املاضي.
وقال معهد اإلحصاء الحكومي في بياناته
حــول السكان والتشغيل أن عــدد العاطلني
عن العمل بلغ خالل الربع الثالث من السنة
ال ـحــال ـيــة  676.6أل ـفــا م ــن م ـج ـمــوع الـسـكــان
ال ـن ـش ـي ـطــن م ـقــابــل  746.4ألـ ــف ع ــاط ــل عن
العمل تم تسجيله خالل الربع الثاني لسنة
.2020
وب ـس ـب ــب ال ـج ــائ ـح ــة ال ـص ـح ـيــة وإجـ ـ ـ ــراءات
اإلغ ـ ــاق امل ـش ــدد ال ـتــي ات ـخــذت ـهــا الـسـلـطــات
التونسية ملدة  8أسابيع نهاية شهر مارس/
أذار املــاضــي سجلت تــونــس أعـلــى معدالت

البطالة الـتــي عرفتها الـبــاد منذ سـنــوات،
كما فقد نحو  270ألــف تونسي وظائفهم،
وفق بيانات رسمية.
وتـمـكـنــت ال ـعــديــد م ــن ال ـق ـطــاعــات الـحـيــويــة
خــال الــربــع الـثــالــث مــن اسـتـعــادة نشاطها
واالح ـ ـت ـ ـفـ ــاظ بـ ـم ــواط ــن ال ـع ـم ــل واسـ ـتـ ـع ــادة
موظفيها مــا نـتــج عـنــه تـقـلــص فــي النسب
العامة للبطالة.
ويـعــانــي االقـتـصــاد الـتــونـســي مــن انكماش
تاريخي بسبب جائحة كــورونــا ومخلفات
اإلغ ــاق االق ـت ـصــادي ،حـيــث تــراجــع الناتج
املـحـلــي اإلج ـمــالــي خ ــال ال ــرب ــع ال ـثــانــي من
س ـن ــة  2020ب ـن ـس ـبــة غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة بـلـغــت
 %21.6مقارنة بالربع الثاني من سنة .2019
محتجون
يحتلون محطة
ضخ نفط
ويغلقونها
خالل مظاهرة
سابقة في
منطقة
الكامور
بتطاوين (ناصر
طالل /األناضول)

دعت سلطة السايبر اإلماراتية ،اإلسرائيليني
املتخصصني فــي مـجــال الـتـقـنـيــات املـتـقــدمــة،
للعمل فــي اإلم ـ ــارات ودول الـخـلـيــج الـعــربــي،
ف ــي خـ ـط ــوة ل ـت ـن ـف ـيــذ االتـ ـف ــاق ــات الـ ـت ــي ج ــرى
إبــرامـهــا ،بعد توقيع اتـفــاق تطبيع العالقات
بــن أبــوظـبــي واالح ـتــال اإلســرائـيـلــي برعاية
أمـيــركـيــة فــي واشـنـطــن منتتصف سبتمبر/
أي ـ ـ ـلـ ـ ــول امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي .ووصـ ـ ـ ـ ــف رئـ ـ ـي ـ ــس س ـل ـطــة
ال ـســاي ـبــر اإلم ــاراتـ ـي ــة ،م ـح ـمــد ال ـك ــوي ـت ــي ،في
مقابلة مع صحيفة «كلكيلست» االقتصادية
اإلسرائيلية ،االحتالل اإلسرائيلي بـ«الشريك
االس ـت ــرات ـي ـج ــي» .وق ـ ــال ال ـكــوي ـتــي إن «ه ـنــاك
الكثير من املجاالت التي تمثل أساسًا للتعاون
االقتصادي مع إسرائيل يرتكز إلى السايبر»،
مـشـيــرا إل ــى أن امل ـثــال األب ــرز هــو البرمجيات
التي تنتجها شركة السايبر اإلسرائيلية «أن
أس أو»  .NSOوتــؤكــد تقارير متخصصة أن
شــركــة  NSOتـعـمــل فــي م ـجــال االسـتـخـبــارات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة .ول ـفــت امل ـس ــؤول اإلم ــارات ــي إلــى
رغ ـبــة اإلمـ ـ ــارات ف ــي االس ـت ـف ــادة م ــن الـخـبــرات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،م ـع ـت ـب ــرا أن ـ ــه مـ ــن ال ـ ـضـ ــروري
التعاون بشكل خاص على االستثمار املشترك
ف ــي م ـجــال تــأمــن ال ـف ـضــاء ال ـس ـي ـبــرانــي ،على

أبوظبي وتل أبيب تعتزمان التعاون في مجاالت
اقتصادية جديدة ()Getty

اع ـت ـبــار أن ه ــذا يـضـمــن «ب ـي ـئــات عـمــل آمـنــة»
ل ـق ـط ــاع األع ـ ـمـ ــال .وق ـ ــال إن «االسـ ـتـ ـف ــادة مــن
الـخـبــرات اإلسرائيلية فــي املـجــال السيبراني
تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لإلمارات على
اعتبار أنها تتعرض لهجمات إلكترونية من
إيــران وروسيا» .وأضــاف املسؤول اإلماراتي،
أن اإلماراتيني واإلسرائيليني يملكون «نفس
العقلية» ،مشيرا إلى أن هذه «العقلية» تساعد
على إرساء دعائم التعاون االقتصادي .ولفت

إلى أنه سبق لإلمارات أن تعاونت مع الكثير
من شركات السايبر اإلسرائيلية ،التي تحتفظ
ب ـم ـقــار ل ـهــا ف ــي أوروب ـ ـ ــا والـ ــواليـ ــات املـتـحــدة
قبل التوقيع على اتـفــاق التطبيع .وتــابــع أن
اإلم ـ ــارات تــوصـلــت بـعــد الـتــوقـيــع عـلــى اتـفــاق
الـتـطـبـيــع إل ــى ات ـفــاقــات ت ـع ــاون م ــع كـثـيــر من
الشركات اإلسرائيلية املتخصصة في مجال
السايبر ،إلى جانب شركات أخرى متخصصة
في الزراعة والتقنيات الطبية والطاقة والغاز
والتعليم والشؤون األكاديمية وغيرها.
وات ـ ـ ـخـ ـ ــذت أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي خـ ـ ـط ـ ــوات م ـت ـس ــارع ــة
نحو بـنــاء عــاقــات أكـثــر عمقًا مــع االحـتــال
اإلسرائيلي في أعقاب توقيع اتفاق التطبيع،
حـيــث م ـ ّـهــدت ال ـطــريــق ال ـقــانــونــي السـتـيــراد
البضائع اإلسرائيلية بهدف استهالكها في
السوق املحلية أو لتنتقل من أراضيها إلى
بلدان أخرى ،من خالل إلغاء قانون مقاطعة
إس ــرائـ ـي ــل ال ـ ـصـ ــادر ع ـ ــام  .1972وب ـمــوجــب
م ــرس ــوم ص ـ ــادر ف ــي ن ـه ــاي ــة أغ ـس ـط ــس /آب
املاضي ،يسمح لألفراد والشركات اإلماراتية
بعقد اتفاقيات مع هيئات أو أفــراد مقيمني
فــي إســرائـيــل أو منتمني إليها بجنسيتهم
أو يعملون لحسابها أو ملصلحتها أينما
ك ــان ــوا ،وذل ـ ــك ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـت ـج ــاري أو
العمليات املالية أو أي تعامل آخر.

المركزي يطلب تفويض البرلمان لتمويل الموازنة
قال رئيس لجنة املالية والتخطيط والتنمية بالبرملان التونسي ،هيكل
ّ
ّ
«توصلت مساء أول مــن أمــس ،بمراسلة مــن البنك
املــكــيّ ،إن اللجنة
املــركــزي يــرفــض مــن خاللها تمويل عجز املـيــزانـيــة التعديلية لسنة
 ،2020في غياب تفويض صريح ّ
بنص قانوني من البرملان» .وأوضح
ّ
ّ
املكي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا لألنباء «وات» ،أن لجنة املالية
كانت قد صادقت على مشروع قانون املالية التعديلي لسنة 2020
وعلى تمريره إلى الجلسة العامة األربعاء املاضي ،بناء على ما ّ
صرح
ّ
بــه وزيــر املــالـيــة ،الــذي أكــد حـصــول تــوافـقــات مــع البنك املــركــزي حول

ّ ّ
مبينا أنه طلب ،وبصفته رئيسا للجنة املالية ،من
تمويل عجز امليزانية،
البنك املركزي إبــداء رأيــه بخصوص التعديالت املدخلة على مشروع
القانون» .واعتبر ،في هذا السياقّ ،أن «اللجنة قامت بتمريره على عجل
بعد تأكيد عضو الحكومة حصول توافقات في هذا الجانب» .وأشار
إلــى ّان املــراسـلــة الـتــي تلقتها اللجنة أول مــن أمــس ،تضمنت «تأكيد
محافظ البنك املركزي على موقفه املبدئي الذي ّ
صرح به عند االستماع
ّ
إليه أمام لجنة املالية ،وكذلك خالل الجلسة ّ
العامة بالبرملان ،واملتمثل
في إصراره على تفويض صريح ّ
بنص قانوني من البرملان».

