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اقت�صاد

وفد اقت�صادي �سوري في بولندا
للبحث في �سبل توطيد التعاون

تراجع الأداء العقاري
في لبنان خالل �أيلول
أظهرت إحصاءات المديريّة العا ّمة للشؤون العقاريّة تراجعا ً في أداء القطاع
العقاري في لبنان خالل شهر أيلول من العام  ،2015بحيث انخفض عدد
المعامالت العقاريّة إلى  5510معاملة ،من  5987معاملة في شهر آب.
تراكمي ،فقد تراجع عدد المعامالت العقاريّة بنسبة 12.61%
أ ّما على صعي ٍد
ٍّ
سنو ّيا ًإلى  45293معاملة خالل األشهر التسعة األولى من العام  ،2015مقارن ًة
مع  51830معاملة في الفترة نفسها من العام المنصرم.
من منظا ٍر آخر ،إرتفعت قيمة المعامالت العقاريّة في شهر أيلول  2015إلى
 712.19مليون دوالر ،من  687.02مليون دوالر في شهر آب.
إالّ أنّ القيمة التراكميّة لمعامالت المبيع العقاريّة قد انكمشت بنسبة 13.46
في المئة سنو ّيا ً إلى  5.77مليار دوالر في فترة الفصول الثالث من العام ،2015
مقارن ًة مع  6.67مليار دوالر في الفترة نفسها من العام السابق.
في هذا اإلط��ار ،انخفضت قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة إلى 127439
دوالر لغاية شهر أيلول  ،2015مقابل  128644دوالر خالل الفترة نفسها من
حصة األجانب من عمليّات المبيع العقاريّة قد زادت
العام  2014مع العلم بأنّ ّ
ح ّتى  2.27في المئة في نهاية شهر أيلول من العام الحالي ،من  1.69في المئة
في نهاية العام .2014

جانب من اجتماعات الوفد في بولندا
بحث الوفد االقتصادي السوري
ال��ذي ي��زور بولندا برئاسة معاون
وزير الصناعة الدكتور نضال فلوح
م��ع وي��ت��ول��د كيرلكز رئ��ي��س غرفة
الصناعة والتجارة في مدينة وودج
ثاني أكبر المدن البولندية والعاصمة
االق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��ب�لاد س��ب��ل توطيد
التعاون في المجال االقتصادي.
وأب����دى ك��ي��رل��ك��ز ،خ�ل�ال ال��ل��ق��اء،
استعداد الفعاليات االقتصادية في
المدينة للتعاون مع الجانب السوري
في مختلف المجاالت ،مشيرا ً في هذا
الصدد إلى أنه سبق أن زار سورية
مرتين حيث التقى ممثلي غرف
التجارة والصناعة في دمشق وحلب
وحمص متمنيا ً أن تعود عالقات
البلدين إلى سابق عهدها.
وأشار فلوح ،من جهته ،إلى أهمية
هذه الزيارة لمدينة وودج المعروفة
بمكانتها الصناعية والتجارية
المهمة في بولندا مؤكدا ً أنّ زي��ارة
الوفد االقتصادي السوري تعبر عن
رغبة رج��ال األع��م��ال والصناعيين
ال��س��وري��ي��ن ف���ي ت��وط��ي��د ع�لاق��ات

التعاون مع نظرائهم البولنديين.
وبعد اللقاء عقدت جلسة مباحثات
موسعة بين الجانبين ،في حضور
عدد كبير من ممثلي الشركات ورجال
األعمال البولنديين حيث اعتبر فلوح
في كلمة له خالل افتتاح الجلسة أن
الحضور الكبير من قبل رجال األعمال
وممثلي الشركات البولندية دليل
على الرغبة بالتعاون مع الجانب
السوري مشيرا إلى تحسن الوضع
في سورية بشكل عام ما يسهم في
خلق أج��واء مناسبة للتعاون بين
الطرفين.
وأك���د ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال ال��س��ف��ارة
السورية في وارسو الدكتور إدريس
ميا ،من جهته ،استعداد السفارة
للتعاون مع ممثلي الشركات ورجال
األعمال البولنديين والقيام بكل ما من
شأنه تعزيز عالقات البلدين في كل
المجاالت وتذليل أي عقبات قد تحول
دون ذلك ،معربا ً عن أمله في أن تؤدي
زيارة الوفد االقتصادي السوري إلى
نتائج عملية تخدم مصالح الشعبين
والبلدين الصديقين.

وأش��ار أك��رم الحالق عضو غرفة
صناعة دمشق وريفها ،من ناحيته،
إلى وجود آفاق واعدة للتعاون بين
البلدين الفتا ً إلى أنّ هناك الكثير من
المبالغة فيما تتناقله وسائل اإلعالم
ع��ن ال��وض��ع ف��ي س��وري��ة .وش���دّد
على أنّ الوضع مستقر وجيد في
معظم المدن السورية وأنّ العملية
االقتصادية واإلنتاجية تسير بشكل
طبيعي.
وأب���دى رج���ال األع��م��ال وممثلو
الشركات البولندية خالل االجتماع
رغبة كبيرة في التعاون مع نظرائهم
في سورية واستعدادهم لمناقشة كل
السبل الكفيلة بترجمة هذه الرغبة
إلى وقائع ملموسة على األرض.
وكان الوفد االقتصادي الصناعي
السوري بدأ في العشرين من الشهر
ال��ج��اري زي��ارة إل��ى بولندا بدعوة
من غرفة الصناعة والتجارة التقى
خاللها فعاليات اقتصادية بولندية
لبحث م��ج��االت وآف����اق ال��ت��ع��اون
االق��ت��ص��ادي واالس��ت��ث��م��اري بين
البلدين.

الأ�سهم ال�سعودية توا�صل التراجع
تراجعت سوق األسهم السعودية
أم��س ،بسبب المخاوف من أن تجبر
أس��ع��ار النفط المنخفضة ال��ري��اض
على خفض اإلنفاق وزي��ادة الضرائب
لكن معظم األسواق الخليجية األخرى
ارتفعت تجاوبا ً مع األداء القوي لألسهم
العالمية.
وكان مؤشر األسهم السعودية ارتفع
في المعامالت المبكرة لكن سرعان ما
ع��اود االنخفاض ليغلق على تراجع
 1.4في المئة وتصل خسائره على مدى
أربع جلسات إلى  6.7في المئة.
ونزل سهم منتج البتروكيماويات
الكبير الشركة السعودية للصناعات
األساسية (سابك)  2.7بالمئة حيث
تتقلص هوامش أرب��اح الشركة بفعل
تدني أسعار النفط وتواجه احتمال أن
ترفع الحكومة أسعار الغاز.
وه��ب��ط س��ه��م م��ص��رف ال��راج��ح��ي
 2.8في المئة وشركة االتصاالت زين
السعودية  3.6في المئة.
لكنّ سهم اتحاد اتصاالت المنافسة
ارتفع  0.4بالمئة بعد أن هوى 10.1
بالمئة يوم الخميس إثر تكبد خسارة لم
تكن متوقعة في الربع الثالث من العام.
غير أنّ المعنويات كانت إيجابية أكثر
في معظم سائر أنحاء الخليج حيث
ارتفع مؤشر دبي  0.3في المئة.
وصعد سهم الخليج للمالحة الذي
كان األكثر ت��داوال ً  12.7في المئة إلى
أعلى مستوياته ه��ذا ال��ع��ام .وتظهر
بيانات للبورصة أنّ المتكاملة كابيتال
التي تسيطر عليها مجموعة أبوظبي
المالية رفعت حصتها ف��ي الخليج
للمالحة إلى  5.19بالمئة في منتصف
أغسطس آب ثم زادتها بعد ذلك إلى
 6.01بالمئة.
وق��ف��ز سهم هيتس تليكوم ثاني

عقود بين �أوزبك�ستان واليابان
بقيمة  8.5مليار دوالر
قال رئيس أوزبكستان إسالم كريموف إنّ بالده وقعت أمس عقودا ً مع اليابان
تتجاوز قيمتها  8.5مليار دوالر تشمل الطاقة واالتصاالت والنقل ومجاالت
أخرى.
وقال كريموف عقب اجتماع مع رئيس وزراء اليابان الزائر شينزو آبي إنّ
اليابان ستمول نحو خمسة مليارات دوالر من تلك العقود.

الإمارات تق ّر ميزانية
� ّ
أقل للعام المقبل
أقرت حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة ميزانية اتحادية أصغر قليالً
لعام  2016وذلك في مؤشر على كبح اإلنفاق بسبب تدني أسعار النفط.
وتحددت ميزانية العام المقبل عند  48.56مليار درهم ( 13.2مليار دوالر)
وبدون عجز متوقع انخفاضا من  49.1مليار درهم في خطة ميزانية العام
الحالي ،بحسب ما أفادت وكالة أنباء اإلمارات.
وال تشكل الميزانية االتحادية عادة أكثر من حوالي  14في المئة من إجمالي
اإلنفاق المالي في البالد بينما تسهم ك ّل من اإلمارات السبع التي تتألف منها
الدولة ،وال سيما أبوظبي المنتجة للنفط بالباقي.
لكنّ قرار خفض اإلنفاق االتحادي بعد زيادته لعدة سنوات متتالية يشير إلى
أنّ السلطات اإلماراتية تتوخى مزيدا ً من الحذر بسبب تأثير انخفاض أسعار
النفط على إيرادات الدولة.
وعلى أساس مجمع يشمل الحكومة االتحادية وحكومات اإلمارات يتوقع
صندوق النقد الدولي أن تسجل اإلمارات العربية المتحدة هذا العام أول عجز
في ميزانيتها منذ عام .2009
وإضافة إلى خفض اإلنفاق أو كبحه في المشاريع غير الضرورية تتحرك
اإلمارات بجرأة أكبر من دول الخليج العربية األخرى لتوفير المال عن طريق
تقليص دعم الطاقة .وفي أغسطس آب تخلت الدولة عن نظام أسعار البنزين
الثابتة لتربطها بأسعار النفط العالمية.

«بي بي» قد تبد�أ �إنتاج الغاز
من �شمال الإ�سكندرية 2017
أكثر األسهم تداوال ً  10.2في المئة إلى
 0.39درهم في أكبر حجم ت��داول له
منذ منتصف يوليو ت��م��وز .والسهم
في تراجع منذ فترة طويلة منذ سجل
حوالي  1.20درهم في يناير كانون
الثاني .2012
وارتفع مؤشر قطر  0.5بالمئة حيث
صعد سهم ال��م�لاح��ة القطرية 2.8
بالمئة .وأعلنت الشركة ارتفاع صافي
ربح الربع الثالث  1.8في المئة إلى
 308ماليين ريال ( 84.6مليون دوالر)
تمشيا مع تقديرات المحللين.
وصعد سهم بيت التمويل الكويتي
أكبر بنك إسالمي في البالد  1.8في
المئة بعد زي��ادة  21.6في المئة في
صافي رب��ح الربع الثالث إل��ى 43.4
مليون دينار ( 143.8مليون دوالر).
كان المحللون توقعوا  33.5إلى 41
مليون دينار .وساعد ذلك مؤشر الكويت
ليرتفع  0.5في المئة.
لكنّ أبوظبي تراجعت  0.3في المئة
بفعل األرب��اح الضعيفة لبنك االتحاد
الوطني .ونزلت أسهم البنك  3.8في

دعوة الى جمعية عمومية عادية وغير عادية
لشركة الس سليناس ش.م.ل
السجل التجاري 448/86
عمال بأحكام نظام الشركة يدعى مساهمو شركة الس سليناس
ش.م.ل الى جلسة الجمعية العمومية العادية التي تعقد في مقر
الشركة في منتجع الس سليناس انفة يوم السبت في 2015/11/21
الساعة الحادية عشرة صباحا للبحث في االمور التالية:
1 .1االستماع الى تقرير مجلس االدارة ومفوض المراقبة.
2 .2التصديق على الحسابات المنتهية لغاية 2014/12/31
3 .3ابراء ذمة مجلس االدارة عن حسابات الشركة المنتهية في
2014/12/31
4 .4امور مختلفة
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون
 3/1اسهم الشركة ،يدعى المساهمون الى جلسة ثانية في الساعة
الثانية عشرة ظهرا من اليوم نفسه ،وتكون الجلسة قانونية من
حضر.
كما يدعى مساهمو الشركة لحضور جمعية عمومية غير عادية في
اليوم والتاريخ نفسه الساعة الواحدة بعد الظهر للبحث في تعديل
المادة  10من النظام التأسيسي .وفي حال عدم اكتمال النصاب
القانوني بحضور مساهمين يمثلون  3/2اسهم الشركة يدعى
المساهمون الى جلسة ثانية في الساعة الثانية بعد الظهر من اليوم
نفسه وتكون الجلسة قانونية بحضور مساهمين يمثلون نصف
اسهم الشركة.
رئيس مجلس اإلدارة المهندس
جوزيف الشيخاني

المئة بعد تراجع صافي رب��ح الربع
الثالث  12.4في المئة إلى 480.59
مليون دينار ( 130.9مليون دوالر).
وت��وق��ع محللون استطلعت رويترز
آراءه�����م  541.8م��ل��ي��ون دره����م في
المتوسط.
وكان أحد األسباب الرئيسية لتراجع
األرب���اح مخصصات انخفاض قيمة
القروض التي قفزت إلى  199.8مليون
درهم من  126.9مليون درهم في مؤشر
سلبي محتمل للبنوك اإلماراتية األخرى
إذا ب��دأ ت��راج��ع النفط يكبح بعض
قطاعات االقتصاد.
وارتفع المؤشر المصري الرئيسي
 0.6ف��ي المئة بعد أن ت��راج��ع يوم
الخميس مع انتقال السيولة إلى سهم
عامر جروب العقارية الذي استؤنف
تداوله بعد تعليق استمر ثالثة أيام
وإلى بورتو جروب التي انفصلت حديثا ً
عن الشركة.
وقفز سهم عامر  5.6في المئة أمس،
وكان األكثر تداوال ً في حين صعد بورتو
 7.7في المئة وكان ثالث أنشط سهم.

قال وزير البترول المصري طارق المال إنّ عمالق النفط البريطاني بي.بي
قد تبدأ «إنتاج أولي» من مشروعها في منطقة شمال االسكندرية في أوائل عام
 2017بدال ً من منتصف العام ذاته كما كان مخططا من قبل.
أنّ
ولفت المال في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة إل��ى مشروع شمال
االسكندرية التابع لـ«بي.بي» والذي تبلغ استثماراته نحو  10مليارات دوالر
سيبدأ إنتاج نحو « 450مليون قدم مكعبة يوميا ً في  2017إلى أن يصل إلى
 1.2مليار قدم مكعبة في أواخر  .»2019وأضاف« :هناك تقدم في األعمال
بالمشروع .األخبار المبشرة أنهم قد يبدأون اإلنتاج في أوائل  2017وليس
المنتصف».
ومن أبرز شركات الطاقة األجنبية العاملة في مصر «إيني» و«إديسون»
اإليطاليتان و«بي.بي» و«بي.جي جروب» البريطانيتان.

وعمال
نقابة م�ستخدمي
ّ
الم�صبوبات المعدنية في لبنان
تدعو نقابة مستخدمي عمال المصبوبات في لبنان إلى انتخاباتها
العامة وذلك نهار الجمعة الواقع فيه  2015/10/30في مقر االتحاد
العام من الساعة الرابعة والنصف حتى الساعة الخامسة والنصف.
على الراغبين بالترشح االتصال بأمانة السر
رئيس النقابة
جورج العلم

«منتدى الم�س�ؤولية
االجتماعيةلل�شركات»
تفتتح «س��ي.أس .آر .ليبانون»
ال��ي��وم ،المنتدى السنوي الخامس
للمسؤولية االجتماعية للشركات،
بعنوان «دور االستدامة في تعزيز
قيمة العالمة التجارية وسمعتها»،
برعاية حاكم مصرف لبنان رياض
سالمه في فندق فينيسيا ،وحضور
وزي��ر البيئة محمد المشنوق ،وأكثر
من  700مشارك من مختلف قطاعات
األع���م���ال وال��م��ص��ارف والمجتمع
المدني ،والجامعات في لبنان والعالم
العربي.
ويتحدث في المنتدى الذي سيعقد
على م��دى يومين  45خبيرا ً دوليا ً
وعربيا ً ولبنانيا ً عن تجارب بالدهم
وش��رك��ات��ه��م ف��ي ح��ق��ل االس��ت��دام��ة
والمسؤولية االجتماعية للشركات ،وال
سيما من حيث الحوافز والتشريعات
ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي ت��ح��ث المصانع
والمصارف وشركات المال والعقار
والنفط والبناء وال��غ��ذاء والتأمين
والمستشفيات والمتاجر الكبرى
والمستشفيات والجامعات والمدارس
على التزام مسؤولياتها االنسانية
واالجتماعية والبيئية وحقوق العمال
والموظفين ومكافحة الفساد.

�صندوق النقد� :إيران ثاني اقت�صادات
ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى
أعلن صندوق النقد الدولي أنّ اي��ران احتلت المرتبة
الثانية اقتصاديا ً بين دول منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وآسيا الوسطى ،بناتج محلي مقدر بـ  396.9مليار
دوالر في .2015
جاء ذلك في أحدث تقرير للصندوق حول اقتصادات
الشرق االوس��ط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى ،حيث
احتفظت إيران بتصنيف العام الماضي لتبقى في المرتبة
الثانية من بين  30بلداً.
وبالرغم من أنّ الناتج المحلي اإلجمالي إليران انخفض
إلى  396.9مليار دوالر في  2015عن  416.5مليار دوالر
المستوى المسجل في  ،2014إال أنّ االقتصاد اإليراني

حافظ على تصنيفه للسنة الثانية على التوالي.
وبحسب التقرير ،فإنّ السعودية احتلت المركز األول
بناتج محلي اجمالي يقدر بـ  632.1مليار دوالر في 2015
فيما حلت اإلمارات ثالثا ً بـ  339.1مليار دوالر.
وقدّر صندوق النقد الدولي ،إجمالي ناتج منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطي بـ  2800.6مليار
دوالر في  ،2015تشكل عائدات الدول النفطية منه 2179
مليار دوالر.
وتوقع الصندوق ،انخفاض الناتج المحلي للمنطقة إلى
 2625.8مليار دوالر في  ،2016على وقع هبوط أسعار
النفط.

مذكرة تفاهم بين مو�سكو وطهران
في مجاالت الطاقة والمعلومات والم�صارف
وقعت إيران وروسيا مذكرة تفاهم
اقتصادية تستهدف التعاون بمجال
النفط وال��غ��از وال��ك��ه��رب��اء وتقنية
االت��ص��االت والمعلومات والشحن
والنقل والمصارف واالستثمارات
المالية.
وذك��رت وسائل اإلع�لام اإليرانية
أنّ توقيع المذكرة جاء خالل زيارة
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
والوفد الكبير المرافق له إلى طهران
تلبية لدعوة وجهها رئيس اللجنة
االقتصادية اإليرانية الروسية محمود
واعظي.
وشملت المذكرة التعاون في مجال
النفط وال��غ��از وف��ي قطاع الكهرباء
والماء وال��ذي تضمن مشاريع عدة
ومنها ربط شبكة الكهرباء العامة
االيرانية مع روسيا عبر جمهورية
آذرب��ي��ج��ان واس��ت��ح��داث محطات
كهرومائية وحرارية وايضا التعاون
في مجال الشحن والنقل ،باإلضافة
إلى مجال األمور المالية والمصرفية،
وال سيما عضوية إي���ران ف��ي بنك
أوراس��ي��ا وإن��ش��اء مصرف مشترك
إيراني روسي بجانب موضوع منح
إيران خطا ً ائتمانيا ً بقيمة  5مليارات
دوالر وال����ذي م��ن ال��م��ت��وق��ع دفعه
للعالقات االق��ت��ص��ادي��ة ومشاريع
البنى التحتية بين الجانبين.
وأع��ل��ن وزي���ر ال��ط��اق��ة ال��روس��ي،
ب��دوره ،عن إب��رام اتفاق مع الجانب
اإليراني يشمل قائمة من المشاريع
بقيمة إجمالية تتراوح بين  35و40
مليار دوالر وتغطي ع��دة قطاعات
اقتصادية.
وق��ال ن��وف��اك بعد زي���ارة رسمية
لطهران استمرت يومين التقى خاللها
بممثلي قطاع األعمال اإليراني «إنّ
المشاريع طويلة األمد تشمل قطاع
الطاقة بما في ذل��ك بناء وتحديث
محطات توليد الطاقة وبناء مجمع
كهرباء ب��اإلض��اف��ة إل��ى االت��ص��االت
والفضاء والنقل وبناء البنية التحتية
للسكك الحديدية» ،موضحا ً «أنّ
ش��رك��ات إي��ران��ي��ة س��ت��ق��وم بجولة
ترويجية للشركات الروسية بغرض
المشاركة ف��ي مشاريع نفطية في
إيران».
وفيما يخص المحطة النووية

بوشهر لتوليد الطاقة لفت الوزير
الروسي إلى أنّ «بناء المرحلة الثانية
من المحطة سيكلف تقريبا ً  11مليار
دوالر».
وكان الجانبان الروسي واإليراني
اتفقا على إن��ش��اء مصرف مشترك
لتسهيل ال��ت��ع��ام�لات ال��ت��ج��اري��ة
بين البلدين وت��م��وي��ل المشاريع
المشتركة.
وتستعد إي��ران لتوقيع صفقات
في مجال الطاقة تقدر قيمتها بـ100
مليار دوالر بعد رفع الحظر الدولي
ال��م��ف��روض عليها ،وخ��اص��ة أنها
تمتلك رابع أكبر مخزون للنفط في
العالم وثاني أكبر مخزون من الغاز
ما يجعلها تمتلك أكبر احتياطي من
هذين المصدرين المهمين ويجعل
اقتصادها جذابا لشركات الطاقة
العالمية.
في موازاة ذلك ،أشار مساعد وزير
النفط اإليراني في الشؤون الدولية
والتجارية امير حسين زماني نيا
إلى احتمال مشاركة شركات نفطية
أمريكية في المؤتمر الدولي بشأن
عقود النفط اإليرانية الذي سينعقد
أواخ���ر تشرين الثاني المقبل في
طهران.
وق���ال زم��ان��ي ن��ي��ا «إنّ ش��روط
وزارة النفط فيما يتعلق بحضور
ال��ش��رك��ات األجنبية ف��ي إي���ران هي
ش��روط صناعية وتجارية وليست
سياسية» ،موضحا ً «أنّ أحد الشروط
هو أنّ الشركات الدولية التي ترغب

باالستثمار في الحقل النفطي ال ب ّد أن
يكون لها شريك إيراني».
ولفت زماني نيا إلى زيادة فرص
االستثمار في إيران بعد رفع العقوبات
المفروضة عن قطاعها النفطي في
غضون الشهرين المقبلين ،الفتا ً إلى
أنّ شركات نفطية من النمسا وإيطاليا
وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا أجرت
مباحثات ح��ول إمكانية التعاون
النفطي.
ورحبت الشركة الوطنية اإليرانية
لناقالت النفط ،من جهتها ،بتفعيل
خطة العمل المشترك م��ن جانب
االت��ح��اد األوروب���ي وأمريكا معلنة
بذلك استعدادها للعودة إلى األسواق
ال��دول��ي��ة واألوروب���ي���ة ف���ور إل��غ��اء
العقوبات.
وقالت الشركة في بيان إ ّنها «ورغم
تكبدها خسائر ف��ادح��ة م��ن ج��راء
فرض العقوبات على إي��ران إال أنها
تمكنت من السيطرة على هذه القيود
واستطاعت أن تحتل المركز االول
بين أكبر أساطيل النقل البحري».
وأعلنت الشركة إجراء محادثات
مع شركات أجنبية ،وال سيما أوروبية
الستئناف التعاون معها في مختلف
المجاالت و منها التأمين.
يُذكر أنّ االتحاد األوروب��ي أدرج
في العام  2012الشركة الوطنية
االيرانية لناقالت النفط على قائمة
العقوبات األوروب��ي��ة واألمريكية
المفروضة على إيران.

الهند ت�ست�ضيف اليوم
تجمع ًا غير م�سبوق لر�ؤ�ساء دول �أفريقية
تستضيف الهند اعتبا ًرا من اليوم
تجم ًعا غير مسبوق ل��رؤس��اء دول
أفريقيا ،في محطة مهمة ضمن إطار
مساعيها إلى ترسيخ حضورها في
ق��ارة تقدم فيها منافسها الصيني
ال��ع��م�لاق ف��ي ال��س��ب��اق على ال��م��واد
األولية.
بعد تأجيلها منذ ك��ان��ون األول،
بسبب انتشار وباء «إيبوال» ،ستكون
القمة بين الهند وأفريقيا ،التي ستعقد
من  26إلى  29تشرين األول ،األولى
لرئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي،
وأهم تجمع لقادة أجانب في الهند منذ
.1983
وأك���د أك��ث��ر م��ن  40رئ��ي��س دول��ة
وحكومة حضورهم ،واحتمال مشاركة
الرئيس السوداني عمر البشير قد يثير
الجدل ،بسبب صدور مذكرة توقيف
بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
والصين تتقدم بأشواط كبيرة على
الهند في أفريقيا ،حيث بلغت قيمة
مبادالتها مئتي مليار دوالر في العام
الماضي ،أي أكثر من إجمالي الناتج
الداخلي لثالثين اقتصادًا أفريقيًا .لكنّ
المبادالت بين الهند وأفريقيا تعززت،
لترتفع من  3مليارات دوالر في العام
ألفين ،إل��ى  70مليا ًرا ف��ي ،2014
بحسب نيودلهي.
وتبدو الهند حريصة على الظهور
كصديق أكثر من طامع بالثروات،
لذلك تشدّد نيودلهي على تاريخها
ال��م��ش��ت��رك م��ع ال��ق��ارة م��ش��ي��رة ال��ى
التجارة البحرية مع أفريقيا في القرن
السادس عشر أو النضال المشترك
ض ّد االستعمار.
وتستند السياسات إلى المغتربين
الهنود ،وعددهم نحو  2,7مليون،
ال��ع��دي��د منهم ف��ي ج��ن��وب افريقيا،
حيث ب��دأ غ��ان��دي بطل االستقالل
نضاله .ولفت نافتج سينغ سارنا
االخ��ت��ص��اص��ي ف��ي ش���ؤون افريقيا
ف��ي وزارة الخارجية الهندية إلى
أنه «أثناء النضال من أجل استقالل

أفريقيا في وجه االستعمار الجديد،
بدءًا بالفصل العنصري ،وصوال ً إلى
التمييز ،كنا إخوة سالح».
ل��ك��ن ب��ال��رغ��م م��ن ه���ذا ال��ت��اري��خ
ال��م��ش��ت��رك ،ف���إنّ أول قمة هندية ـ
أفريقية عقدت قبل سبع سنوات ،أي
بفارق زمني كبير عن االجتماعات
ال��م��م��اث��ل��ة ،ال��ت��ي نظمتها الصين
واالتحاد األوروبي أو اليابان .وبلغت
قيمة االستثمارات الهندية في أفريقيا
 30مليار دوالر ،بحسب الحكومة،
أي م��ا ي���وازي س��دس االستثمارات
الصينية.
وال��دول األفريقية ال تعتمد سوى
على  11ف��ي المئة م��ن ال��ص��ادرات
الهندية ،ما يقود منظمة أرباب العمل
الهندية أس��وش��ام إل��ى التحدث عن
عالقة «غير مستثمرة إلى ح ّد كبير».
وإذا كان القادة الصينيون يزورون
كثيرا ً أفريقيا ،فإنّ الهند تتخلف عنهم
بمسافة كبيرة .ومودي الدبلوماسي
المعروف بتنقالته لم يزر بعد القارة
األفريقية ،حتى وإن قام بزيارتين إلى
جزر موريشيوس والسيشل.
واعتبر سانوشا نايدو ،من مؤسسة
الحوار الشامل للبحوث ،مقرها في
بريتوريا« ،أنّ الهند تصل في وقت
ً
مضيفا «أنّ
متأخر بعض الشيء»،
االلتزام السياسي ليس على مستوى
االلتزام االقتصادي» .وكما هو األمر
بالنسبة إلى الصين ،تثير الثروات
الطبيعية األفريقية طموحات الهند،
ال��ت��ي ت��س��ت��ورد  80ف��ي ال��م��ئ��ة من
نفطها .في المقابل تشمل الصادرات
األفريقية ال��ى الهند المعادن على
أنواعها واألحجار الكريمة والمنتجات
الكيميائية.
لكنّ األهم يتركز في مجال الطاقة،
إذ أنّ الهند تتطلع إل��ى نيجيريا
وأن��غ��وال ،لتخفيف تبعيتها تجاه
ال��ش��رق األوس�����ط .وق���د استثمرت
شركات كبرى ،مثل قطب االتصاالت
«بهارتي اي��رت��ل» ،التي استحوذت

على ف��روع مجموعة زي��ن الكويتية
المتواجدة بقوة في أفريقيا ،بـ10,7
م��ل��ي��ارات دوالر .وق��ام��ت الحكومة
الهندية م��ن جهتها بتسليف 300
مليون دوالر لبناء خ��ط قطار بين
إثيوبيا وجيبوتي.
لكنّ معظم االعمال هي عبارة عن
استثمارات صغيرة خاصة ،تتباين
م��ع الهجمة الصينية ،المدعومة
من ال��دول��ة في المناجم والصناعة
الحرفية .وقال رجل األعمال الهندي
رام���ش اوت��ان��ي م��ؤس��س مجموعة
ايسون غ��روب ،التي تدير مشاريع
تكنولوجية متطورة ف��ي بوركينا
ف��اس��و وت��ن��زان��ي��ا وت��ش��اد ،لوكالة
«فرانس ب��رس»« ،إنّ حكوماتنا لم
تعمل بشكل كاف».
وأضاف« :إنّ الصين تدفع بيادقها
إل��ى افريقيا بشكل يجعل الهند في
موقع متأخر عنها بكثير .أود أن يكون
هناك المزيد من اللقاءات الثنائية».
وح���ك���وم���ة م�������ودي ش��ح��ي��ح��ة
بالمعلومات عن أه��داف ه��ذه القمة
بمعزل عن بعض العموميات .لكنها
ستكون مناسبة ل�لإف��ادة م��ن زوال
الوهم المتعلق بالعمالق الصيني،
ال��ذي تراجعت حاجته إل��ى المواد
األولية مع تباطؤ نموه.
وت��م � ّول بكين منذ ع��ق��ود مالعب
ومستشفيات وط��رق �ا ً سريعة في
أفريقيا ،مقابل عقود تموين .ويشير
المنتقدون إلى أنّ هذه االستراتيجية
أثقلت البلدان األفريقية بالديون،
وص��ب��ت ف��ي مصلحة المجموعات
الصينية أكثر من المحلية .والهند
ال تستطيع م��ج��اراة الصين مالياً،
لكنها تع ّول على تقاسم المعارف
والتكنولوجيات ،وقد زادت مساعدتها
للتنمية إل��ى  5,4م��ل��ي��ارات دوالر.
وتتشاطر الهند وأفريقيا التحديات
نفسها ،وخصوصا ً توفير فرص عمل
لماليين الشبان ك� ّل سنة ،وإخ��راج
مئات ماليين الناس من دائرة الفقر.

