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حركة األسهم

أفريقيا.. أطول خط أنابيب نفط بنظام 
التسخين الكهربائي

تقرير دولي يدعو إلى رفع سن التقاعد إلى 70 سنة

اتحاد الصناعة التونسي "قلق" بعد رفع الفائدة

أسهم أوروبا تغلق منخفضة بفعل  ازدياد أسعار اللحوم والدواجن في مصر بنسبة %30 
النفط والبنوك 

وّقعت �أوغند� وتنز�ني� �تف�قية �إط�رية ب�ش�أن 
خط �أن�بيب مقرتح بقيمة 3.55 ملي�ر دوالر 
لت�شدير �لنف��ط، يف خطوة ف�رق��ة للم�رشوع 
�خل���م  �ش��خ  يب��د�أ  �أن  �ملنتظ��ر  م��ن  �ل��ذي 
�الأوغن��دي لالأ�ش��و�ق �لع�ملي��ة خ��الل ثالث 

�شنو�ت.
وق���ل م�ش��وؤول ب��وز�رة �لط�ق��ة �الأوغندي��ة 
لروي��رتز، �إن �التف���ق �شم��ل ���رشوط �حلو�فز 
�ل�رشيبي��ة �خل��ش��ة ب�مل���رشوع و�جل��د�ول 
�الأن�بي��ب  خ��ط  وحج��م  للتنفي��ذ،  �لزمني��ة 
وم�شتوي���ت �ملك��ون �ملحل��ي م��� �شيجعل��ه 

م�شتمر�ً على م�ش�ر �الكتم�ل يف 2020
وق�ل �أديو�يل ف�ييمي �ملدير �ملعني ب�أوغند� 
�أط��ول  �شيك��ون  �مل���رشوع  �إن  توت���ل  ل��دى 
خ��ط الأن�بيب �لنف��ط �خل�م بنظ���م �لت�شخني 

�لكهرب�ئي يف �لع�مل
و�أ�ش���ف "�إنه �إجن�ز قي��ش��ي" م�شري� �إىل �أنه 
�شيزي��د تدف��ق �ال�شتثم���ر �الأجنب��ي �ملب��رش 
ويفت��ح مرحلة جدي��دة للنمو �القت�ش�دي يف 

�ملنطقة عند �كتم�له
و�شيت��م ت�شخ��ني خ��ط �الأن�بيب �ل��ذي �شيبلغ 
طول��ه 1445 كيلوم��رت� وقط��ره 24 بو�شة 
مب��� ي�شم��ح له ب�حلف���ظ على �شيول��ة ع�لية 

للنفط �خل�م تكفي لتدفقه.

متدي��د  عل��ى  دويل  �قت�ش���دي  تقري��ر  ح��ث 
�ش��ن �لتق�ع��د حت��ى 70 ع�م��� عل��ى �الأقل يف 
�ل��دول �لغني��ة، وذلك الرتف���ع متو�ش��ط �لعمر 
فيه��� الأك��ر م��ن 100 ع���م. وق���ل �ملنت��دى 
�القت�ش���دي �لع�ملي �إنه يتعني على �ملوظفني 
مو��شل��ة �لعم��ل حتى 70 ع�م��� يف دول مثل 
بريط�ني� و�لوالي�ت �ملتح��دة و�لي�ب�ن وكند�. 
وثم��ة ح�جة �إىل رف��ع �شن �لتق�ع��د، وال �شيم� 
يف �لوق��ت �لذي �شي��زد�د فيه ع��دد �الأ�شخ��ص 
�لذي��ن جت���وز عمره��م 65 ع�م��� الأك��ر م��ن 
ثالثة �أ�شع���ف �إىل 2.1 ملي�ر بحلول 2050. 
وبحلول هذ� �لع���م، �شينخف�ص عدد �ملوظفني 

لكل متق�عد �إىل �أربعة فقط.
وق���ل م�ي��كل دريك�شل��ر، مدي��ر �أنظم��ة �لبنى 
�لتحتي��ة و�مل�لي��ة يف �ملنت��دى �القت�ش���دي 
�لع�ملي، �إن �لزي�دة �ملتوقعة يف عمر �الإن�ش�ن 

ك�نت �ملع�دل �مل�يل للتغري �ملن�خي.
و�إال  �الآن،  �الأم��ر  مو�جه��ة  "علين���  و�أ�ش���ف: 
علين��� �لقب��ول ب���أن تخي��م تد�عي�ت��ه �ل�ش�رة 
عل��ى �أجي�لن� �لق�دمة، و�أن ت�شع عبئ� ال ميكن 

حتمله على ك�هل �أطف�لن� و�أحف�دن�."
ويف �ململك��ة �ملتحدة، تقرر رف��ع �شن �لتق�عد 

من 65 يف 2018 حتى 68 بحلول 2046.
ويف وق��ت �ش�ب��ق من ه��ذ� �لع�م، �أ�ش���ر تقرير 
لد�ئ��رة �لعم��ل و�ملع��ش�ت �لربيط�ني��ة �إىل �أن 
�ملوظفني دون �شن 30 ع�م� رمب� لن يح�شلو� 
على مع��ص �لدولة حتى بلوغهم �شن 70 ع�م�.
وق���ل تقري��ر �ملنتدى، �لذي ج���ء حتت عنو�ن 
"�شنعي���ص حت��ى 100 ع���م- كي��ف ميكنن��� 
ذل��ك؟"، �إنه يتعني على �حلكوم�ت تي�شري �الأمر 
عل��ى �ملوظفني وتوفري �الأم��و�ل لهم بعد بلوغ 
�لتق�ع��د، و�أ�ش���د ب�الإ�شالح���ت �الأخ��رية يف 
بريط�ني���. وق���ل تقرير �ملنت��دى �القت�ش�دي 
�لع�ملي �إن �لفجوة يف مدخر�ت �لتق�عد يتوقع 
�رتف�عه��� م��ن 70 تريلي��ون دوالر �إىل 400 
تريلي��ون دوالر بحل��ول 2050 يف ثم�ين دول 
تن�وله��� �لتقرير، هي �أ�شرت�لي��� وكند� و�ل�شني 
و�لهند و�لي�ب�ن وهولند� وبريط�ني� و�لوالي�ت 
�ملتح��دة. وه��ذه �لفج��وة ه��ي �ملبل��غ �مل���يل 
�ل��الزم يف كل دول��ة لتوفري دخ��ل �لتق�عد مب� 
ي�ش���وي 70 يف �ملئ��ة من دخ��ل �ل�شخ�ص قبل 

بلوغ �شن �ملع��ص.

ق���ل �الحت���د �لتون�ش��ي لل�شن�ع��ة و�لتج���رة 
و�ل�شن�ع���ت �لتقليدي��ة،�إن رفع �شع��ر �لف�ئدة 
مرت��ني يف �شه��ر و�ح��د ينطوي عل��ى خم�طر 
حقيقية عل��ى �ملوؤ�ش�شة و�شتك��ون له تد�عي�ت 

�شلبية على قدرته� �لتن�ف�شية
وك�ن �لبن��ك �ملرك��زي �لتون�ش��ي رف��ع �شع��ر 
�إىل  4.75 يف �ملئ��ة  �لرئي�ش��ي م��ن  �لف�ئ��دة 
5 يف �ملئ��ة، يف ث���ين زي�دة خ��الل �شهر مع 

�شع��ي �لبنك لوق��ف هبوط �لدين���ر، �لذي نزل 
�إىل م�شتوي���ت ت�ريخية �أم���م �ليورو و�لدوالر 

و�رتف�ع ن�شبة �لت�شخم �ل�شنوي
وك�ن �ملرك��زي �لتون�ش��ي رف��ع �شع��ر �لف�ئدة 
�إىل 4.75 يف �ملئ��ة م��ن 4.25 يف �ملئ��ة يف 
26 �أبري��ل �مل��شي، و�أعرب �الحت�د �لتون�شي 
لل�شن�ع��ة و�لتج���رة و�ل�شن�ع���ت �لتقليدي��ة 
ع��ن ��شتغر�ب��ه وتف�جئه �ل�شديد للق��ر�ر" �لذي 
ج���ء بعد "ظه��ور ب��و�در �نتع��ش��ة �قت�ش�دية 

وموؤ�رش�ت �إيج�بية بن�شبة �لنمو.

�أ�شع���ر �للح��وم و�لدو�ج��ن  �رتفع��ت 
يف م���رش بقوة مع ب��دء �شه��ر رم�ش�ن 
�ملب�رك، وتر�وحت ن�شبة �الرتف�ع م� بني 
25 و30 يف �ملئة مق�رنة ب�ل�شهر �مل��شي، 
م��� �أث���ر غ�ش��ب �ملو�طن��ني، نظ��ر�ً �إىل دخلهم 
�ملح��دود �لذي ال يغط��ي ح�ج�تهم يف ظل موجة 
�رتف���ع كل �أ�شع�ر �ل�شلع و�خلدم�ت، م� يوؤكد غي�ب 

كل �أ�شك�ل �لرق�بة 
وجت���وز �شعر كيلو �للحوم �حلم��ر�ء 10 دوالر�ت، بينم� 
ت��ر�وح �شع��ر كيلو �لدو�جن م��� ب��ني 76 و 96 جنيهً� )م� 
ب��ني 4.2 و5.3 دوالر( يف مق�بل 62 جنيهً� قبل يومني، يف 
ح��ني ك�نت وز�رة �لتموين �أعلن��ت زي�دة �أ�شع�ر �للحوم �ملربدة 

و�ملجمدة و�لدو�جن �ملحلية يف �ملجمع�ت �ال�شتهالكية.
وع��ز� متع�ملون يف �لقط�ع �لغذ�ئي �الرتف�ع���ت �لكبرية يف �أ�شع�ر 
�للح��وم �لبلدي��ة و�لدو�ج��ن �إىل �لنق���ص �لكبري يف �ملعرو���ص وزي�دة 
�لطل��ب خ��الل رم�ش���ن. وز�دت �أ�شع���ر �للح��وم �لط�زج��ة �ل�شود�نية يف 
�ملجمع���ت �حلكومي��ة 5 جنيه�ت للكيل��و لُت�شجل 80 جنيه��ً�، كم� �رتفعت 
�أ�شع���ر �للحوم �لرب�زيلية �ملجمدة 25 جنيه��ً� �إىل 75 جنيهً�، و�شجلت �أ�شع�ر 

�لبط 50 جنيهً� للكيلو يف مق�بل 40 جنيهً� قبل �أ�شبوع 
وق���ل �ش�ح��ب �إح��دى م��ز�رع �لدو�ج��ن ع��زت �ش���دق يف ت�رشي��ح �شحفي �إن 

�الأ�شع���ر يف �رتف�ع م�شتمر، وحرك��ة �لبيع �شعيفة ن�شبي��ً�، و�ل�شبب �لرئي�شي يف 
ذل��ك �نخف����ص �ملعرو�ص، و�ل�شعوب���ت �أم�م ترخي�ص م��ز�رع �لدو�جن وزي�دة 
�أ�شع�ر �الأعالف �مل�شتوردة، يف مق�بل طلب�ت �مل�شتهلكني، �إ�ش�فة �إىل عدم �إحك�م 

�حلكومة �شيطرته� على �الأ�شو�ق و�ملح�ل 
ولف��ت �لنظر �إىل �أن »�لزي�دة �ملطردة يف �الأ�شع�ر جعلت �مل�شتهلكني ي�ش�ألون عن 
�الأ�شع�ر ويرحلون حتى و�إن �نخف�شت، ف�أحو�ل �لن��ص �شعبة، م� ت�شبب يف ركود 
يف حركة �لبيع و�ل�رش�ء«. و�أ�ش�ف �ش�دق �أن »�شعر �لبط �مل�شكويف و�شل �إىل 50 
جنيه��ً� للكيل��و، و�ملولر و�شل �إىل 48 جنيه��ً�، و�أ�شع�ر �لدو�ج��ن و�شلت �إىل 37 
جنيهً�، وهن�ك توقع�ت بزي�د�ت جديدة، لكن �الأ�شع�ر مل ترتفع بهذ� �ل�شكل خالل 
رم�ش���ن �مل��ش��ي«. و�أو�شح �أن �الأزمة �حلقيقي��ة يف �شن�عة �لدو�جن تتمثل يف 
�رتف�ع كلفة �الإنت�ج من جهة، وتخ�رج �ملربني من جهة �أخرى، لذلك ال يوجد يف 

�ل�شوق م� ميكن �العتم�د عليه لتلبية كل طلب�ت �مل�شتهلكني 
وو�شل��ت �أ�شع���ر �لدو�جن �ملربدة �ملحلي��ة �إىل 39 جنيهً� للكيل��و يف مق�بل 25 
جنيهً� قبل �أي�م، بينم� تر�وح �شعر كيلو �للحوم �حلمر�ء يف �ملح�ل م� بني 130 
و180 جنيه��ً�، م� ت�شبب يف ح�لة رك��ود كبرية جد�ً، وتر�جعت �ملبيع�ت 80 يف 
�ملئ��ة، م��� �أدى �ىل �إغ��الق �أكر م��ن 60 يف �ملئة من حم�ل �للح��وم يف �لق�هرة 

و�جليزة وتغيري ن�ش�ط�ته� 
وعز� �ش�حب �إحدى حم�ل �للحوم عيد حممد،  �رتف�ع �الأ�شع�ر �إىل تر�جع �للحوم 
�مل�شت��وردة، وزي���دة �أ�شع�ر �الأع��الف وزي�دة �لكلفة على مرب��ي �ملو��شي، ف�شاًل 
ع��ن �نخف��ص قيم��ة �جلنيه عقب حترير �شعر �ل�رشف  الفت��ً� �لنظر �إىل �أن  م�رش 
ت�شت��ورد نح��و 60 يف �ملئة م��ن �حتي�ج�ته� م��ن �للحوم، ومن ث��م هن�ك فجوة 

كبرية بني �الإنت�ج و�ال�شتهالك .

تر�جع��ت �الأ�شهم �الأوروبية يف تع�م��الت هزيلة مع �نخف��ص �أ�شهم �رشك�ت 
�لط�قة و�لبنوك، لتنهي �أ�شبوعً� �ت�شم ب�أد�ء ب�هت من دون تغري يذكر ن�شبيً� 
و�أغل��ق �ملوؤ�رش »�شتوك���ص 600« �الأوروبي منخف�ش��ً� 0.2 يف �ملئة، و�أنهى 
�ملوؤ���رش »�شتوك���ص 50« لالأ�شه��م �لقي�دي��ة يف منطق��ة �لي��ورو �لتع�م��الت 
مرت�جع��ً� ب�لن�شب��ة نف�شه�. و�شكلت �لبن��وك �أكرب �شغط على �ل�ش��وق، �إذ هبط 
موؤ���رش �لقط�ع 0.6 يف �ملئة بعدم� بلغ �أدنى م�شتوى له يف �أ�شبوع يف وقت 

�ش�بق من �جلل�شة.
وع��ز� متع�مل��ون �لرت�ج��ع �إىل �لقل��ق ب�ش���أن �لو�ش��ع �ل�شي��ش��ي يف �إيط�لي� 
و�ملخ���وف �لتي حتيط بنك��ي »بوب��والري دي في�شينز�« و»فينيت��و ب�نك�«، 
عل��ى �لرغم من �أن وزير �القت�ش���د �شعى لطم�أنة �مل�شتثمرين �أم�ص ب�أنهم لن 

يت�رشرو� يف �أي عملية �إنق�ذ للبنكني 
ويف �لقط���ع، قل�شت �لبنوك �الإيط�لية »�نتي�ش� �ش�ن ب�ولو« و»ميديو ب�نك�« 
و»�أوين كريدي��ت« خ�ش�ئره� بعد �نخف��ش���ت �شجلته� يف وقت �ش�بق، بينم� 
ك�ن »دويت�ش��ه بنك« �الأمل�ين و»بنك �أوف �آرلن��د« و»لويدز« �لربيط�ين �شمن 
�أك��رب �خل��رشي��ن ، وك�ن موؤ���رش �أ�شه��م ���رشك�ت �لنفط �أك��رب �خل��رشين على 
م�شت��وى �لقط�ع�ت، �إذ �نخف�ص �أكر من و�حد يف �ملئة يف وقت تر�جع �شعر 
�لنف��ط عقب ق��ر�ر »منظمة �لبلد�ن �مل�ش��درة للنفط« )�أوب��ك( متديد تخفي�ص 

�الإنت�ج �إىل �آذ�ر )م�ر�ص( 2018 �لذي خيب �آم�ل بع�ص �مل�شتثمرين. 

 أرامكو السعودية تعتزم إنفاق 18 بليون دوالر على النمو في األميركتين 

�أعلنت �رشكة »موتيف�« �إن �رشكة »�أر�مكو �ل�شعودية« 
�خلم�ص  �ل�شنو�ت  يف  دوالر  بليون   18 �إنف�ق  تنوي 
�ملقبلة لتو�شيع عملي�ته� يف �الأمريكتني مع �لرتكيز 
على وحدته� �الأمريكية �ملتخ�ش�شة يف تكرير �لنفط 
�لب�لغة  �لتقدير�ت  وو�شفت  �إنرتبر�يزيز«.  »موتيف� 
18 بليون دوالر ب�أنه� »�إط�ر ع�م للفر�ص« لزي�دة 
وتو�شيع  �لكيم�وي�ت  �إىل  و�لتفرغ  �لتكرير  ط�قة 

عملي�ته� �لتج�رية و�لت�شويق و�لوجود �ملتميز.
و�أ�ش�فت �ل�رشكة �أن �لتو�شع قد ال يكون مرتكز�ً على 
�لعملي�ت �حل�لية فقط ولكن قد ي�شمل مو�قع جديدة.

»موتيف�«  �ش�رت  �جل���ري  �ل�شهر  من  �الأول  ويف 

وحدة مملوكة ل� »�أر�مكو« ب�لك�مل مع �نته�ء �رش�كة 
د�ت�ص  »روي���ل  و  �الأخ��رية  بني  ع�م�   19 ��شتمرت 
�شل«. وخرجت »موتيف�« من �النف�ش�ل مبلكية ك�ملة 
�لوالي�ت  يف  �الأك��رب  وهي  �آرث��ر«،  »ب��ورت  مل�شف�ة 

�ملتحدة 
كم� �حتفظت ب��شم »موتيف�« وعملي�ت �لتوزيع يف 
�لتج�رية  �لعالم�ت  ��شتخد�م  وحقوق  والي�ت  �شبع 
وق�ل  منتج�ته�.  على  �أخرى  عالمة  و76  »�شل«  ل� 
حققت  »موتيف�   : روم��شكو  د�ن  �لتنفيذي  رئي�شه� 
يف  �مل��شية  �لثالث  �ل�شنو�ت  خالل  كبرية  نقالت 
حت�شني  جهود  خالل  من  �أن�شطته�  و�شع  ت�شحيح 

مركزة وفر�ص للنمو �لع�شوي 
منو  رحلة  يف  »م�شت  �أنه�  �ىل  »موتيف�«  و�أ�ش�رت 

يف  وربحية  �أم���ن��ً�  �الأك��ر  �مل�شب  ن�ش�ط  لت�شبح 
م�شف�ة  تو�شيع  �كتم�ل  ومنذ   ، �ملتحدة  �لوالي�ت 
»بورت �آرثر« يف 2012، و�لتي ز�دت ط�قة �لتكرير 
برميل  �آالف   603 عند  �ملثلني  من  �أك��ر  �ىل  فيه� 
من �خل�م يوميً�، تدر�ص »موتيف�« خططً� ملزيد من 

�لتو�شيع يف �مل�شف�ة.
على  �ال�شتحو�ذ  �ىل  �ل�شعودية«  »�أر�مكو  وتتطلع   
�خلليج  �ش�حل  على  �الأقل  يف  �أخرى  و�حدة  م�شف�ة 
لتو�شيع  للبيع  مطروحة  كيم�وية  م�ش�نع  وز�رت 

حمفظة موتيف� 
�إىل ذلك، ق�ل جت�ر �إن �ش�در�ت �ل�شعودية من �لنفط 
برميل  مليون   6.503 �إىل  للهبوط  تتجه  �خل���م 
ماليني  �شبعة  دون  لت�شبح  �حل���يل،  �ل�شهر  يوميً� 

برميل للمرة �الأوىل يف 2017 وفق برن�مج حتميل 
�ل�شهر  �أن تكون �ش�در�ت  �ملنتظر  غري نه�ئي. ومن 
حني   2016 )�شبتمرب(  �أيلول  منذ  �الأدن��ى  �حل���يل 
يف  للخ�م  م�شدر  �أك��رب  من  �لنفط  ���ش���در�ت  بلغت 
لتج�ر،  وفقً�  يوميً�  برميل  مليون   6.469 �لع�مل 
�إىل هبوط كبري  �ل�ش�در�ت  �أن يوؤدي تر�جع  رجحو� 
يف و�رد�ت �لنفط �خل�م �الأمريكية يف متوز )يوليو(.

للت�شنيف  »فيت�ص«  وك�لة  �أعلنت  �أخ��رى،  جهة  من 
منظمة  �إليه  تو�شلت  �ل��ذي  �التف�ق  �أن  �الئتم�ين، 
�لبلد�ن �مل�شدرة للبرتول )�أوبك( �شيف�شي �إىل تقل�ص 
ع�ماًل  �شيظل  �ل�شخري  �لنفط  لكن  �خل���م،  خمزون 
»�أوبك«  قر�ر  �أن  و�أ�ش�فت  �لطويل.  �الأجل  يف  مهمً� 
�أن يوفر  �أ�شهر يجب  �الإنت�ج ت�شعة  متديد خفو�ش�ت 

بع�ص �لدعم الأ�شع�ر �لنفط عند متو�شطه� منذ مطلع 
�ل�شنة.

يف  يعود  قد  �لنفط  ف�ئ�ص  �أن  من  �لوك�لة  وحذرت 
�إذ  جم��دد�ً،  �التف�ق  متديد  يتم  مل  �إذ�   2018 ع���م 
ي�شتمر بدء �الإنت�ج يف م�ش�ريع جديدة يف وقت يتهي�أ 
�إنت�ج �لنفط �ل�شخري �الأمريكي للنمو. وتوقعت بق�ء 
�حل�يل  �لع�م  للنفط خالل  �ل�شنوية  �الأ�شع�ر  متو�شط 
لربميل  دوالر�ً   55 �إىل   50 نحو  عند  �الأرج��ح  على 
�ل�شخري  �لنفط  الإنت�ج  »�لنمو  �أخ��ذ  مع  »برنت« 
توقعه�  �إن  �لوك�لة  وق�لت  �العتب�ر.  يف  �الأمريكي« 
�أ�شع�ر  يقود  م�  تدريجً�  �ل�شوق  تع�يف  �الأ�ش��شي هو 
�إىل �لو�شول �ىل منت�شف نط�ق  �ل�شوق  »برنت« يف 
50 دوالر�ً للربميل يف 2018 و�إىل نحو 60 دوالر�ً 

يف 2019. و�رتفعت �أ�شع�ر �لنفط �أم�ص لكن �الأ�شو�ق 
�ل�ش�بقة  �جلل�شة  بعد هبوط كبري يف  ظلت مرت�جعة 
خفو�ش�ت  �آخرون  ومنتجون  »�أوبك«  مددت  عندم� 
ك�نو�  م�شتثمرين  �آم���ل  خيبت  لكن  �خل���م  �إن��ت���ج 
ير�هنون على خف�ص �أكرب �أو ملدة �أطول. و�نخف�شت 
»برنت«  �لع�ملي مزيج  �لقي��ص  �الآجلة خل�م  �لعقود 
37 �شنتً� �إىل 51.09 دوالر للربميل بعد �أن �شجلت 
دوالر   50.71 عند  �ل��ي��وم  خ��الل  م�شتوى  �أدن���ى 

للربميل. 
�لو�شيط  تك�ش��ص  غرب  خل�م  �الآجلة  �لعقود  ونزلت 
للربميل  دوالر   48.59 �إىل  �شنتً�   31 �الأم��ريك��ي 
وبلغت �أدنى م�شتوى له� خالل �جلل�شة عند 48.18 

دوالر للربميل 

اقتصاديو أميركا يخالفون سياسييها:

 العولمة مصدر ثروات ونمو 
ي��روي �ملوؤرخون �أن �ش��ك�ن �رشق �ملتو�شط مّمن حمل��و� ��شم �لكنع�نيني 
�أو �ل�شيد�وي��ني �أو �لفينيقي��ني، مل ينعمو� مبو�رد �أولي��ة على غر�ر �شك�ن 
حو���ص �لني��ل وبالد م��� بني �لنهري��ن. لكن عل��ى �لرغم من ذل��ك، �أ�ّش�ص 
�لفينيقي��ون ح�ش�رة �متدت منذ ع�م ١٣٠٠ قبل �مليالد حتى ع�م ٣٠٠ 
مي��الدي، وهي ح�ش�رة غزت �ملتو�ش��ط و��شتوطنت �شو�طئ تون�ص و�شبه 
�جلزي��رة �لالإيبريي��ة و�شقلية. ويجم��ع �ملوؤرخون عل��ى �أن �لتج�رة هي 
�ملهنة �لتي �أدت �إىل ثر�ء �لفينيقيني، و�شمحت لهم بت�أ�شي�ص �مرب�طورية 

و�شلت جيو�شه� حدود روم� ع��شمة �الإمرب�طورية �لروم�نية 
و�حلكم��ة �القت�ش�دية �لق�ئلة ب���أن �لتج�رة ت�ش�عف من ثرو�ت �ل�شعوب 
وبحبوحته�، تك�د ت�شهد �إجم�عً� بني �القت�ش�ديني �الأمريكيني من �ليمني 
و�لي�ش���ر، وك�ن �آخره� در��شة ملعهد »بيرت�ش��ون للبحوث �القت�ش�دية«. 
وعلى �لرغم من �أن �ملعهد حم�شوب على �ليمني �لو�شط ومعروف بت�أييده 
للتج���رة �حل��رة، �إال �أن �لدر��شة �لت��ي �أعده� غ�ري هفب���ور وزهي�و لو، 
ج���ءت تف�شيلية ج��د�ً ومقنعة �إىل حد بعيد مبن�ف��ع �لعوملة، على عك�ص 

�خلط�ب �ل�ش�ئد بني فئ�ت و��شعة من �ليمني �الأمريكي  
معي�ش��ة  م�شت��وى  رف��ع  »�ش�هم��ت يف  �لتج���رة  �أن  �لدر��ش��ة  وورد يف 
�الأمريكيني منذ �حل��رب �لع�ملية �لث�نية«. و�حت�شبت �أن �لتج�رة »�شكلت 
11 يف �ملئ��ة م��ن �لن�ش���ط �القت�ش���د �الأمريك��ي �ل�شن��وي، �إذ �ش�همت 
ع���م 2016 مث��اًل يف 1.2 تريليون دوالر من �لن���جت �ملحلي للوالي�ت 

�ملتحدة، �لذي ك�ن يبلغ 5.18 تريليون 
وكت��ب �ملعل��ق �القت�ش���دي يف �شحيف��ة »و��شنط��ن بو�ش��ت« روب��رت 

�ش�مويل�ش��ون، وه��و م��ن موؤيدي مدر�ش��ة �لي�ش�ري��ني، �أن فو�ئد 
�لعوملة و�الزدي�د يف �لن�ش���ط �لتج�ري �لن�جم عنه�، تتمثل 

يف و�رد�ت تعطي �الأمريكيني خي�ر�ت يف �شلع �أقل ثمنً� من 
�ل�شل��ع �الأمريكية، مثل �لثي�ب و�الأحذي��ة و�الإلكرتوني�ت. 

ور�أى �أن �لتج���رة »تفي��د حتدي��د�ً ��شته��الك �لع�ئ��الت 
ذ�ت �لدخ��ل �ملنخف���ص«، ع���د�ً �أي�ش��ً� �أن »�ملن�ف�شة 

�خل�رجي��ة �أج��ربت �ل�شن�ع�ت �ملحلي��ة �الأمريكية 
عل��ى حت�شني منتج�ته� مثل �ل�شي���ر�ت، �إذ �ألزمت 

�رشك��ة »تويوت�« �لي�ب�ني��ة نظريته� �الأمريكية 
»ج��ر�ل موت��ورز« �شن�ع��ة �شي���ر�ت بجودة 

�أف�شل 
لكن عدد�ً من �ل�شي��شيني ال ي�شتمعون �إىل 

�القت�ش�دي��ني ب��ل �أك��ر �إىل ن�خبيهم، 
خ�شو�شً� مّمن خ�رشو� �أعم�لهم بعدم� 

�أقفل��ت �أبو�ب �مل�ش�ن��ع �لتي ك�نو� 
�ملن�ف�ش��ة  �أم���م  فيه���  يعمل��ون 

�إىل دول  �نتقل��ت  �أو  �الأجنبي��ة، 
�أخ��رى، حيث تنخف���ص كلفة 

�الإنت���ج مق�رنة ب�لوالي�ت 
�ملتحدة.

�لرئي���ص  بن��ى  وهك��ذ�، 
تر�م��ب  دون�ل��د 

�النتخ�بية  حملت��ه 
عل��ى  �لرئ��شي��ة 

�أ�ش����ص مع�ر�شة �لعومل��ة و�عد�ً مبح�ربته��� ووقفه�، ومتزي��ق �تف�ق�ت 
�لتج�رة �حلرة �لتي جتمع �لوالي�ت �ملتحدة مع عدد من دول �لع�مل. و�أكد 
تر�مب �أن بتبني��ه �حلم�ئية �لتج�رية وعرقلته �لعومل��ة، »�شتعود �أمريك� 
عظيم��ة مرة ث�نية«، و�شيع��ود �الأمريكيون �إىل �ليوم  �ل��ذي يعرفون فيه 

كيف ي�شنعون �الأ�شي�ء 
ويف خميل��ة �ل�شي��شيني من مع�ر�ش��ي �لعوملة و�ملحر�شني �شده�، مثل 
تر�م��ب وَمن خلف��ه م�شت�ش�ره لل�ش��وؤون �ال�شرت�تيجي��ة �ليميني �ملتطرف 
�شتيف��ن ب�نون، �أن عودة �إقف�ل �لوالي�ت �ملتحدة حدوده� ينع�ص تلق�ئيً� 
�ل�شن�ع�ت �ملحلي��ة و�مل�ش�نع، ويتحّول �لعجز �لتج�ري ف�ئ�شً� فينقلب 
�لعج��ز �ل�شنوي للمو�زنة �لفدر�لية �ل�شنوي��ة ف�ئ�شً� كذلك، وتبد�أ و��شنطن 
رحل��ة تقلي���ص �لدي��ن �لع�م �ل��ذي ق�ربت ن�شبت��ه مئة يف �ملئ��ة مق�رنة 

ب�لن���جت �ملحل��ي �لب�ل��غ 5.18 تريلي��ون دوالر.
وعل��ى عك���ص م� يق��ول �ل�شي��شي��ون �إن �لتج���رة �حلرة تّول��د بط�لة بني 
�الأمريكي��ني، �أظه��رت در��ش��ة هفب���ور ول��و �أن �لعوملة و�لتج���رة �حلرة 
»ع��ززت فعليً� عدد �لوظ�ئ��ف يف �لبالد«. والحظ��ت �أن �خل�ش�ئر يف عدد 
�لوظ�ئ��ف طفيف��ة منذ �لع���م 2001، يف �شوق يت�شكل م��ن 160 مليون 
وظيف��ة. ولفتت �لدر��شة �لنظ��ر �إىل �أن »�لتج�رة �حلرة بني ع�مي 2001 
و2016، �أف�شت �إىل خ�ش���رة �الأمريكيني 500312 وظيفة �شنويً�، لكن 
�ل��و�رد�ت �أ�ش�ف��ت 250156 وظيف��ة بديل��ة �شنويً�، ب�شب��ب �لطلب على 
�خلدم���ت �لتي تر�فق عملي�ت �لتخزي��ن و�لت�شويق و�ملبيع�ت«. و�أظهرت 
�أن »ثلثي �لذين خ�رشو� �أعم�لهم ب�شبب �ملن�ف�شة �خل�رجية، وجدو� �أعم�اًل 
بديلة ولو ك�ن ن�شفه� مبرتب�ت �أقّل«. ومل حتت�شب �لوظ�ئف �لن�جمة عن 

�لزي�دة يف �ل�ش�در�ت �الأمريكية، يف قط�عي �ل�شن�عة و�خلدم�ت.
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