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الكويت: فقدان 199 ألف وظيفة
الكويت ـ خالد الخالدي

أن سوق  بيانات رسمية  أظــهــرت 
ــقـــدت أكــثــر  الـــعـــمـــل فــــي الـــكـــويـــت فـ
وافـــــــــدة،  ــة  ــفــ ــيــ وظــ ألـــــــف   199 ــن  ــ مــ
الــفــتــرة مــن مــــارس/ آذار 2020 وحتى  خـــال 
أغلبهم من  الــجــاري،  الــعــام  مــن  الشهر  نفس 
املــصــريــن والــهــنــود والــبــنــغــال، فيما وصــف 
خــبــراء اقــتــصــاد، هـــذا الــعــدد بــأنــه األكــبــر في 
تاريخ الدولة. وأوضحت البيانات الواردة في 
الــصــادر أخيرًا عن  تقرير نظام ســوق العمل 
الجديد«،  »العربي  عليه  واطلعت  الحكومة، 
السوق موزعة على  التي فقدتها  العمالة  أن 

15 نشاطا.
جــــاء قــطــاع الـــعـــقـــارات فـــي صـــــدارة األنــشــطــة 
األكــثــر خــســارة لــلــقــوة الــعــامــلــة، إذ فــقــد نحو 
53 ألــــف عـــامـــل، يــلــيــه قــطــاع تـــجـــارة الجملة 
والتجزئة وإصــاح املركبات بفقدان 37 ألف 

قــطــاع التشييد  ألــفــا  فــيــمــا غــــادر 30  عـــامـــل، 
والبناء و27 ألفا قطاع الصناعات التحويلية 

و12 ألف عامل قطاع النقل والتخزين.
وأكـــد تــقــريــر حــكــومــي آخـــر، أن الــعــمــالــة التي 
غـــــادرت فـــي الـــربـــع األول مـــن الـــعـــام الــجــاري 
الجنسيتن  في  أساسي  بشكل  تركزت  فقط 
البنغالية، حيث غادر  ثم  الهندية واملصرية 
أكثر من 21 ألف هندي الباد بشكل نهائي، 
فيما غادر أكثر من 11 ألف مصري، فيما أكد 
»الــعــربــي  مــصــدر حــكــومــي رفــيــع املــســتــوى لـــ
مغادرتهم  املتوقع  العمالة  عــدد  أن  الجديد« 
الــكــويــت حــتــى نــهــايــة 2021 يــقــدر بــنــحــو 65 
والصناعة  التجارة  ألف عامل. وكانت غرفة 
الـــكـــويـــتـــيـــة، قــــد أعــــربــــت عــــن مـــعـــانـــاتـــهـــا مــن 
إلــى خفض  التي تهدف  الحكومية  الــقــرارات 
عدد السكان الوافدين في الباد، مؤكدة أنها 
تضر االقتصاد الوطني وتؤدي إلى تهجير 

العمالة املاهرة إلى بلدان خليجية أخرى.

الكويت  وصناعة  تجارة  غرفة  رئيس  ودعــا 
محمد الصقر، مؤخرا، رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح الخالد، إلى إلغاء قرار مجلس 
الخاص  العاملة  للقوى  العامة  الهيئة  إدارة 
الستن  ــاوزوا  تـــجـ الـــذيـــن  املــقــيــمــن  بتحميل 
عاما وليس لديهم شهادة دبلوم وما دونها 
رسوما بقيمة ألفي دينار لتجديد إقاماتهم، 

أو إبعادهم عن الباد. 
وتأتي قــرارات إبعاد العمالة الــوافــدة، ضمن 
التي تقودها الحكومة  التغييرات  حزمة من 
لــتــعــديــل الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة، والــتــي تهدف 
إلى خفض نسبة الوافدين في الدولة مقابل 

الكويتين. 
لكن خــبــراء اقــتــصــاد أكـــدوا أن هــذه الــقــرارات 
أدت إلـــى حـــدوث اخــتــاالت كــبــيــرة فــي ســوق 
العمل، إذ أصيب قطاع التشييد والبناء وفق 
ما يقول عبدالله الشمري، وهو مشرف على 
إحدى شركات املقاوالت التي تعمل في مدينة 

املــطــاع الــســكــنــيــة الــجــديــدة شــمــال الــكــويــت، 
بالشلل التام، إذ بات املهندسون واملقاولون 

يبحثون عن عمال بناء دون جدوى.
وأوقفت الكويت دخول العمال إلى الباد منذ 
الــدول الخليجية في  بــدء تفشي كورونا في 
مـــارس/ آذار مــن الــعــام املــاضــي، كما أوقفت 

تجديد عشرات اآلالف من إقامات العمال. 
وكان محافظ البنك املركزي الكويتي محمد 
الهاشل، قد قال في تصريحات صحافية في 
يوليو/ تــمــوز املــاضــي، إن »الــكــويــت تحتاج 
إلى إصاحات عاجلة لتقف أوضاعها املالية 
األدوات  إن  إذ  استمرارية،  أكثر  أرضية  على 
ــة الـــتـــحـــديـــات  ــهـ ــواجـ الـــنـــقـــديـــة غـــيـــر كـــافـــيـــة ملـ

الهيكلية«. 
واسعة  مجموعة  املــركــزي  البنك  واستحدث 
أثــر جائحة  التحفيز، لتخفيف  إجـــراءات  من 
كــورونــا وتــراجــع أســعــار النفط على القطاع 

املصرفي واالقتصاد بشكل عام.

الدوحة ـ العربي الجديد

الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة فــي قطر نــمــوًا قياسيا  حققت 
بلغت نسبته 47% خال العام املاضي، لتصل قيمتها 
إلى 2.2 مليار دوالر، مقابل 1.5 مليار دوالر في 2019، 
فيما تــوقــعــت غــرفــة الــتــجــارة والــصــنــاعــة فــي الــدولــة 
ارتفاع قيمتها إلى نحو 2.3 مليار دوالر بنهاية العام 

الجاري.
ووفـــق بــيــانــات صــــادرة عــن غــرفــة قــطــر، أمـــس األحـــد، 
اإللكترونية  للتجارة  السابعة  املرتبة  الــدولــة  تحتل 
ــال واملـــســـتـــهـــلـــك، مــــن حـــيـــث حــجــم  ــ ــمـ ــ بــــن قــــطــــاع األعـ

املعامات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
مع وجود توقعات باستمرار هذا االرتفاع.

لتبني  مــائــمــة  ببيئة  تتمتع  قــطــر  أن  إلـــى  ــارت  ــ وأشـ
الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة، وتــتــوفــر فــيــهــا بــنــيــة تحتية 
متطورة لإلنترنت، حيث تحتل املرتبة األولى عامليا 
مـــن حــيــث نــشــر شــبــكــات األلـــيـــاف الــثــابــتــة، واملــرتــبــة 
الثانية عامليا من أصــل 175 دولــة في اختبار سرعة 

اإلنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال.
ــــى خــلــيــجــيــا، والــخــامــســة  واحــتــلــت قــطــر املــرتــبــة األولـ
عــاملــيــا، فــي مــؤشــر ســرعــة تــدفــق اإلنــتــرنــت املــحــمــول، 
عامليا على مستوى  والــــ39  األولــى خليجيا  واملرتبة 

إنـــتـــرنـــت الـــنـــطـــاق الـــعـــريـــض الـــثـــابـــت بــحــســب مــوقــع 
»سبيد تيست« األميركي.

وبحسب بيانات غرفة قطر، فإن التجارة اإللكترونية 
شهدت نهضة قوية خــال الــعــام املــاضــي الــذي مرت 
فيه الــبــاد بــإغــاق اقــتــصــادي جــزئــي بسبب جائحة 
النقد  لصندوق  بتقرير  كورونا، مستشهدة  فيروس 
ــار إلـــى أن الــجــائــحــة صاحبها تــزايــد في  الــعــربــي أشـ
الــهــواتــف املــحــمــولــة بنسبة 50%، وزيـــادة  اســتــخــدام 
الــذي  البيانات عبر اإلنــتــرنــت 40%، األمـــر  اســتــخــدام 
أن تثبت  العاملة في قطر  الشركات  للكثير من  أتــاح 
نفسها في ظل األزمة، ما زاد من حضورها ورفع من 

أسهمها في السوق املحلية النشطة، إذ يقدر انتشار 
التجارة اإللكترونية في قطر بنسبة %14.

ووفــقــا ألرقـــام غــرفــة قطر »تــتــصــدر قطر دول الشرق 
ــدة في  ــواحــ ــط فـــي مــتــوســط قــيــمــة املــعــامــلــة الــ ــ األوســ
الــــذي يــصــل إلــــى 264 دوالرًا  الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة 
ــتـــجـــارة  لــلــمــعــامــلــة الــــــواحــــــدة، وشــــهــــدت شــــركــــات الـ
اإللكترونية زيــادة في أعــدادهــا خــال العام املاضي، 
إذ كانت 350 شركة في نهاية يونيو/ حزيران 2020 
إلــى 416 شركة في ديسمبر/ كانون  ووصــل عددها 
األول 2020، وهو ما يعني تأسيس 66 شركة تجارة 

إلكترونية جديدة في 6 أشهر«.

2.2 مليار دوالر للتجارة اإللكترونية في قطر

االقتراض يقلص العجز 
التونسي

تراجع عجز ميزانية تونس، في 
السبعة أشهر األولى من العام 
الحالي، بنسبة 41.82%، على 

أساس سنوي، إلى 2.63 مليار 
دينار )947.1 مليون دوالر(، مقابل 

4.52 مليارات دينار )1.62 مليار 
دوالر( في الفترة املقابلة من 2020، 

األمر الذي يرجع إلى اقتراض 
مبالغ كبيرة لتغطية اإلنفاق. 

وحسب تقرير لوزارة االقتصاد 
واملالية حول امليزانية العامة للبالد 
الصادرة مساء السبت، يتوقع أن 
يبلغ عجز املوازنة 7.94 مليارات 
دينار في كامل 2021، أي %6.6 
من الناتج املحلي اإلجمالي. كان 

عجز امليزانية سجل 11.22 مليار 
دينار، أي 9.6 باملائة من الناتج 

املحلي في 2020. 

ضرائب مصر تطاول 
»اليوتيوبرز«

طالبت مصلحة الضرائب املصرية، 
صانعي املحتوى عبر منصات 
التواصل االجتماعي املختلفة، 

بتصويب أوضاعهم، ممثلة في 
املداخيل املالية التي يحصلون 

عليها. وخاطبت مصلحة الضرائب، 
في بيان نشر من خالل صفحتها 
املوثقة على موقع فيسبوك، األفراد 

الذين يقومون بنشاط صنع 
املحتوى »البلوغرز، اليوتيوبرز«، 
بتصويب أوضاعهم الضريبية، 
من خالل فتح ملفات في دائرة 
الضرائب. وسيكون أمام هاتني 

الفئتني من صناع املحتوى خيار 
فتح ملفني ضريبيني، وفق البيان. 

امللف الضريبي األول، مرتبط 
بمأمورية الضريبة على الدخل، 

والثاني بنظيرتها املعنية بضريبة 
القيمة املضافة، متى بلغت ايراداتهم 

500 ألف جنيه )نحو 32 ألف 
دوالر( خالل 12 شهرًا من تاريخ 

مزاولة النشاط«. وقال طلعت 
سليمان، مدير عام املكتب الفني 

لرئاسة مصلحة الضرائب، في 
مداخلة هاتفية عبر فضائية الحياة 
املصرية، مساء السبت، إن الضريبة 

لن تتجاوز 5 آالف جنيه )318 
دوالرا( لدخل أقل من مليون جنيه 

)63.7 ألف دوالر(، مشيرا إلى أن 
هذه الضرائب ستؤول غالبا لتنمية 

املشروعات الصغيرة. 

تراجع عجز ميزانية األردن
تراجع عجز ميزانية األردن قبل 
املنح الخارجية، بنسبة %21.3 

على أساس سنوي، خالل األشهر 
السبعة األولى من العام الجاري، 

مقارنة بنفس الفترة من العام 
املاضي. وقالت وزارة املالية في 

بيان، أمس األحد، إن عجز امليزانية 
بلغ 1.07 مليار دينار )1.5 مليار 
دوالر(، مقابل 1.36 مليار دينار 
)1.91 مليار دوالر( خالل الفترة 

ذاتها من 2020.
وارتفعت املنح واملساعدات 
الخارجية املوجهة للموازنة 

األردنية، حتى نهاية يوليو/تموز 
بنسبة 370.2% إلى 555.5 مليون 
دينار، مقابل 118.2 مليون دينار 

في الفترة املناظرة.

أخبار

أطول خط 
لنقل الكهرباء 

في العالم

مليار جنيه   16 تبلغ نحو  بتكلفة  بريطانيا  إلــى  املغرب  العالم، ويمتد من  في  الكهرباء  لنقل  أطــول خط  قد ُيصبح  ما  لبناء  التخطيط  يجري حاليا 
البحر ويمتد ملسافة 3800 كيلومتر، حيث  الخط تحت  األحــد، سيمر  أمــس  األميركية،  بلومبيرغ  لوكالة  تقرير  )21.9 مليار دوالر(. ووفــق  إسترليني 
سيعتمد على الطاقة الشمسية والرياح في املغرب إلنتاج الكهرباء وسيزود اململكة املتحدة فقط باإلمدادات. وتخطط بريطانيا إلى مضاعفة قدرتها 
على الربط الكهربائي بثاث مرات في العام 2030. وأكدت الحكومة الحاجة إلى بناء املزيد من القدرات املتجددة الستبدال الغاز الذي يتعرض لتقلبات 

األسعار على املستوى العاملي. وتريد شركة »إكس لينكس« املسؤولة عن املشروع البدء في مد الخط عام 2025، وإنهاءه بحلول 2029.

اقتصاد
Monday 27 September 2021
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الخرطوم ـ عاصم إسماعيل 
   هالة حمزة

لــــــم تــــمــــض ســــــــوى نــــحــــو أربــــعــــة 
أســابــيــع عــلــى تـــوصـــل الــخــرطــوم 
تــفــاهــمــات تاريخية  إلـــى  وجــوبــا 
اختراقات في ملفات صناعة  بأنها  وصفت 
ــــل، حــــتــــى أطـــلـــت  ــقـ ــ ــنـ ــ الــــنــــفــــط والـــــتـــــجـــــارة والـ
منشآت  تشهدها  الــتــي  املتتالية  اإلغــاقــات 
الشرق  مناطق  فــي  النفط  وأنــابــيــب  حيوية 
السوداني، ما يهدد بنسف التفاهمات التي 
أبــرمــهــا الــــســــودان مـــع دولــــة الـــجـــنـــوب، حــال 
كبير  مــأزق  فــي  البلدان  ويضع  استمرارها، 
ــات االقــتــصــاديــة واملعيشية  يــفــاقــم مــن األزمــ
فــيــهــمــا ويـــدخـــلـــهـــمـــا فــــي دوائــــــــر أعــــمــــق مــن 

الصراع.
ووقع السودان ودولة جنوب السودان نهاية 
تطوير  مسودة  على  املاضي  آب  أغسطس/ 
البلدين، خــال زيــارة  بــن  النفطي  الــتــعــاون 
وفـــد حــكــومــي ســـودانـــي إلـــى جــوبــا بــرئــاســة 
الـــوزراء، ما يسمح  الله حمدوك رئيس  عبد 
بــزيــادة اإلنــتــاج فــي حــقــول جــنــوب الــســودان 

وزيادة التصدير.
بورتسودان  مدينة  في  إقــدام محتجن  لكن 
على إغاق خطي تصدير واستيراد النفط، 
بهدف الضغط على الحكومة االنتقالية في 
مناطق  تهميش  على  احتجاجًا  الــخــرطــوم، 

عمان ــ العربي الجديد

العمل  بــيــانــات صــــادرة عــن وزارة  أظــهــرت 
األردنـــيـــة أن الــعــمــالــة الـــوافـــدة املــخــالــفــة في 
اململكة تصل إلى 41% من إجمالي العمالة 
املصرية  الجنسية  تتصدر  التي  األجنبية، 
قــائــمــتــهــا، فــيــمــا أكــــدت الــحــكــومــة اعــتــزامــهــا 
ــفــــن، بــــعــــد انــــتــــهــــاء مــهــلــة  ــالــ ــخــ تــــرحــــيــــل املــ
تصويب األوضاع في الثالث من سبتمبر/ 
أيــلــول الـــجـــاري. وقـــال وزيـــر الــعــمــل يوسف 
ــــوزراء،  الــشــمــالــي، خـــال اجــتــمــاع ملجلس الـ

تونس ـ إيمان الحامدي

ُيــفــقــد الـــغـــاء املــتــصــاعــد الــتــونــســيــن آخــر 
مصادر البروتن الحيواني على موائدهم، 
ــــاج قـــفـــزات  ــــدجـ ــار الـ ــعــ بـــعـــد أن ســـّجـــلـــت أســ
صــاروخــيــة أقصته مــن مــوائــد ذوي الدخل 
املــحــدود، بعد أن قلصت ذات األســبــاب في 
الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة مــــن حـــضـــور الــلــحــوم 
الــحــمــراء واألســمــاك على مــوائــد الكثير من 
ــذ تــــطــــّور اســـتـــهـــاك الــــدواجــــن  ــنـ األســـــــر. ومـ
ــــي، احــتــلــت  ــــاضـ ــرن املـ ــقــ ــي ثــمــانــيــنــيــات الــ فــ
الـــلـــحـــوم الـــبـــيـــضـــاء املـــتـــأتـــيـــة مــــن الــــدجــــاج 
والديك الرومي مراتب متقدمة في مصادر 
ــر  ــ ــــي غـــــــــذاء األســ الـــــبـــــروتـــــن الــــحــــيــــوانــــي فــ
الــتــونــســيــة، حــتــى غــــدت املـــصـــدر الــرئــيــســي 
ــراء  ــمـ ــلــــحــــوم الـــحـ ــــع اســــتــــهــــاك الــ ــــراجـ ــــع تـ مـ
والــســمــك ألســـبـــاب اقــتــصــاديــة بـــاألســـاس . 
وبــســبــب الــغــاء املــتــصــاعــد وتــراجــع دخــول 
بالدواجن  التونسين  عــاقــة  أخـــذت  األســـر 
العام  هــذا  وتيرته  تسارعت  جــديــدًا  منحى 
مع تسجيل أسعار لحوم الدجاج زيــادة ال 
الفترة بن أغسطس/ آب من  تقل 60% في 
العام املاضي ونفس الشهر من 2021، حيث 
انتقل سعر الكيلوغرام الواحد من 6 دنانير 
إلــى 9 دنــانــيــر، فــي املقابل ارتــفــع سعر ذات 

الوحدة من لحم الديك الرومي بنسبة %57 
ليصل إلى 19 دينارًا للكيلوغرام مقابل 11 
ديـــنـــارًا. وقـــال ســامــي الــحــجــري )41 عــامــًا(، 
يــعــمــل بــأجــر يـــومـــي، إنــــه فــقــد الـــقـــدرة على 
شـــراء لــحــوم الــدجــاج ألســرتــه الــتــي تتكون 
مـــن 4 أفـــــراد، مــشــيــرًا إلـــى أن الـــغـــاء تسبب 
فـــي حـــرمـــان الــكــثــيــر مـــن األســــر مـــن الــعــديــد 
مــن األصــنــاف الــغــذائــيــة. وأضـــاف الحجري 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الـــدجـــاج والــبــيــض  لـــ
هــمــا املـــاذ الــوحــيــد ملــحــدودي الــدخــل، لكن 
الـــغـــاء بــصــدد الــقــضــاء عــلــى قــدرتــهــم على 
الــدفــاع  فــي  السلطات  فشل  منتقدًا  شــرائــه، 
عن قوت التونسين. وأكد أنه أصبح يكتفي 
بـــشـــراء بــعــض األجـــــــزاء مـــن الــــدجــــاج األقـــل 
سعرًا على غرار األجنحة إلعطاء بعض من 
والحفاظ  مائدته  الــدســم لألكل على  املـــذاق 
عــلــى الــــتــــوازن الـــغـــذائـــي ألبـــنـــائـــه.  وبــســبــب 
الباد في  التي عرفتها  األزمــة االقتصادية 
ثمانينيات القرن املاضي اتجهت السلطات 
إلـــى تــوفــيــر بــدائــل غــذائــيــة للتونسين عن 
ــاك عــبــر تشجيع  ــمـ الــلــحــوم الــحــمــراء واألسـ
ــة الـــــــدواجـــــــن ونــــشــــرهــــا فـــــي كـــامـــل  ــنــــاعــ صــ
استهاكها  ليتضاعف  الــبــاد  مــحــافــظــات 
خال عشر سنوات فقط.  وتكشف بيانات 
رسمية أن الدواجن من القطاعات الزراعية 

ــاب اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــبـ ــ ــونــــس ألسـ ــــي تــ املـــهـــمـــة فـ
ــث تــــــوفــــــر الـــــــدواجـــــــن  ــ ــيـ ــ واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، حـ
ومــشــتــقــاتــهــا نــحــو 70% مـــن الــبــروتــيــنــات 
للتونسين. وأرجع وسيم بوخريص، الذي 
يــعــمــل فـــي مــجــال تــربــيــة الــــدواجــــن، ارتــفــاع 
األسعار إلى »احتكار مجامع كبرى لحلقات 
إنــتــاج األعــــاف الــتــي تشكل 70% مــن كلف 
اإلنتاج، ما يؤدي إلى إفاس صغار املربن 

وزيادة أسعار الدواجن بشكل كبير«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ــال بـــوخـــريـــص لــــ ــ وقـ
تتأثر  السوق  في  الــدواجــن  أسعار  بورصة 
التجارة  وزارة  أن  مؤكدًا  األعـــاف،  بأسعار 
لـــم تــتــحــرك مـــن أجــــل كــســر االحـــتـــكـــار الـــذي 
تفرضه 3 مجمعات كبرى في تونس، وذلك 
بــتــســقــيــف هـــوامـــش ربــــح األعــــــاف املــركــبــة 
وإدراجها ضمن املواد األساسية. وحذر من 
أن إفاس أصحاب مزارع الدواجن الصغيرة 
يــفــســح املـــجـــال لــلــمــجــامــع الــكــبــرى البــتــاع 
أكــثــر فأكثر فــي األســعــار.  الــســوق والتحكم 
ويتكون قطاع دجاج في أغلبيته من صغار 
املربن الذين لديهم طاقة استيعاب أقل من 
 
ً
5 آالف دجاجة في الـــدورة الــواحــدة، فضا

عن ثاثة مجامع كبرى تحتكر النشاط.
ــم قــــطــــاع الــــــدواجــــــن بـــنـــحـــو %12  ــاهــ ــســ ويــ
ــاج الــــزراعــــي و32% فـــي اإلنـــتـــاج  ــتــ فـــي اإلنــ

الحيواني، إضافة إلى مساهمته في تغطية 
الحاجيات االستهاكية من اللحوم بنسبة 
تتراوح بن 50% و53% وتوفيره ما ال يقل 
عن 15 ألف فرصة عمل، حسب إحصائيات 
رسمية. وعادة ما تترك األزمات والتحوالت 
االقتصادية واالجتماعية الكبرى في تونس 
الــتــي تضطر  مــوائــد األســـر  بصماتها على 
وإعـــادة  الــغــذائــيــة  النفقات  كفة  تعديل  إلــى 
املتاحة.  الدخول  أولوياتها بحسب  ترتيب 
االستهاك  ملعهد  رسمية  بيانات  وتكشف 
من  التونسي  الفرد  استهاك  أن  الحكومي 
الـــلـــحـــوم بــجــمــيــع أصــنــافــهــا )دون اعــتــبــار 
البحر( تطور من 17.8  األسماك ومنتجات 
كيلوغرامًا سنة 1985 إلى 24.8 كيلوغرامًا 
في عام 2000 ثم تراجع إلى 23.4 كيلوغرامًا 
 أسرة سنوّيًا ما يقارب 

ّ
في 2015، وتنفق كل

1065 دينارًا في شراء اللحوم والدواجن.
ويــبــقــى مـــعـــّدل اســـتـــهـــاك الــتــونــســي لــهــذه 
املواد دون املعّدل العاملي الذي يبلغ حسب 
ــة 43 كــيــلــوغــرامــًا  ــزراعــ ــة والــ مــنــظــمــة األغـــذيـ

للفرد الواحد في السنة. 
وتــعــانــي تــونــس مــن نــســبــة تــضــخــم عــالــيــة، 
كما تشهد األسواق بسبب حرب الكر والفر 
»الكارتات املالية«  بن السلطة وما يعرف بـ

نقصًا في تزويد مواد أساسية.

الشرق، وّجه ضربة غير مباشرة إلى جوبا، 
تتدفق  كانت  التي  وذلــك بحبس صادراتها 
إلـــى الــعــالــم الــخــارجــي بــشــكــل رئــيــســي عبر 

املرور باألراضي السودانية.
ويــمــتــد األنـــبـــوب الــنــاقــل لنفط دولـــة جنوب 
الـــســـودان مــن الــعــاصــمــة جــوبــا حــتــى ميناء 
بورتسودان بغرض التصدير، كما يستفيد 
ــوم عــلــى  ــ ــــودان مـــنـــه عـــبـــر تــحــصــيــل رســ ــــسـ الـ
 عــن الــحــصــول عــلــى إمــــدادات 

ً
عــبــوره، فــضــا

منه.
السودان ودولة  النفط بن  ولطاملا مر ملف 
انفصال  منذ  األزمـــات  مــن  بالكثير  الجنوب 
ــودان فـــي 2011،  ــســ ــن الــ ــودان عـ ــســ جـــنـــوب الــ
بــيــنــمــا كـــانـــت األنـــظـــار تــتــجــه فـــي الــســنــوات 
ــذا املــلــف الــحــيــوي  األخـــيـــرة نــحــو تجنيب هـ
املشاكل بن الدولتن، إذ أقّر املسؤولون في 
الــخــروج من  بــأنــه ال غنى عنه فــي  كلتيهما 
واملالية  االقتصادية  الصعوبات  من  الكثير 
الــتــي تعّمقت فــي كــل مــن جــوبــا والــخــرطــوم 
وتفاقمت على أثرها معدالت الفقر وانحدار 

مستويات املعيشة.
فــالــســودان يعاني مــن تــراجــع املـــوارد املالية 
الــدوالر،  وهبوط حاد لعملته الوطنية أمــام 
ارتــفــاع غير مسبوق ملعدالت  فــي  مــا تسبب 
الـــتـــي كـــســـرت حـــاجـــز 422% فــي  الــتــضــخــم 
يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي، كــمــا تــأثــرت جنوب 

أمــس األحــد، إن عــدد العمال غير األردنين 
الحاصلن على تصاريح عمل  )الــوافــديــن( 
ــدايــــة ســبــتــمــبــر/  ــة املـــفـــعـــول حـــتـــى بــ ســــاريــ
أيــلــول الـــجـــاري بــلــغ نــحــو 310 آالف عــامــل. 
وتــقــدر وزارة الــعــمــل عـــدد الــوافــديــن الــذيــن 
يـــعـــمـــلـــون بــــصــــورة غـــيـــر مـــشـــروعـــة بــنــحــو 
440 ألـــف شــخــص. وأشــــار الــشــمــالــي، خــال 
إطاعه مجلس الوزراء على نتائج إجراءات 
ــدة، إلــــى أن  ــوافــ تــوفــيــق أوضـــــاع الــعــمــالــة الــ
الــوزارة أصــدرت خال فترة توفيق أوضاع 
تموز  يوليو/   4 مــن  األردنــيــة  غير  العمالة 
املــاضــي وحــتــى الــثــانــي مــن الشهر الــجــاري 
نــحــو 112 ألـــف تــصــريــح عــمــل فــي مختلف 
وأوضح  االقتصادية.  واألنشطة  القطاعات 
أن قرار مجلس الوزراء الصادر في يونيو/
حزيران املاضي باملوافقة على فترة قوننة 
وتوفيق األوضاع العمالة الوافدة ومعالجة 
االخـــــتـــــاالت املـــــوجـــــودة فــــي ســـــوق الــعــمــل 
ــاءات املــالــيــة  ــفــ تــضــمــن مــنــح جــمــلــة مـــن اإلعــ
تخص رسوم تصاريح العمل وغرامات إذن 
اإلقامة للعمالة غير األردنية املخالفة، الفتًا 
العمالة  انتهاء مهلة تصويب أوضــاع  إلــى 
مــن سبتمبر/  الثالث  مــن  اعــتــبــارًا  املخالفة 
أيــلــول. وفـــي تــصــريــحــات ســابــقــة قـــال وزيــر 
الحكومة ستطلق حملة  إن  األردنــي  العمل 

الــــســــودان بـــواقـــع مـــؤلـــم خــــال فـــتـــرات غلق 
الـــســـودان صــنــابــيــر تــصــديــر نــفــط الــجــنــوب، 
ما جعل الدولة الوليدة غير قادرة على دفع 
رواتب العاملن لفترات طويلة، وزادت حدة 
الفقر لتصل إلى أكثر من 80% وفق البيانات 
الرسمية، بينما تكلف جوبا أعباء متزايدة 
ــراء الــبــحــث عـــن مــســالــك بــديــلــة لــتــصــديــر  ــ جـ

النفط.
عادل  األسبق،  السوداني  النفط  وزيــر  يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  إبــراهــيــم، فــي تــصــريــح لـــ
إن »إغــــاق أنــابــيــب الــنــفــط فــي بــورتــســودان 
ــان دولــــــة الـــجـــنـــوب مــن  ــرمــ ــيــــؤدي إلـــــى حــ ســ
مع  بالتزاماتها   

ّ
ويخل النفطية،  صادراتها 

الخارج وسيعرضنا في دولة  املشترين في 
الـــســـودان ملــســؤولــيــة وغـــرامـــات دولــيــة جــراء 
إخـــالـــنـــا بــالــتــزامــنــا أيـــضـــًا بــتــوصــيــل نفط 
 
ً
الجنوب لألسواق الدولية دون تأخير، فضا

عن تسبب ذلك في خنق اقتصاد الجنوب«.
ويضيف إبراهيم أن مصفاة النفط الرئيسة 
في الخرطوم ستتعرض ألزمة كبيرة أيضًا، 
ما يهدد بأزمة مشتقات نفطية وغــاز طهي 
في عموم الباد، داعيًا »الجهات السياسية 
املشاكل  هــذه  لحل  والعسكرية  والحكومية 

بشكل عاجل«.
ووصــل وفد حكومي سوداني، أمس األحد، 
إلى مدينة بورتسودان، وفق بيان صادر عن 
مجلس الــســيــادة االنــتــقــالــي، قــال إن الــزيــارة 
»التي تستمر يومن، تأتي في إطار مبادرة 
ــة الــتــي نــشــبــت مـــؤخـــرًا فـــي شــرق  ــ لــحــل األزمـ
الباد على خلفية حراك جماهيري مطلبي 
قاده املجلس األعلى لنظارات البجا، وأغلقت 
على أثره عدد من املرافق الحيوية، مما أدى 
تــداعــيــات سلبية على مجمل األوضـــاع  إلــى 

االقتصادية بالباد«.
وإلـــى جــانــب غلق خطي تصدير واســتــيــراد 
الــســودان  شرقي  قبلي  مجلس  يغلق  النفط 
ــى الـــبـــحـــر  ــلــ ــئ عــ ــ ــ ــوانـ ــ ــ ــل املـ ــ ــذ 10 أيـــــــــام كــ ــنــ مــ
األحــمــر والــطــريــق الــرئــيــســي بــن الــخــرطــوم 

وبورتسودان.
وكان املجلس القبلي قد أغلق في 5 يوليو/ 
تموز املاضي الطريق القومي بن الخرطوم 
ــل إرســــــال  ــبـ وبـــــورتـــــســـــودان ملــــــدة 3 أيـــــــــام، قـ
الحكومة وفدًا وزاريًا في 17 من الشهر ذاته 

للتفاوض معهم حول مطالبهم، لكن من دون 
االستجابة لها، بحسب تصريحات لقيادات 

املجلس.
ويــحــتــج املــجــلــس الــقــبــلــي عــلــى »الــتــهــمــيــش 
السياسي واالقتصادي«، إذ وقعت الحكومة 
أكــتــوبــر/ تشرين  فــي  الــســودانــيــة  االنتقالية 
األول املــاضــي اتــفــاق ســام فــي مدينة جوبا 
مع عدد من الحركات التي حملت الساح في 

عهد الرئيس السابق عمر البشير.
ــاق، قــامــت قــبــائــل البجا  وبــعــد تــوقــيــع االتـــفـ
فــي شــرق الــبــاد باالحتجاج وإغـــاق ميناء 
بـــورتـــســـودان عـــدة أيــــام اعــتــراضــًا عــلــى عــدم 
تمثيلها في االتــفــاق. ويضم شــرق السودان 
واليـــات البحر األحــمــر وكــســا والــقــضــارف، 

وهو من أفقر مناطق الباد.
ويقول املختص في قطاع النفط السوداني، 
عبد الوهاب جمعة، إنه بالرغم من انفصال 
أن  إال   ،2011 فــــي  الـــــســـــودان  عــــن  الـــجـــنـــوب 
ــزال يــحــكــم الــكــثــيــر مـــن الــعــاقــات  الــنــفــط ال يــ
بــن الــبــلــديــن، وأي تــداعــيــات تــؤثــر عليهما، 
مشيرًا إلى أن جنوب السودان يحوي الكثير 
مــن حــقــول املــنــبــع، والـــســـودان يملك منشآت 

املعالجة والنقل والتصدير.
ــان الــنــفــط مــحــط جــــوالت عـــدة من  ولــطــاملــا كـ
املــفــاوضــات بــن الــبــلــديــن مــنــذ نــحــو ثماني 
الـــخـــرطـــوم  أعـــلـــنـــت   ،2019 فـــفـــي  ــوات.  ــ ــنــ ــ ســ

استئناف ضــخ نفط دولـــة جــنــوب الــســودان 
عــبــر أراضـــيـــهـــا بــعــد تـــوقـــف اســتــمــر خمس 
مــن حقل »توما  التصدير  بــغــرض  ســنــوات، 
ــة جــنــوب  ــ ــة الــــوحــــدة فـــي دولـ ــاوث« بـــواليـ ــ ســ
السودان، بإنتاج يومي يبلغ 20 ألف برميل.

ع السودان وجارته الجنوبية، 
ّ
وفي 2013، وق

فــي العاصمة اإلثــيــوبــيــة أديـــس أبــابــا، تسع 
اتفاقيات، بينها اتفاقية تتضمن الترتيبات 
عبور  رســـوم  الــتــي تشمل  االنتقالية  املــالــيــة 
وتصدير نفط جنوب السودان عبر األراضي 
السودانية. ووفق جمعة: »ال يتوقف التعاون 
ــــودان بــمــجــرد  ــــسـ ــــودان وجــــنــــوب الـ ــــسـ بــــن الـ
مــعــالــجــة ونــقــل خـــام نــفــط جــنــوب الـــســـودان 
وإنــمــا يــتــعــداه إلــى مــســاعــدة الــســودان دولــة 
جنوب السودان على زيادة اإلنتاج النفطي 
بــحــقــولــه«، كــمــا تــعــتــمــد ثـــانـــي اكـــبـــر مــنــشــأة 
ســـودانـــيـــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء فـــي الـــســـودان 
على خام نفط جنوب السودان وهي محطة 

كوستي الحرارية بسعة 500 ميغاواط.
وتــعــمــل عــــدة شـــركـــات ســـودانـــيـــة فـــي زيــــادة 
ــنـــوب الـــــســـــودان، مــــن بــيــنــهــا  ــتــــاج نـــفـــط جـ إنــ
أوبــكــو« السودانية حيث تعمل مع  »تــو بي 
حــكــومــة جــنــوب الـــســـودان الســتــعــادة إنــتــاج 
الــنــفــط فــي حــقــول الـــوحـــدة الــتــابــعــة لجنوب 
الــتــي توقفت نتيجة صـــراع فرقاء  الــســودان 

جنوب السودان.
وكان ملف املورد الناضب إحدى أبرز نقاط 
الخاف بن الــســودان ودولــة الجنوب، كون 
الــحــقــول الرئيسية تــقــع عــلــى طـــول الــحــدود 
إذ  كيلومتر،  ألفي  بحوالي  بينهما  املمتدة 
أفـــقـــد انــفــصــال جـــنـــوب الــــســــودان الــخــرطــوم 
النفطية، تعادل %80  أربــاع مــواردهــا  ثاثة 
من  و%50  األجــنــبــي،  النقد  احتياطيات  مــن 

اإليرادات العامة. 
إنتاج  هــوى  فقد  الرسمية  الــبــيــانــات  ووفـــق 
السودان من 450 ألف برميل يوميًا في 2011 
إلى  ما بن 60 و70   ألف برميل يوميًا حاليًا، 
مما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر 

من 60% من املواد البترولية.
ويـــقـــول الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي أدم الـــزيـــن إن 
املـــشـــكـــلـــة تــــعــــود إلـــــى ضـــعـــف االســـتـــثـــمـــارات 
األجنبية في قطاع استكشاف وإنتاج النفط، 
والسبب األبرز لذلك هو زيادة ديون الشركات 
لم  كما  الــســودانــيــة،  الحكومة  على  االجنبية 
تــجــر الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة أي مــعــالــجــات مع 
تــلــك الــشــركــات، وهـــو مــا دفـــع شــركــات عاملية 

تعود إلى الصن وماليزيا والهند.
ووفــق بيان صــادر عن وزيــر الطاقة والنفط 
السبت  السودانية،  االنتقالية  الحكومة  في 
املـــاضـــي، فـــإن مـــخـــزون الــنــفــط فـــي الـــســـودان 
»ال يكفي حــاجــة الــبــاد ســوى نحو 10 أيــام 
ــــى أن غـــلـــق خـــطـــي الــنــفــط  ــقــــط«، مـــشـــيـــرًا إلـ فــ
ــنـــه فــي  تـــخـــزيـ إلــــــى  بـــــورتـــــســـــودان أدى  ــي  ــ فـ
املـــســـتـــودعـــات الــرئــيــســيــة بــمــيــنــاء بــشــائــر، 
وهذا لن يستمر أكثر من عشرة أيام، بعدها 
وبــالــتــالــي  بــالــخــام،  املــســتــودعــات  ستمتلئ 
الـــخـــط الـــنـــاقـــل، مـــا يــجــعــلــه عـــرضـــه للتجمد 
والتلف، إضافة إلى إيقاف اإلنتاج في حقول 
ــة جـــنـــوب الــــســــودان، وفــــقــــدان الـــســـودان  ــ دولـ
عـــائـــدات الــنــقــل الــســنــوي مــن الــخــط وقــدرهــا 
300 مــلــيــون دوالر ســنــويــًا، وكــذلــك غــرامــات 
تــأخــيــر بــواخــر الــشــحــن الــتــي تــفــوق 25 ألــف 
دوالر في اليوم. وأعــرب عن أمله في أن يتم 
الوصول إلى رفع حالة اإلغاق الراهن خال 
الــيــوم، لتفادي كل  مــدة أقصاها أسبوع من 

هذه الخسائر واألضرار.
وكانت شركة خطوط نقل خام النفط التابعة 
لوزارة الطاقة والنفط السودانية قد أعلنت، 
أمس، عن خسائر فادحة، نتيجة توقف نحو 
100 ألف برميل يوميًا، من إنتاج نفط دولة 

جنوب السودان بسبب إغاق بورتسودان.

شــامــلــة، إلبــعــاد الــعــمــالــة الـــوافـــدة املخالفة 
ــبــــاد، الـــذيـــن مــضــى ثـــاثـــة أشــهــر  خـــــارج الــ
أو أكــثــر عــلــى انــتــهــاء تــصــريــح عملهم، ولــم 
يــقــومــوا بــتــصــويــب أوضــاعــهــم خـــال فترة 
الحكومة  األوضــاع. وتبدو  قوننة وتوفيق 
ــازمـــة هــــذه املـــــرة عــلــى تقليص  األردنــــيــــة عـ
ــداد الــوافــديــن، إذ ســبــق أن اتــخــذت على  أعــ
مدار األعوام األخيرة عدة قرارات من شأنها 
ضــبــط ســــوق الــعــمــل بــمــا يــســمــح بتشغيل 
املزيد من األردنين في مختلف القطاعات، 
استمرار  إلــى  الرسمية  الــبــيــانــات  تشير  إذ 

معدالت البطالة في االزدياد.  
ــاءت جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا لتفاقم  ــ وجـ
ــع الــبــطــالــة، وال ســيــمــا مــع عــــودة آالف  وضـ
ــة فــــي دول  ــارج، خـــاصـ ــ ــخـ ــ ــــن مــــن الـ ــيـ ــ األردنـ
اقتصاداتها  تلقت  الــتــي  الــعــربــي،  الخليج 
ــاء وتـــهـــاوي  ــ ــــوبـ ــة بــفــعــل الـ ــ ــــزدوجـ ضـــربـــة مـ
إلى  البطالة  نسبة  وقــفــزت  النفط.  عــائــدات 
25% بنهاية الربع األول من العام الجاري، 
ذات  مــــع  مـــقـــارنـــة   %5.7 نــســبــتــه  بـــارتـــفـــاع 
الفترة من العام املاضي 2020، وفق بيانات 
صادرة أخيرًا عن دائرة اإلحصاءات العامة 

الحكومية   
اململكة  فــي  املتعاقبة  الــحــكــومــات  وتــســعــى 
املتفاقمة من  البطالة  منذ سنوات ملواجهة 

خال استراتيجيات عدة، من بينها إحال 
ــدة وتــحــفــيــز  ــوافــ الــعــمــالــة املــحــلــيــة مـــكـــان الــ
التدريب املهني وتوجيه الشباب لانخراط 
في التخصصات املهنية بعيدًا عن املجاالت 
ــان وزيـــــــر الــعــمــل  ــ املـــشـــبـــعـــة أو الــــــراكــــــدة. كــ
األردنــــــي، قــد بــحــث خـــال لــقــاء مــع السفير 

ــريـــف كــــامــــل، فــي  ــــدى املــمــلــكــة شـ املــــصــــري لـ
يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، عـــددًا مــن امللفات 
بعد  وذلــك  املصرية،  بالعمالة  تتعلق  التي 
أيام من اتخاذ عمان قرارات توفيق أوضاع 
العمالة األجنبية املخالفة تتضمن إعفاءات 

من التغريم حال املغادرة النهائية للدولة.

إغالقات الشرق السوداني تنسف اتفاقات   النفط

تونس: أسعار الدواجن ُتحلقاألردن: 41% من العمالة الوافدة مخالفة

موقع إلنتاج النفط في جنوب السودان )فرانس برس(

يهدد إغالق أنابيب 
تصدير واستيراد النفط 
من قبل محتجين في 

شرق السودان بنسف 
تفاهمات وصفت 

بالتاريخية بين الخرطوم 
وجوبا في صناعة النفط 

والتجارة

أكدت الحكومة األردنية 
اعتزامها ترحيل العمالة 
الوافدة المخالفة، بينما 

تظهر البيانات وصول 
نسبتها إلى 41% من 

إجمالي عدد العمالة 
األجنبية المقدر عددها 

بـ750 ألف عامل

»وتد« ترفع 
أسعار الوقود

رفعت شركة »وتد للبترول« 
اململوكة ملا تعرف بحكومة اإلنقاذ 
في مناطق شمال سورية أسعار 

املحروقات للمرة الرابعة خالل 
سبتمبر/ أيلول الجاري، مبررة 

ذلك بارتفاع سعر صرف الدوالر 
مقابل الليرة التركية، كونها 

تستورد املحروقات بالدوالر 
د 

ّ
وتبيعها بالليرة التركية، فيما أك

مواطنون أن األسعار أضحت تفوق 
طاقتهم املالية وتفاقم من أوضاعهم 

املعيشية.
ووصل سعر ليتر البنزين 

»مستورد أول« إلى 7.66 ليرات 
تركية، وسعر ليتر املازوت 

»مستورد أول« إلى 7.05 ليرات، 
وأسطوانة الغاز املنزلي إلى 99.5 
ليرة. وقال محمد إبراهيم، وهو 
أب لخمسة أطفال يقيم في أحد 
مخيمات النازحني قرب مدينة 

»العربي الجديد« إنه يعمل  سرمدا لـ
بأجر يومي يتراوح بني 10 و13 

ليرة، وعائلته تحتاج إلى أسطوانتي 
غاز شهريًا، ما يعادل أجور عمل 
أكثر من 20 يومًا. وكانت الشركة 

قد عّدلت أسعار املحروقات في 11 
و16 و19 سبتمبر/ أيلول الجاري، 

وكانت في كل مرة تجرى زيادة 
طفيفة على أسعار الغاز املنزلي، 
لكنها زادت سعر األسطوانة في 
الزيادة األخيرة ثالث ليرات دفعة 

واحدة، ما أثار سخطًا لدى املدنيني 
في الشمال السوري.

صرف رواتب 
كردستان العراق
أعلنت حكومة إقليم كردستان 

شمالي العراق أنها حصلت على 
تأكيدات من الحكومة االتحادية 

على مواصلة إرسال رواتب 
موظفي اإلقليم البالغة 200 مليار 
دينار )نحو 138 مليون دوالر(. 
وقال وزير املالية واالقتصاد في 

حكومة إقليم كردستان آوات شيخ 
جناب، خالل مؤتمر صحافي في 
أربيل، أمس، وفق وكالة األناضول، 

إن »مجلس وزراء العراق أصدر 
قرارين حول إرسال 200 مليار 

 دينار لتمويل رواتب املوظفني 
في اإلقليم«. وأضاف: »وفق 

التأكيدات التي حصلنا عليها، 
نأمل أن يتم االستمرار في إرسال 

ذلك املبلغ شهريًا، وأن تعامل 
املواطنني في اإلقليم كسائر 

املواطنني في باقي أجزاء العراق«. 
وبدأت بغداد في يونيو/ حزيران 

املاضي، دفع رواتب موظفي إقليم 
كردستان البالغة 200 مليار دينار 

عراقي.

توسع صيني 
في أفريقيا

شهد االستثمار الصيني في 
أفريقيا توسعًا مطردًا رغم 

االتجاه الهبوطي في االقتصاد 
والتجارة العامليني الناتج عن 

انتشار جائحة فيروس كورونا، 
وفق ما أظهر تقرير رسمي أوردته 

وكالة شينخوا، أمس األحد. وبلغ 
االستثمار الصيني في أفريقيا 

2.96 مليار دوالر عام 2020، 
بزيادة 9.5% على أساس سنوي، 
وفقا لتقرير العالقات االقتصادية 

والتجارية الصينية األفريقية 
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تعاون بين إيران 
وبيالروسيا

قال الرئيس اإليراني إبراهيم 
رئيسي إن العالقات بني إيران 
وبيالروسيا بحاجة إلى تقدم 

في جميع املجاالت، بما في ذلك 
االقتصادية والتجارية، ويمكن 

لسفيري البلدين القيام بدور مهم 
في هذا املجال. وأشار رئيسي 

لدى تسلمه أوراق اعتماد سفير 
بيالروسيا الجديد في طهران 

ديمتري كالتسوف، وفق وكالة 
»ارنا«، أمس، إلى أن زيادة نشاط 

القطاع الخاص والشركات التجارية 
في البلدين يمكن أن تعزز التعاون 

االقتصادي والتجاري بينهما.

متفرقات طاقة

أسواقتوظيف

بروفايل

أنجيال ميركل
مصطفى قماس

ــادرة عن  »تــكــمــن الــقــوة فــي الـــهـــدوء«.. تــلــك مــقــولــة صــ
قبل مغادرتها  مــيــركــل،  أنجيا  األملــانــيــة  املــســتــشــارة 
تها على مدى 16 عامًا، لتعكس 

ّ
للمستشارية التي تول

ــتـــي تـــعـــاطـــت بـــهـــا مــــع األزمـــــــــات، خــاصــة  الـــطـــريـــقـــة الـ
االقتصادية، من دون خطابات كبيرة.

»األم« فــي بــلــدهــا الــتــي تمكنت عبر  ــلــقــب مــيــركــل بــــــ
ُ
ت

املــــزاوجــــة بـــن الــبــراغــمــاتــيــة واإلصـــــــرار الــــهــــادئ، من 
االرتــــقــــاء بــبــلــدهــا الـــــذي كــــان يــعــد »الــــرجــــل املــريــض 
ألوروبا« إلى مرتبة »قوة اقتصادية ال يمكن االلتفاف 
عــلــيــهــا«، بـــل إن أوروبـــــا تــلــوذ بــهــا كــلــمــا مــّســهــا ضر 

يفقدها الثقة بنفسها.
نوفمبر/تشرين  في  املستشارية  إلــى  وصلت  عندما 
الثاني 2005، كان االقتصاد األملاني يعاني من ركود 
ــاد، وســتــغــادرهــا بــعــد االنــتــخــابــات الــعــامــة، الــتــي  حــ
جــرت أمــس األحــد، مخلفة وراءهـــا بلدا يعتبر القوة 
الرابع  املــركــز  فــي أوروبــــا، ويحتل  الصناعية األولـــى 
بن اقتصاد العالم من حيث الناتج املحلي اإلجمالي 

بعد الواليات املتحدة والصن واليابان.
مــنــذ سنتها األولــــى عــلــى رأس املــســتــشــاريــة، نهجت 
ســيــاســة تــقــوم عــلــى إعــــادة هيكلية املـــوازنـــة وتعزيز 
أنتج فوائد تجارية ومالية  تنافسية الصناعات، ما 
الحالي  الــعــام  فــي  الــتــجــاري وصــل  فالفائض  كبيرة. 
إلى 220 مليار يورو، واملديونية في حدود 70% من 
الناتج اإلجمالي املحلي، بينما انتقل معدل البطالة 

من 11% في 2005 إلي 3.2% قبل األزمة الصحية.
الفرنسي  املعهد  فــي  الباحث  مــوريــس،  بــول  ويعتبر 
للعاقات الدولية، أن ميركل استفادت على الصعيد 
االقـــتـــصـــادي مـــن اإلصــــاحــــات الـــتـــي قـــادهـــا سلفها 
العمل  املتعلقة بسوق  شــرويــدر،  غيرهارد  املستشار 
واإلصـــــاحـــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــفـــتـــرة بــــن 2003 
ــراء  ــادات جـ ــقـ ــتـ ــعـــّرض بــســبــبــهــا النـ تـ ــتـــي  و2005، والـ
تقليص حماية العمال، وهو ما أتاح ألملانيا استعادة 

تنافسيتها على الصعيد العاملي.
عندما ثارت أزمة منطقة اليورو واملأساة اليونانية، 
تــعــرضــت مــيــركــل النــتــقــادات املــســؤولــن األوروبـــيـــن، 

بمبدأ  والتضحية  الحسم  عــدم  عليها  أخـــذوا  الــذيــن 
ــنـــاورة  الــتــضــامــن األوروبــــــــي، مــتــجــاهــلــن هـــامـــش املـ
لــديــهــا، وأن هــنــاك شــركــاء لــهــا داخـــل الــدولــة ممثلن 
املركزي  والبنك  الدستورية  واملحكمة  التحالف  فــي 
األوروبي، حيث كان يمكنها تجاوز القيود القانونية 
للتحرك، كما أن األزمة املالية في منطقة اليورو عززت 
الثقة في أملانيا التي بدت أنها حامية لهم وألموالهم، 
وفــق املــؤرخ األملــانــي رالــف بوملان في كتابه »أنجيا 

ميركل.. املستشارة وعصرها«.
ميلها للتكيف مع الوضعيات الجديدة وبراغماتيتها، 
أوروبــا  التي شهدتها  األزمـــات  ساعداها على عبور 
والــعــالــم بالكثير مــن الثقة. هــذا مــا يتجلى مــع أزمــة 
أبــدت فيها مرونة كبيرة في  التي  الصحية  كــورونــا 

التعاطي مع بعض الثوابت املالية في بلدها.
لــم تــتــردد فــي الــتــخــفــف مــن قــواعــد الــســيــاســة املــالــيــة 
ــة الــصــحــيــة. فــقــد اعتبرت  لبلدها عــنــدمــا حــلــت األزمــ
إلــى درجة  للمراجعة  قابلة  قاعدة »صفر عجز« غير 
تضمينها في دستور البلد األوروبي، غير أنه عندما 
الصحية على  األزمـــة  آثــار  األملانية  للحكومة  تـــراءت 
االقتصاد، لم تتردد في اإلنفاق بدون حساب من أجل 

إعادة إحياء اآللة االقتصادية.
عـــنـــدمـــا مـــســـت تــــداعــــيــــات كـــــورونـــــا االقــــتــــصــــاديــــات 
األوروبــيــة، بــادرت ميركل إلــى التأكيد على أن »هذه 
ــوأ فـــي تـــاريـــخ االتـــحـــاد األوروبــــــي«،  ــ ــة هـــي األسـ ــ األزمـ
وبــيــنــمــا انــتــظــر الــجــمــيــع الــتــدابــيــر الــتــي سيتخذها 
االتــحــاد األوروبـــي مــن أجــل اإلنــقــاذ، تطلع الكثيرون 
الــتــي وضــعــتــهــا املفوضية  مــيــركــل للخطة  إلـــى دعـــم 
األوروبــيــة، والــتــي رمــت إلــى توفير 750 مليار يــورو 
ــرى تـــوزيـــعـــهـــا بــــن مـــســـاعـــدات  ــ ــاء، جـ ــ ــــضـ ــلــــدول األعـ لــ

وقروض.
ســعــت مــيــركــل إلـــى إقــنــاع مــواطــنــيــهــا بــخــطــة اإلقــنــاع 
وفـــاوضـــت الـــــدول املــصــنــفــة ضــمــن »نـــــادي الــبــخــاء« 
بقيادة هولندا، بهدف تلين موقفها من مسألة دعم 
دول جنوب أوروبا. ولم تكن في مسعاها ذاك تهدف 
فقط إلــى إنقاذ أوروبــا املتضررة من األزمــة، بل إنها 
كانت تراهن على إنعاش اقتصاد بلدها الذي يبقى 

رهينا بتعافي اقتصاد البلدان األوروبية.

مخزون النفط في 
السودان ال يكفي حاجة 

البالد سوى 10 أيام

عندما وصلت المستشارة األلمانية أنجيال 
إلى منصبها في نوفمبر/تشرين  ميركل 
يعاني  بالدها  اقتصاد  كان   ،2005 الثاني 
لكنها  كبيرة،  وبطالة  حــاد  ركــود  من 
تغادر المستشارية، مخلفة وراءها بلدًا 

هو األقوى اقتصاديا في أوروبا

المدير  يوسف،  اهلل  عبد  الفاتح  أعلن 
وزارة  فــي  الداخلية  للتجارة  الــعــام 
عن  الــســودانــيــة،  والتموين  التجارة 
من  القمح  من  طن  ألف   50 وصول 
المنحة األميركية. ونقلت وكالة األنباء 
يوسف  عن  السبت،  مساء  السودانية، 
من  مخزونًا  السودان  لدى  إن  قوله 
القمح يكفي إلى نهاية العام الجاري.
من  شحنات  ثــالث  الــســودان  واستلم 
طن  ألف   48 بواقع  األميركي  القمح 
في يونيو/ حزيران ومثلها في يوليو/ 
الكمية في أغسطس/  تموز، ونفس 
شحنات  وصول  المتوقع  ومن  آب. 
يبلغ  حيث  العام،  نهاية  قبل  أخــرى 

إجماليها 300 ألف طن.

شحنات قمح 
أميركي

Monday 27 September 2021 Monday 27 September 2021
االثنين 27 سبتمبر/ أيلول 2021 م  20  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2583  السنة الثامنة االثنين 27 سبتمبر/ أيلول 2021 م  20  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2583  السنة الثامنة

عمال 
بناء في 
مواقع 
إلنشاء 
مساكن 
بالعاصمة 
األردنية 
)فرانس 
برس(
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ــون مـــــــن الـــصـــعـــب  ــ ــكـ ــ ــيـ ربــــــمــــــا ســـ
االســتــقــرار  مستقبل  على  الحكم 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي واالقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي 
الـــضـــروري لــاســتــثــمــار وتــطــويــر الـــثـــروات 
فــي أفــغــانــســتــان تــحــت حــكــم طــالــبــان، ولكن 
املــؤكــد أن الــبــاد تملك املــــوارد الــكــافــيــة من 
النفط والــغــاز واملــعــادن، وجــزء منها يبدو 
شبه جاهز لاستغال كما تشير دراســات 

بحثية أميركية وأفغانية حديثة.
وبــالــتــالــي، تــبــقــى املــســألــة الــرئــيــســيــة الــتــي 
تــواجــه طــالــبــان هــي كيفية الــحــصــول على 
إدارة  الــتــي تمكنها مــن  الــدولــيــة  الــشــرعــيــة 
الــبــاد بــأســلــوب يطمئن املــجــتــمــع الــدولــي 
ويــحــفــظ مــصــالــح جــيــرانــهــا فــي االســتــقــرار، 

ــة بـــاكـــســـتـــان الـــتـــي  ــاصــ وفــــــق مــــراقــــبــــن، خــ
إلى  مــن تصدير شــعــارات طالبان  تتخوف 
جماعة البشتون في شمال الباد، والصن 
التي تتخوف من تدريب وتجييش جماعة 
أو تركستان  إقليم شينجيانغ  اإليغور في 

الشرقية وأمن مشاريع »الحزام والطريق«، 
وروســيــا الــتــي تــتــخــوف عــلــى أمـــن مصالح 
النفط والغاز في الجمهوريات السوفييتية 
السابقة. وينتاب القلق هذه الدول وغيرها 
من االستثمار حاليا في أفغانستان، حسب 
خبراء، ألن االستثمار سيقود تدريجيًا إلى 
تــطــور ونــمــو اقــتــصــادي فــي الــبــاد يحسب 
لــصــالــح حــكــم طــالــبــان، خــاصــة إذا انعكس 
عــلــى مــعــيــشــة املـــواطـــن والـــخـــدمـــات املــقــدمــة 
لـــه، وهـــو األنـــمـــوذج الــــذي ال يــرغــب أي من 

جيرانها في حدوثه.
وحتى اآلن، تم التركيز على الثروة املعدنية 
في الباد، خاصة املعادن النادرة، ولكن تم 
السكوت على ثروات النفط والغاز الطبيعي 
ذات  الــبــاد  عليها  تحتوي  الــتــي  الضخمة 
النفوذ  في  االستراتيجي  الجغرافي  املوقع 
العاملي، حيث إنها تربط بن الصن وروسيا 
وأوروبــــــا.  وكــانــت الــســلــطــات األفــغــانــيــة قد 
الــعــام 2010 عــن اكتشاف نفطي  أعلنت فــي 
في شمال الباد، يقدر احتياطيه من الخام 
بـ1.8 مليار برميل، وهو سادس حقل نفطي 
الــذي يؤهل  األمــر  أفغانستان،  يكتشف في 
الباد للحاق بركب أكبر منتجي النفط في 
أنها غير بعيدة من منطقة  العالم، خاصة 

بحر قزوين الغنية باملوارد الطاقة. 
وقال املتحدث باسم وزارة املناجم االفغانية 
جواد عمر، وقتها، لوكالة فرانس برس: »إنه 
حقل نفطي جديد تمامًا يغطي مثلث بلخ-

أزمة السيولة 
ال تزال تحاصر 

السوق بكابول 
)Getty(

تملك كميات كبيرة  بالمعادن، ولكنها  ليست فقط غنية  أفغانستان 
اآلن.  حتى  عنه  المسكوت  الملف  وهو  الطبيعي،  والغاز  النفط  من 
كبرى  نفطية  حقول  فيها  توجد  البالد  فإن  بحثية،  ورقة  وحسب 
يحتوي أحدها على 1.8 مليار برميل، كما أن لديها كميات ضخمة من 

احتياطات الغاز الطبيعي
موسكو وبكين 

تتخوفان من االستثمار 
في أفغانستان تحت 

حكم طالبان

األسر األميركية قلقة 
من ارتفاع التضخم الذي 

يلتهم مدخولها

بريتيش بتروليوم 
أغلقت محطات وقود 

لعدم وجود سائقين

)Getty( فاتورة الطاقة في الشتاء تقلق األسر األميركية)Getty( محطة وقود في شمالي لندن

واشنطن ــ شريف عثمان

ما بن ربيع بــارد في أوروبــا، وصيف شديد 
ــا، بــاإلضــافــة إلــى  ــيـ الـــحـــرارة فـــي أمــيــركــا وآسـ
ــادي،  ــتــــصــ ــادة الــــنــــشــــاط االقــ ــعــ ــتــ خــــطــــوات اســ
الصناعي، جــزءًا كبيرًا من حيويته  وتحديدًا 
بــعــد فــتــرة ســبــات صــاحــبــت ظــهــور وانــتــشــار 
ــع الــطــلــب عــلــى الــغــاز  ــفـ وبـــــاء كــــوفــــيــــد-19، ارتـ
الطبيعي املسال كما على كل مصادر الطاقة، 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، األمـــر الـــذي تسبب 
فــي ارتــفــاع أســعــاره، لتصل فــاتــورة الــغــاز في 
املنزل املتوسط األميركي إلى أكثر من ضعف 
مــا كــانــت عليه فــي نــفــس الــتــوقــيــت مــن الــعــام 
املاضي. ومع عدم كفاية البدائل، بعد ضعف 
الرياح في أوروبا هذا العام، وتراجع اإلنتاج 
وارتــفــاع  األمـــطـــار،  لقلة  نتيجة  الــكــهــرومــائــي 
تكلفة الــفــحــم، كــمــا بـــطء عـــودة االســتــثــمــارات 
إلى قطاع النفط األحفوري بعد معاناة العام 
املـــاضـــي، ال يــبــدو أن الــشــتــاء الـــقـــادم سيكون 
ــم كــونــهــا  ــات املـــتـــحـــدة، رغــ  عــلــى الــــواليــ

ً
ســـهـــا

أكـــبـــر مــنــتــج لـــه فـــي الـــعـــالـــم، ســـــواء مـــن حيث 
القادمة،  الفترة  خال  للغاز  املتوقعة  التكلفة 
أو من حيث الخطط املزمع القيام بها للتحول 
بــاتــجــاه الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، الــتــي يــلــعــب فيها 

الغاز دورًا أساسيًا.
وفـــي الــوقــت الــــذي شــهــدت فــيــه منطقة شــرق 
البحر املتوسط اكتشافات ضخمة على مدار 
الثاثة األخــيــرة، كانت روسيا تعمل  األعـــوام 
على إبطاء إمداداتها منه ألوروبــا عن طريق 

لندن ـ كاتيا يوسف

أغلقت العديد من محطات البنزين في اململكة 
املـــتـــحـــدة بــشــكــل مـــؤقـــت وصــــــدم الـــكـــثـــيـــر مــن 
املواطنن، الذين هرعوا إلى املحطات لتعبئة 
الوقود، وهو ما تسبب بطوابير طويلة، حيث 
رت كل 

ّ
الساعة. وحـــذ تــجــاوزت فترة االنتظار 

من شركة »بريتيش بتروليوم« و»إســو« من 
البنزين والديزل في بعض محطاتها،  نقص 
 سبب ذلك هو النقص في سائقي 

ّ
مشيرة إلى أن

الشاحنات، إذ إن بريطانيا ينقصها 100 ألف 
سائق شاحنة خسرتهم بسبب بريكست. وال 
تعاني اململكة املتحدة من نقص في البنزين 
الــوقــود  فــي محطات  النقص  لكن  الــديــزل،  أو 
ناتج عن مشاكل في نقل الوقود من محطات 
التوزيع إلى الباحات األمامية. ويكمن السبب 
الرئيس في مشاكل نقل الوقود إلى املحطات 
فــــي الـــنـــقـــص املــســتــمــر لــســائــقــي الــشــاحــنــات 
هم 

ّ
الثقيلة. أّما وزير النقل غرانت شابس، فات

األحد ممثلي قطاع الشحن البري باملساهمة 

في ازدياد التهافت على شراء البنزين، مدافعًا 
عــن تــعــديــل ســيــاســة الــهــجــرة ملــرحــلــة مــا بعد 
بريكست بهدف تخفيف النقص الحاصل في 
ــــدادات املــحــروقــات. ونــفــى الــوزيــر أن يكون  إمـ
ــــي هو  خـــروج بريطانيا مــن االتــحــاد األوروبـ
ســبــب نــقــص ســائــقــي الــشــاحــنــات فــي اململكة 
املـــتـــحـــدة، بــحــجــة أن االنـــفـــصـــال عـــن االتـــحـــاد 
األوروبـــــــي ســـاعـــد الــحــكــومــة عــلــى الــتــصــرف. 
وتـــــأتـــــي تــــصــــريــــحــــات غـــــرانـــــت شــــابــــس بــعــد 
ساعات على إعان الحكومة أنها تعتزم منح 
إلـــى 10500 تــأشــيــرة عــمــل قصيرة  مـــا يــصــل 
قطاع  فــي  ولعاملن  لسائقي شاحنات  األمــد 

الــــدواجــــن لــتــخــفــيــف نــقــص فـــي الــيــد الــعــامــلــة 
طـــاول عـــددًا مــن الــقــطــاعــات. ويمثل قـــرار منح 
تــأشــيــرات الــعــمــل تــراجــعــًا فـــي مــوقــف رئــيــس 
الـــــــــــوزراء بــــوريــــس جـــونـــســـون الـــــــذي شــــددت 
الــهــجــرة فــي مرحلة مــا بعد  حكومته قــوانــن 
بريطانيا  اعتماد  أن  مـــرارًا  وأكـــدت  بريكست، 

على العمالة األجنبية يجب أن يتوقف.
ومـــن شـــأن هـــذه الــتــأشــيــرات، ومــدتــهــا ثــاثــة 
كانون  إلــى  أكتوبر  األول/  مــن تشرين  أشهر 
النقص الصارخ  األول/ ديسمبر، أن تعوض 
ــــدد الـــســـائـــقـــن والـــعـــمـــال فــــي قــطــاعــات  فــــي عـ
ــانـــي مــثــل  ــبـــريـــطـ ــاد الـ ــتــــصــ رئـــيـــســـيـــة فــــي االقــ
ــن. وأدى نــقــص عــــدد ســائــقــي  تــربــيــة الــــدواجــ
كبيرة  طوابير  تشكل  إلــى  الــوقــود  صهاريج 
أمــــام املــحــطــات فــي األيــــام األخـــيـــرة، فــي وقــت 
تــجــاهــل املـــواطـــنـــون دعــــــوات الــحــكــومــة لهم 
ــراء الـــبـــنـــزيـــن بــعــد  ــ ــ بــــعــــدم الـــتـــهـــافـــت عـــلـــى شـ
أن أغــلــقــت بــعــض املــحــطــات أبـــوابـــهـــا بسبب 
نقص اإلمـــــدادات. واعــتــبــر الــوزيــر شــابــس أن 
تــســريــب جــمــعــيــة لــلــشــحــن الـــبـــري مــعــلــومــات 
إلــى وســائــل اإلعـــام حــول نقص محتمل في 
ــاد التهافت  إمــــدادات الــوقــود ســاهــم فــي ازديــ
على شــراء املــحــروقــات. ولفت الــوزيــر لشبكة 
»ســكــاي نــيــوز« اإلخــبــاريــة إلـــى أنـــه »صـــدرت 
الامسؤولية  من  بكثير  سمت 

ّ
ات تصريحات 

الــبــري ساهمت  عــن إحــدى جمعيات الشحن 
هم 

ّ
في وقوع أزمة، وهذا األمر غير مفيد«. وات

شــابــس الــــذي شــــدد عــلــى عــــدم وجــــود نقص 
فعلي في الوقود في مصافي اململكة املتحدة 
ومنشآت التخزين، قطاع الشحن البري بأنه 
»مــســتــمــيــت« لــتــوظــيــف ســـائـــقـــن أوروبــــيــــن 
و»تــقــويــض رواتــــب الــبــريــطــانــيــن«، وأضـــاف 
»أعلم أن هذا كان مطلبهم منذ البداية«. لكن 
مــمــثــل جــمــعــيــة الــشــحــن الـــبـــري رود مــاكــنــزي 
املعلومة يصف هذه  ســـّرب  أنــه  ُيعتقد  الـــذي 
هامات بأنها »هــراء«. وشدد على وجوب 

ّ
االت

ملعالجة  »شموليًا«  نهجًا  الحكومة  بع 
ّ
تت أن 

املشاكل التي يواجهها القطاع.

الضغط للحصول على  مــن  كــنــوع  أوكــرانــيــا، 
موافقة الـــدول األوروبــيــة، والــواليــات املتحدة 
بطبيعة الحال، على الخط الجديد الذي تعمل 
على إنشائه، واملــعــروف باسم »نــورد ستريم 
2«، بــخــاف مــا تسبب بــه تعطل اإلنــتــاج في 
أحد مصانع الغاز الروسية في سيبيريا، بعد 
نــشــوب حــريــق ضــخــم فــيــه. وبــيــنــمــا اعــتــمــدت 
من  الضخم  إنتاجها  على  املــتــحــدة  الــواليــات 
الغاز، اضطرت اململكة املتحدة إلى وضع حد 
لــديــهــا، بينما قامت  الــغــاز  أقــصــى على سعر 
الــحــكــومــة اإليـــطـــالـــيـــة بـــدعـــم أســـعـــار تــوفــيــره 
للمواطنن، وكا البلدين واجها هجومًا حادًا 
من مؤيدي حرية األسواق، ومن املنتفعن من 

ارتفاع األسعار بالطبع.
وبخاف املواطنن الطامعن في ضبط درجة 
الحرارة في منازلهم، هربًا من الحر أو البرد 
القارس، يمثل ارتفاع أسعار الغاز خبرًا سيئًا 
في  الــســيــارات  مــن صــانــعــي  للجميع،  تقريبًا 
الصن والواليات املتحدة، إلى زبائن محات 

الحلوى في باريس والبيتزا في إيطاليا.
وبعد وصولها إلى أعلى مستوياته في أكثر 
مــن سبع ســنــوات، أصــبــح ارتــفــاع سعر الغاز 
أحدث العقبات التي تقف في طريق استعادة 
ــيــــركــــي والـــعـــاملـــي  الـــنـــشـــاط االقــــتــــصــــادي األمــ
لزخمه. ولو جاء الشتاء القادم ببرودة قاسية 
كــالــتــوقــعــات، ســتــعــانــي األســــر األمــيــركــيــة من 
ارتفاع التضخم الذي سيلتهم جزءًا كبيرًا من 
الذين  املستهلكن  إنــفــاق  ليتراجع  دخــولــهــم، 
كان له الدور األكبر في االنتعاش االقتصادي 
املتحدة ألكثر  الواليات  الذي شهدته  الطويل 

مـــن عــقــد مـــن الــــزمــــان، قــبــيــل ظـــهـــور فــيــروس 
ــبـــاد، وتعطيله  الـ كـــوفـــيـــد-19 وانـــتـــشـــاره فـــي 
للطلب والعرض، وتسببه في ركود االقتصاد.

وفــــي لـــقـــاء تــلــفــزيــونــي مـــع شــبــكــة بــلــومــبــيــرغ 
اإلخـــبـــاريـــة، قـــال بــــروس روبـــرتـــســـون، املحلل 
فـــي مــعــهــد اقــتــصــاديــات الــطــاقــة، إن »الــطــاقــة 
تكمن فــي أســـاس االقــتــصــاد، ويـــتـــردد صــدى 
ــداد، وهو  ارتــفــاع أســعــارهــا عبر ســاســل اإلمــ
ما قد يترتب عليه إضعاف انتعاش االقتصاد 
الذي مازال في بدايته«. وتخلق أسعار الغاز 
كبيرة  تضخمية  ضغوطًا  املرتفعة  والــطــاقــة 
عــلــى كــافــة تــكــالــيــف اإلنـــتـــاج، وهـــو مـــا سيتم 
تمريره بالضرورة إلى املستهلك خال الفترة 
القادمة، فعندما ترتفع فواتير الخدمات لدى 
الــشــركــات واملــصــانــع، يسعى هـــؤالء إلـــى رفــع 
الــتــي يبيعونها،  والـــخـــدمـــات  الــســلــع  أســـعـــار 
وهو ما يؤدي إلى تفاقم الضغط التضخمي 

الناتج عن تعطل ساسل اإلمداد.
النفط،  نــافــع، خبير أســـواق  وبحسب شــريــف 
واملـــديـــر الــســابــق فـــي عـــمـــاق الــنــفــط الــعــاملــي 
هاليبرتون، والرئيس التنفيذي حاليًا لشركة 
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لتقنيات الــحــفــر، فــإن »اســتــمــرار األســعــار في 
االرتــفــاع ســيــؤدي إلــى ارتــفــاع تكلفة وسائل 
ــاع تــكــلــفــة إنــتــاج  ــفـ الــنــقــل، وهــــو مـــا يــعــنــي ارتـ
السلع بشكل مطرد، ما سيؤدي إلى تأثيرات 
سلبية على معدالت نمو االقتصاد األميركي«.

وبــعــد تــجــاوز ســعــره فــي أســــواق نــيــويــورك 5 
بريطانية  حــراريــة  وحـــدة  للمليون  دوالرات 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ هـــــذا الـــشـــهـــر، يـــكـــون ســـعـــر الــ
وصـــل إلـــى أكــثــر مـــن ضــعــف ســعــره فـــي شهر 
أكتوبر/تشرين األول من العام املاضي، إال أن 
توقعها  ضاعفت  املصرفية  سيتي  مجموعة 
لــســعــره يـــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي، مــشــيــرة إلــى 
ــا وآســيــا  ــ ــواق أوروبـ إمــكــانــيــة وصــولــه فــي أســ
إلــى مائة دوالر خــال الربع األخير من العام 
الحالي، والــذي يبدأ يــوم الجمعة الــقــادم، في 
حالة حدوث برودة شديدة في الشتاء القادم.
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هيرتان-شبرقان« في شمال الباد. كما أن 
أفغانستان حقول نفط وغــاز طبيعي  لــدى 
في إقليم كاشغاري كانت عاملة حتى العام 
تشغيلها  إعـــــادة  بــســهــولــة  ويــمــكــن   ،2006
مــرة اخـــرى. وتــقــدر كميات الــغــاز الطبيعي 
فــي أفــغــانــســتــان بنحو 15.7 تــريــلــيــون قــدم 
مكعبة من الغاز الطبيعي وكميات من الغاز 
السائل.  وقبل انسحاب القوات السوفييتية 
كــانــت  ــام 1989،  ــعــ الــ فــــي  أفـــغـــانـــســـتـــان  ــن  مــ
مــوســكــو تــســتــغــل حــقــول شــيــبــرغــان للغاز 
الطبيعي في شمال الباد الغنية بالطاقة، 

مسح جيولوجي للثروات املعدنية وموارد 
الطاقة في أفغانستان. وحسب ورقة بحثية 
األميركي  الفيزياء  ملعهد  مؤتمر  في  قدمت 
في العام 2020، فإن أفغانستان ليست فقط 
غنية بــاملــعــادن الـــنـــادرة واملـــعـــادن األخـــرى، 
ولكنها كذلك غنية بموارد الطاقة. وحسب 
الـــورقـــة الــتــي قــدمــت تــحــت عــنــوان » تقييم 
وتداعياتها  الطبيعي  والغاز  النفط  مــوارد 
ــن الـــطـــاقـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان«، فـــإن  ــ عـــلـــى أمـ
الباد غنية بالنفط والغاز الطبيعي.  على 
صــعــيــد الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، تــــرى الــــورقــــة أن 

االتحاد  إلــى   %80 منها نحو  حيث تصدر 
لتغذية  الباقي  تستغل  بينما  السوفييتي، 
الــبــاد وتغذية  مصنع األســمــدة فــي شمال 
ــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء،  ــراريــ مــحــطــة طـــاقـــة حــ
شريف  مـــزار  مدينة  فــي  للنسيج  ومصنعًا 
القريبة من إيران، وذلك حسب ورقة بحثية 

أميركية.
السوفييتية  ــقـــوات  الـ هــزيــمــة  أعـــقـــاب  وفــــي 
وانـــســـحـــابـــهـــا مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان وســـيـــطـــرة 
الــقــوات األمــيــركــيــة الــغــازيــة على الــبــاد في 
العام 2001، أجرت الواليات املتحدة عمليات 

استغاله سيسهم بدرجة كبيرة في تطوير 
تقليص  ألنــه سيعني  األفــغــانــي،  االقتصاد 
كما  الدولية،  املعونات  على  الباد  اعتماد 
بالباد.   الــطــاقــة  اســتــيــراد  فــاتــورة  سينهي 
طرحت  التي  السيناريوهات  أحــد  وحسب 
ــإن الــــبــــاد تـــســـتـــطـــيـــع، فــي  ــ ــر، فــ ــمــ ــؤتــ فــــي املــ
ــــراوح بـــن 5 إلـــى 8 ســـنـــوات، تطوير  مـــدة تـ
واستغال حقول الغاز الطبيعي في شمال 
الباد، التي تعرف بحقول شيبرغان وكان 
يستغلها بشكل جزئي االتحاد السوفييتي 
تــقــديــرات السيناريو  الــســابــق.  وتشير  فــي 

إلـــى أن الــغــاز املــســتــخــرج مــن هـــذه الحقول 
يقدر بنحو 12.328 طنًا من الغاز الطبيعي 
كامل  الكمية  هــذه  تكفي  أن  ويمكن  يوميًا، 
ــات الــــبــــاد مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي  ــاجـ ــيـ ــتـ احـ
املقدرة بنحو 800 مليون دوالر سنويًا، كما 
ستغطي صادراتها نحو 50% من ميزانية 
ــورقـــة أن  ــبـــاد. كــمــا قــــدرت الـ ــفـــاق فـــي الـ اإلنـ
برميل  ألــف   65 إنــتــاج  يمكنها  أفغانستان 
ــن حـــقـــول كـــاشـــغـــاري  ــن الـــنـــفـــط مــ يـــومـــيـــًا مــ

وأنقوت القريبة من الصن.
ولم تتمكن أفغانستان خال سنوات الغزو 
األمــيــركــي مــن تــطــويــر إمــكــانــات الــبــاد من 
ألن  ببساطة  واملــعــادن،  كربونات  الهايدرو 
الـــواليـــات املــتــحــدة، وكــمــا أعــلــنــت بــوضــوح، 
أن بناء االقتصاد األفغاني ليس من أهداف 
ــتـــان وإنــــمــــا اســتــهــدفــت  ــانـــسـ ــغـ غــــزوهــــا ألفـ
الــقــضــاء عــلــى تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة. وبــالــتــالــي، 
ظــلــت ثــــروات الــنــفــط والـــغـــاز الطبيعي إلــى 
جــــانــــب املـــــعـــــادن، الــــتــــي تـــقـــدرهـــا مــصــلــحــة 
الجيولوجيا األميركية بنحو 3 تريليونات 
دوالر، قابعة تحت األرض. وحتى الكميات 
الضئيلة من النفط والغاز التي كانت الباد 
تراجعت  والــغــاز  النفط  من حقول  تنتجها 
ــوام األخــيــرة،  ــ إلـــى قــرابــة الــصــفــر خـــال األعـ
ة  ــفـــاء ــكـ الـ وعـــــــدم  اإلداري  الـــفـــســـاد  بـــســـبـــب 

وهروب الشركات .
وتشير بيانات هيئة املعلومات واإلحصاء 
القومي في أفغانستان إلى أن الباد باتت 
ــيــــرة مـــســـتـــوردًا صــافــيــًا  ــي الـــســـنـــوات األخــ فـ
والــغــاز  النفط  حجم  تــراجــع  حيث  للطاقة، 
املنتج إلى نحو 5% فقط من الطلب املحلي 
البالغ 4.5 ماين طن من النفط و656 طنًا 
من الغاز الطبيعي، وبالتالي، فإن املعضلة 
التي تواجه حكومة طالبان هي االستقرار 
ــبــــاد وطــمــأنــة  الـــســـيـــاســـي واألمــــنــــي فــــي الــ
جيرانها. في هذا الصدد، ياحظ أن منظمة 
واالقتصادي  السياسي  للتعاون  شنغهاي 
ــا  ــيــ ـــن وروســ ــي تـــضـــم الــــصـ ــتــ واألمــــــنــــــي، الــ
وبــاكــســتــان والــهــنــد ودول آســيــا الــوســطــى، 
اخـــتـــتـــمـــت اجــــتــــمــــاعــــاتــــهــــا فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
من  املاضي  األسبوع  الطاجيكية دوشانبه 
بقرارات حاسمة حول كيفية  الخروج  دون 

التعامل مع أفغانستان. 
ــم  ــهـــاج األولــــــــي فــــي عـــواصـ ــتـ وخــــافــــًا لـــابـ
»مــنــظــمــة شــنــغــهــاي« النــســحــاب الـــواليـــات 
ــدة مــــــن خــــــاصــــــرة كــــــل مــــــن الـــصـــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ املـ
وروســيــا، فــإن هــذه الـــدول بــدت غير واثقة 
آسيا  منطقة  في  االستقرار  مستقبل  حول 

الوسطى.

اهلل  ذبيح  طالبان،  حكومة  في  ــام  واإلع الثقافة  وزارة  وكيل  أّكــد 
في  اإلعمار  بإعادة  روسيا  تساهم  أن  في  الحكومة  رغبة  مجاهد، 
عينه  الوقت  في  مرّحبًا  االقتصادية،  المشاريع  وتنفيذ  أفغانستان 
بالمساعدات من كل الدول. وقال 
لوسائل  تعليقات  فــي  مجاهد 
روسيا  إمكانية  على  روسية  إعام 
»تستطيع  أفغانستان:  مساعدة 
مساعدتنا،  المختلفة  الشعوب 
ــًا تــســتــطــيــع أن  ــا أيـــضـ ــ ــي ــ وروس
االقتصادية  بمشاريعها  تساعدنا 
والتجارية وباستثمار أموالهم في 

أفغانستان«.

ترقب مساعدة موسكو

مال وسياسة

ارتفعت فاتورة الغاز في 
المنازل األميركية إلى أكثر 

من ضعف ما كانت عليه 
في العام الماضي، وسط 

مخاوف من شتاء قارس

رؤية

عصام شعبان

تــحــول رحــيــل رجــل األعــمــال املــصــري، محمود الــعــربــي، إلــى مــادة 
للنقاش بعد وفاته قبل أيام، تضمنت مواساة وإعادة سرد تاريخ 
حياة اتخذت موقع األسطورة، كما رواها صاحبها في تسجيالت 
محدودة، وفي كتاب سر حياتي )دار نهضة مصر( الذي يسرد 
دلتا مصر، وسنوات  قــرى  إحــدى  مــن  ارتحاله طفال  منذ  بداياته 
القاهرة، وبنائه صرحا  املوسكي في قلب  التجاري بحي  نشاطه 
الــدلــتــا، ثم  اقــتــصــاديــا ضخما فــي مجمع صناعي مــركــزه وســط 
امــتــداد نشاطه فــي 20 دولــة بثالث قـــارات، بينما عــاد الــرجــل إلى 
مسقط رأســه في جنازة مهيبة في داللــة على عــدم انفصاله عن 

محيطه االجتماعي.
يعلن الــعــربــي أن الــعــمــال أصـــل ثــروتــه وهـــم شـــركـــاؤه، ُيحتفى به 
واستطاع  الوطنية«  »الرأسمالية  إلى  ينتمى  يراه  بعضهم  شعبيا، 
التحول من النشاط التجاري إلى التصنيع، هذا جانب من الصورة 
االعتبارية التي كونها عن ذاته، رؤية الذات، وعبرها أيضا تكونت 
أعمال  املقارنة مع رجــال  الناتجة عن  املفارقة  تبرز  آخرين،  رؤيــة 
آخرين، وفي الخلفية ظروف عمل أشد قسوة، وطرق نمو ثرواتهم، 
إلــى محيطه  املنتمي  األعــمــال  بــهــا، رجــل  املحتفى  الــصــورة  بينما 
االجــتــمــاعــي، صــاحــب األدوار االجــتــمــاعــيــة، املــكــافــح عبر ســنــوات، 
مقابل رجال أعمال ارتبطت ثرواتهم بعالقات مع السلطة تشوبها 
املحاباة والفساد، واعتمدوا على نمط اقتصادي عقاري وتجاري 
وأحيانا سمساري، واألمثلة عديدة من رجال أعمال حسني مبارك 
قديما، الذين تصالحوا، أو لم يطاولهم الحساب، استردوا مكانهم 
حاليا، بينما تم استبعاد آخرين من السوق، أو تعرضوا لالبتزاز 

املالي وأحيانا السجن.
تصلح الــســرديــة املــتــداولــة حـــول مــحــمــود الــعــربــي مـــادة لــلــدراســة، 
وتكشف بعض مظاهر للرأسمالية املصرية، أولها بروز وانتشار 
املؤسسات االقتصادية ذات الطابع العائلي في إدارتها ونشأتها. 
القطاع االستثماري  العمل داخل  وثانيا صعوبة ظروف وشــروط 
وتوسعه على أنقاض القطاع العام، بما فيها القطاع الهندسي، دور 
العمل عبر مزايا وخدمات اجتماعية تعمل  وأثــر تحسني ظــروف 
كمحفزات وتزيد االنتماء للمؤسسة الصناعية وتحد من مشاعر 
النمط من فوائد لرأس املال  العمال، وما يتركه ذلك  االغتراب لدي 
يرسمها  التي  الصورة  اجتماعي، مصدره  مالي  رأس  عبر  املالي 
ويتميز  اآلخــريــن  ينافس  كنموذج  نفسه  عــن  املــال  رأس  صاحب 
عــنــهــم. ثــالــثــا: عــمــلــيــات الــتــحــريــر االقــتــصــادي والــتــكــيــف الهيكلي 
ومــا طــرأ على الــقــطــاع الــعــام وقــطــاع األعــمــال مــن تقليص للمزايا 
في  مستثمر  أي  يتخذها  الــتــي  التحسينات  وجــعــل  االجتماعية، 
القطاع الخاص محل ترحيب، كما أثر ذلك في خلخلة وجهة النظر 

التي تعتبر القطاع العام يمثل أفضلية عن القطاع االستثماري.
املــال االجتماعي في  الرابع واملهم كيفية استثمار رأس  امللمح  أما 
زيادة رأس املال املالي، وزيادة األرباح عبر عالقات عمل تحكمها 
وعالقات  اشتراطات  عن  بديال  والرعاية  كاألبوية،  اجتماعية  قيم 

تعاقدية رسمية.
الــشــكــاوى واالقــتــراحــات وحل  املــثــال تكون صناديق  على سبيل 
املشكالت فــي خــطــوط اإلنــتــاج كــوحــدة منفصلة عــن بــاقــي أجــزاء 
املصنع، وتصبح الرعاية والثقة بني أطراف العمل بديال عن التنظيم 
ــم قـــدم نشأتها،  ــاب عــن مــجــمــوعــة الــعــربــي رغـ الــنــقــابــي، والــــذي غـ
وتبلورت نقابة بعد ثورة 25 يناير 2011 بمصنع قويسنا، ومعها 
وجــــدت مــشــكــالت الــعــمــال طــريــقــهــا لــلــظــهــور وحـــني كــانــت تفشل 
شكل  في  احتجاجاتهم  يمارسون  العمال  كــان  التفاوض،  عملية 
اعــتــصــامــات وتــظــاهــرات مــن أجـــل مــطــالــب منها تحسني األجـــور 
والصحة املهنية والتعاقدات وصرف نسب األرباح، وهو ما يمكن 

رصده من خالل حراك أمتد باملصنع لعامني.
وقــد شــارك الكاتب فــي دراســـة ميدانية حــول ســوق العمل، وكــان 
اإلدارة  ــة، وســمــحــت  ــدراسـ الـ مــنــاطــق  مجمع مــصــانــع بنها ضــمــن 
بــدراســة عينة مــنــهــا، ويــلــحــظ كــل مــن اقــتــرب مــن الــتــجــربــة، آلــيــات 
الربح  من  معدالت  أعلى  وتحقيق  االجتماعي،  الرأسمال  توظيف 
مع أقل قدر من الصدام، وتجفيف منابع الصراع في عالقات العمل 
املزايا االجتماعية وترسيخ معايير اجتماعية  االعتماد على  عبر 
أبوية ترتبط بطبيعة العاملني في املصنع وأغلبهم من بيئات ريفية، 
والعمل  التشغيل  ســاعــات  كــزيــادة  عمل  لــظــروف  فعليا  وامتثلوا 
اإلضافي اإلجباري أو إنهاء الخدمة أو عدم وجود تعاقدات إال بعد 
سنوات تبلغ 7 أعوام للنساء و3 سنوات للرجال، غير تمييز نوعي 

ضد النساء به.
فــتــرة من  العمل بعد  إنــهــاء  تــكــرار حـــاالت  تفاصيل عــديــدة منها 
التشغيل حال الزواج واعتبار رحالت الحج والعمرة مكافأة نهاية 
الــخــدمــة كــنــوع مــن االســتــرضــاء واالحـــتـــواء وعــوضــا عــن الفصل 
التعسفي. كانت األجور في القطاع الهندسي مرتفعة نسبيا قياسا 
بــقــطــاعــات أخــــرى، واســتــطــاعــت الــشــركــة تــوفــيــر اشــتــراطــات عمل 
اإليــزو، ولعبت مستشفى  مهنية وصحية وحصلت على شهادة 
املؤسسة دورا في الرعاية الصحية للعمال واسرهم، وأدي تراجع 
العاملة، خاصة مــن خريجي  األيـــدي  لــوفــرة فــي  الــزراعــي  النشاط 
يمكن  الحصول على عمالة  أوجــد فرصة  ما  وهــو  الفني،  التعليم 
التعليم  وزارة  مع  بالتعاون  تدريب  مــدارس  وأنشأت  بل  تدريبها، 
قبول  لديها  الريفية  الجذور  ذات  العمالة  وكانت  أجنبية،  وهيئات 
التعاقد، ما بني عمالة  اإلدارة، تتعدد أشكال  األبوية في  للعالقات 
دائمة وعمالة مؤقته، وساهمت االطر القانونية وقانون العمل في 
استفادة رجال األعمال من تشريع يسمح بعمالة مؤقتة منها من 
تعاقد  دون  أو  الحاجة،  تجديده حسب  يتم  بتعاقد سنوي  يعمل 
لفترات طويلة نسبيا، كما كشفت دراسة ميدانية عن فرض اإلدارة 
العمل في اإلجــازات  العمل اإلضافي بشكل إجباري، منها  لنظام 

والعطالت الرسمية.
يــوصــف مــفــهــوم رأس املــــال االجــتــمــاعــي بــأنــه مــجــمــوع الــعــالقــات 
على  وتحافظ  نشاطه  مجال  فــي  الــفــرد  يكونها  التي  االجتماعية 
املــال عند  إلــى مفهوم رأس  التوافق وتنتج مكاسب، وهــذا أضــاف 
ماركس، أبرز املفكرين االقتصاديني الذين حللوا رأس املال والقيمة 
العائلية  اإلدارة  اتــجــاهــني،  االجــتــمــاعــي  املـــال  رأس  يتخذ  والـــربـــح، 
من  والعمال  العمل  صاحب  بني  االجتماعية  العالقات  واستثمار 
في  املستثمر  وعــالقــة  االجتماعية،  واملــزايــا  الــخــدمــات  عبر  جانب 
إلى  باإلضافة  االجتماعية،  الثقة  يخلق  مما  املحلى  العمل  ســوق 
التي  والسياسية  االجتماعية  املؤسسات  في  والعضويات  املراكز 

تضم مجموعات مصالح.
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