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خطة تونسية لمواجهة أزمة المياه
تونس ـ إيمان الحامدي

من  حزمة  لتنفيذ  تونس  تخطط 
املـــشـــاريـــع املـــائـــيـــة فــــي الـــســـنـــوات 
نسبة  تحسني  إلــى  تهدف  املقبلة 
تعبئة مياه األمطار بعد أن أجبر الجفاف هذا 
الــزراعــة على التخلي عــن نسبة  الــعــام وزارة 
مــن املــســاحــات املــرويــة استثنيت مــن الـــدورة 
ــيــــة. وتــمــثــل تــعــبــئــة املـــيـــاه الــصــالــحــة  الــــزراعــ
التي واجهت  التحديات  أكبر  للشرب وللري 
األخــيــرة،  الــســنــوات  فــي  التونسية  السلطات 
بعد تتالي مواسم الجفاف ونزول مستويات 
املخزون املائي إلى ما دون الـ 50%، ما اضطر 
وزارة الزراعة إلى استعمال جزء من املخزون 

املائي االستراتيجي في 2017. 
ما  املــائــيــة حــســب  املــشــاريــع  تنفيذ  ويتطلب 
ــة واملــــــــوارد املــائــيــة  ــزراعــ ــر الــ ــ كــشــف عــنــه وزيـ
سمير الطيب نحو 5 سنوات من اإلنجاز كي 

تؤسس البالد حتى العام 2022 ثالثة سدود 
جـــديـــدة شــمــال تـــونـــس، وتــفــعــيــل مــشــروعــني 
ــيـــاه الـــبـــحـــر بـــالـــجـــنـــوب. وتــتــوقــع  لــتــحــلــيــة مـ
تـــونـــس أن تــتــمــكــن عـــبـــر مـــشـــاريـــع الـــســـدود 
متر مكعب  مليون   177 تعبئة  مــن  الــجــديــدة 
مــن املــيــاه ســنــويــا عــبــر كــل مــن ســــدود وادي 
مــالق  العلوي  ووادي الدويمس والسعيدة 
حــزمــة  عـــبـــر  الـــــزراعـــــة  وزارة  تــتــطــلــع  كـــمـــا   .
مــشــاريــعــهــا املــائــيــة إلـــى تــأمــني مــيــاه الــشــرب 
املائية  األنظمة  استغالل  اســتــدامــة  وضــمــان 
القابلة  املياه  التحكم في 95% من  من خــالل 
بــــــ2,7  مــلــيــار مــتــر مكعب  ــقـــدرة  للتعبئة واملـ
سنويا وتحسني نوعية املياه حتى ال تفوق 
نــســبــة املــلــوحــة 1.5غـــــــرام فـــي الــلــتــر الـــواحـــد. 
وتعتمد تونس في العامني املاضيني نظاما 
تقشفيا في املياه أدى إلى قطع مياه الشرب 
ــدة مـــحـــافـــظـــات وتــقــلــيــص املـــســـاحـــات  ــ فــــي عـ
الزراعية املروية رغم ما واجهته هذه الخطة 

مــن انــتــقــادات كــبــيــرة واحــتــجــاجــات مــن قبل 
املكلف  وزيرالدولة  وقال  واملزارعني.  األهالي 
ــة عــبــد الــلــه  ــزراعــ ــاملــــوارد املــائــيــة بــــــوزارة الــ بــ
الــرابــحــي فــي حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن 
الوزارة تتابع يوميا مخزون السدود، مشيرًا 
إلى أن برمجة مساحات الزراعات املروية تتم 

على ضوء التغيرات في املخزون.
وأضاف املسؤول، أن الخطة املائية الجديدة 
من  البالد  في حماية  كبير  بشكل  ستساهم 
تـــداعـــيـــات الــجــفــاف وتــحــســني نــســبــة تعبئة 
املـــــــوارد املـــائـــيـــة، الفـــتـــا إلــــى أن تــوفــيــر مــيــاه 
الشرب يمثل األولوية املطلقة للوزارة حاليا 

لتجنب قطع مياه الشرب عن املواطنني.
واخــتــارت وزارة الــزراعــة هــذا الــعــام تقليص 
ــــي أربــــــــع مـــحـــافـــظـــات  املــــســــاحــــات املـــــرويـــــة فـ
مستثنية 30 ألف هكتار من الدورة الزراعية 
مـــن جــمــلــة 413 ألــــف هــكــتــار مـــن املــســاحــات 
ــــي زراعــــــة  ــا فـ ــ ــاسـ ــ ــي تـــعـــتـــمـــد أسـ ــتــ املـــــرويـــــة الــ

ــه. وأضــــــاف املـــســـؤول  ــفــــواكــ الـــخـــضـــروات والــ
الحكومي ان تداعيات استثناء 30 الف هكتار 
من الدورة الزراعية قابل للتدارك عبر تنشيط 
تــقــدم الخطة الحكومة  إلــى  الـــزراعـــات، الفــتــا 
فــي تــالفــي الــنــقــص فــي املــيــاه. وبــحــســب آخــر 
البيانات حول الوضعية املائية التي كشفت 
الــــ 20 مــن فــبــرايــر/  الـــزراعـــة فــي  عنها وزارة 
مخزون  مستوى  يتجاوز  لم  املاضي  شباط 
املياه بشبكة الدود 813,4 مليون متر مكعب 
بفارق سلبي 404 ماليني متر مكعب مقارنة 
بـــاملـــعـــدل املـــســـجـــل فــــي نـــفـــس الـــفـــتـــرة خـــالل 
الــثــالث ســنــوات املــاضــيــة واملـــقـــدر بـــ 1217,8 
مليون متر مكعب.  في املقابل يشكك عضو 
التبيني  فيصل  الفالحني  حــزب  عن  البرملان 
في صحة املخطط املائي للحكومة معتبرًا أن 
املسؤولني  يغالطون الرأي العام واملزارعني، 
التي  وأن هناك إهــدارًا كبيرًا للموارد املائية 

ال تثمن بهدف.

ــدات الـــخـــزانـــة  ــ ــنـ ــ ــن سـ ــ ــازات الــــصــــني مـ ــ ــيــ ــ ــعــــت حــ ــراجــ تــ
األمــيــركــيــة ألدنــــى مــســتــوى فـــي 6 أشــهــر فـــي يــنــايــر/

الخزانة  وزارة  ذكــرت  ملا  وفقا  املاضي،  الثاني  كانون 
األميركية مساء الخميس. وانخفضت حيازات الصني 
تريليون   1.1682 إلــى  لتصل  األميركية  السندات  من 
الثاني من 1.1849 تريليون  دوالر في يناير/ كانون 
ــــى مــســتــوى  ــانـــون األول، لــتــبــلــغ أدنـ فـــي ديــســمــبــر/ كـ
زالت  ما  الصني  لكن  للبيانات.  وفقا  يوليو،  منذ  لها 
التي  اليابان  لــأذون األميركية، تليها  الحامل األكبر 
ارتفعت حيازاتها من أذون الخزانة لتصل إلى 1.0658 
تريليون دوالر في شهر يناير/ كانون الثاني املاضي.

وبحلول نهاية يناير/ كانون الثاني، تراجع إجمالي 
إلى  األميركية  الــخــزانــة  أذون  مــن  األجنبية  الــحــيــازات 
6.2604 تريليونات دوالر من 6.2849 تريليونات دوالر 
ارتــفــاع معدل  إن  السابق. ويــقــول محللون  الشهر  فــي 
املتحدة جعال  الواليات  الفائدة في  التضخم وأسعار 
من االستحواذ على األذون األميركية أكثر كلفة، األمر 
الــذي أدى إلــى تــراجــع الطلب فــي الــخــارج على األذون 

األميركية في األشهر األخيرة.
وبينما يتخذ الرئيس األميركي دونالد ترامب موقفا 
املستثمرون  يتابع  التجارة،  في  الصني  ضد  متشددًا 
الــخــزانــة،  أذون  مــن  الصينية  الــحــيــازات  وثــيــق  بشكل 

بيد أن محللي السوق يقولون إنه من غير املرجح أن 
ألن  للرد،  كوسيلة  األميركية  األذون  الصني  تستخدم 
ذلك قد يعود بتكلفة باهظة على البلدين. فشراء الصني 
استثمارية  خطوة  أي  شــأن  شأنه  األميركية،  لـــأذون 
أخـــرى، هــو ســلــوك قــائــم على الــســوق ويخضع إلدارة 
مهنية مبنية على ظروف السوق وأهداف االستثمار، 
ــول مــصــلــحــة الــــدولــــة لــلــنــقــد األجـــنـــبـــي في  ــد قــ عــلــى حـ

يناير/ كانون الثاني املاضي.
الـــدوالر خالل  أكبر لسعر  أن مخاوف تدهور  ويذكر 
العام الجاري، تسيطر على العديد من املستثمرين في 
السندات األميركية، حيث يواصل الــدوالر انخفاضه 

ــام مــجــمــوعــة مـــن الــعــمــالت الــرئــيــســيــة وال تــوجــد  ــ أمـ
بوادر لتحسنه رغم قوة االقتصاد األميركي. وحسب 
رويــتــرز، انخفض الـــدوالر إلــى أدنــى مستوياته أمام 
الــني الياباني منذ أوائـــل مــــارس/آذار أمــس الجمعة، 
بــفــعــل تـــقـــاريـــر تــكــشــف عـــن مـــزيـــد مـــن االضـــطـــرابـــات 
التجاري  أميركا  موقف  تؤثرعلى  قد  التي  التجارية 
فــي الــعــالــم. وكــانــت الــبــرازيــل قــد هــددت يــوم األربــعــاء 
املــنــازعــات بمنظمة  لــجــنــة  إلـــى  أمــيــركــا  بنيتها أخـــذ 
التجارة العاملية، فيما تتجه دول أخرى للتعامل مع 

الصني في تجارتها بداًل عن أميركا. 
)العربي الجديد(

حيازات الصين من السندات األميركية في أدنى مستوياتها

مكثفات قطرية بعالوات آلسيا 
قال تجار أمس الجمعة إن قطر 

للبترول باعت شحنتني من 
املكثفات للتحميل في مايو/

أيارعبر عطاء وذلك بعالوات مماثلة 
لشحنات الشهر السابق.  وباعت 

قطر للبترول شحنة واحدة من 
مكثفات الحقول املزالة الرائحة إلى 

هيواندي كيميكال بعالوة تبلغ 

نحو خمسة دوالرات للبرميل 
فوق األسعار املعروضة. وذكر 

التجار أن قطر للبترول باعت أيضًا 
شحنة مكثفات منخفضة الكبريت 

إلى مستهلك نهائي في كوريا 
الجنوبية، ُيرجح أنها شركة هانوها 

توتال للبتروكيماويات، بعالوة 
نحو 4.50 دوالرات للبرميل. ويقول 
التجار إن عالوات املكثفات القطرية 
تتلقى دعمًا النخفاض متوقع في 

الصادرات اإليرانية. 
)رويترز(

ارتفاع أسعار المستهلكين 
بمنطقة اليورو 

أظهرت بيانات من مكتب 
 اإلحصاءات التابع لالتحاد

 األوروبي )يوروستات( أمس 
الجمعة، أن أسعار املستهلكني 

في منطقة اليورو ارتفعت بوتيرة 
دون املتوقعة في فبراير/شباط 
بسبب انخفاض أسعار األغذية 
غير املصنعة وتباطؤ التضخم 

في أسعار الطاقة. وبلغ التضخم 
في التسع عشرة دولة األعضاء 

بمنطقة اليورو 0.2 % على 
أساس سنوي في فبراير/ شباط 

و1.1%على أساس سنوي. وتوقع 
خبراء اقتصاديون استطلعت 
رويترز آراءهم أن تبلغ الزيادة 

الشهرية ذلك املستوى، لكنهم قدروا 
الزيادة السنوية عند 1.2%، بما 

يتماشى مع التقديرات الصادرة عن 
يوروستات في وقت سابق. 

)رويترز(

زيادة اإلنتاج الصناعي التركي 
قال معهد اإلحصاء التركي أمس 

الجمعة إن اإلنتاج الصناعي التركي 
زاد بنسبة 12% على أساس 

سنوي في يناير/كانون الثاني بعد 
التعديل في ضوء التقويم. وأضاف 

املعهد أن اإلنتاج الصناعي تراجع 
0.8% على أساس شهري في 

يناير/كانون الثاني بعد التعديل في 
ضوء التقويم والعوامل املوسمية. 

)رويترز(

الذهب يستفيد من التوترات 
ارتفعت أسعار الذهب أمس 

الجمعة، بدعم من انخفاض الدوالر 
ومن الطلب على املالذات اآلمنة في 
ظل املخاوف السياسية األميركية 

والتوتر بني اململكة املتحدة 
وروسيا.غير أن التوقعات بأن 

يرفع مجلس االحتياطي االتحادي 
)البنك املركزي األميركي( أسعار 

 الفائدة في اجتماعه األسبوع 
املقبل حدت من مكاسب املعدن 

األصفر. وارتفع الذهب في 
املعامالت الفورية 0.2% إلى 

1317.97 دوالر لألوقية )األونصة( 
في التعامالت الصباحية.

)رويترز(

أخبار

اهتزاز ثقة 
المستثمرين 

باليابان

اهتزت ثقة املستثمرين في اليابان التي تعتمد سوقها على الواليات املتحدة بشدة، وسط التقارير السلبية التي ترد من واشنطن، حيث تتزايد مخاوف 
املستثمرين في اليابان من مستقبل التجارة مع الواليات املتحدة. وذلك في أعقاب تقرير نشرته صحيفة )واشنطن بوست(، قالت فيه إن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب قرر إقالة مستشاره لأمن القومي إتش.آر مكماستر. ومما أثر سلبا على معنويات املستثمرين في طوكيو أيضا األنباء الواردة عن أن املحقق 
 عن 

ً
األميركي الخاص روبرت مولر طلب من منظمة ترامب وثائق بعضها يتعلق بروسيا، وفقا ملا ذكرته صحيفة )نيويورك تايمز( يوم الخميس، نقال

مصدرين مطلعني. وتراجع الدوالر إثر ذلك 0.4% إلى 105.940 ين. كما سجلت األسهم ذات الثقل في بورصة طوكيو أداًء أضعف من املتوقع. 

اقتصاد
السبت 17  مارس/ آذار   2018 م  29  جمادى اآلخر 1439 هـ  ¶  العدد 1293  السنة الرابعة
Saturday 17 March 2018
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اقتصاد

واشنطن ـ شريف عثمان

أظــهــر تــقــريــر أمــيــركــي حــديــث أن 
إنفاق اململكة العربية السعودية 
العسكري واألمني عام 2017 بلغ 
76.7 مليار دوالر، تمثل نسبة تزيد عن %11 

من الناتج املحلي اإلجمالي السعودي.
الــســعــوديــة دواًل معروفة  تــتــجــاوز  وبــذلــك، 
ــــي،  ــنـ ــ ــكـــري واألمـ ــعـــسـ ــا الـ ــهـ ــاقـ ــفـ بــــارتــــفــــاع إنـ
مــثــل روســيــا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وأملــانــيــا 
ــٍت تــتــعــرض تقريبًا كافة  وإيــطــالــيــا، فــي وقـ
بــنــود املـــوازنـــة الــعــامــة األخــــرى فــي اململكة 

لضغوط تقشفية غير مسبوقة.
الـــــتـــــقـــــريـــــر أصـــــــــــــــدره مـــــــركـــــــز الـــــــــدراســـــــــات 
ــة فــــي واشــنــطــن  ــيــ ــدولــ اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــ
هـــذا األســـبـــوع، وأشــــرف عــلــى إعــــداده مدير 
قـــســـم االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات بـــاملـــركـــز ومــحــلــل 
األمـــن الــقــومــي، أنــطــونــي كــوردســمــان، وهو 

متخصص في الشأن الخليجي.
الــتــي طــرأت  الــتــحــوالت  بــأن  التقرير  ويفيد 
عــلــى هــيــكــل الــســلــطــة فـــي املــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، مـــع وصــــول املــلــك ســلــمــان إلــى 
الــحــكــم فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2015، 
ــات  ــويـ أوجـــــدت مــجــمــوعــة جـــديـــدة مـــن األولـ
الــســعــوديــة، مشيرًا إلــى أن هــذه األولــويــات 
أدت إلـــى تــغــيــيــرات كــبــيــرة فــي هيكل األمــن 
الــقــومــي وقــيــادتــه فــي املــمــلــكــة، كــمــا أفضت 
إلى دعــوات إلصــاح اجتماعي واقتصادي 
الكبيرة  التغييرات  إلــى  أشـــار  ضــخــم.  كما 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

توّجه حكومة  إزاء  االقتصاديني  آراء  تتباين 
الــســودان فــي اآلونـــة األخــيــرة نحو الحصول 
وتسهيات مصرفية الستيراد  قــروض  على 
ــــواد اســتــهــاكــيــة. إذ فيما  ســلــع أســاســيــة ومـ
أعباء  الــديــون  أن تفاقم هــذه  ُيــرّجــح كثيرون 
االقتصاد السوداني، يرى آخرون أنها ستؤثر 
إيجابًا في االقتصاد وترفع من قيمة الجنيه 
وتـــوفـــر ســلــعــًا وتــخــتــصــر لــلــحــكــومــة واردات 
شـــهـــريـــن. فــقــد كــثــفــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 

الرباط ـ مصطفى قماس

لـــم تــلــه املــتــســاقــطــات املــطــريــة الــتــي عرفها 
ــر األخـــــيـــــرة، الــحــكــومــة  ــهــ ــغــــرب فــــي األشــ املــ
عـــن مــواصــلــة االنــشــغــال بــاحــتــمــال حـــدوث 
الصيف  املياه خــال  في  )نقص(  خصاص 
ــــع خــطــة  ــــوضـ املــــقــــبــــل، والـــــــــــذي الــــتــــزمــــت بـ
ملواجهته. في السياق، قال رئيس الحكومة 
ســــعــــد الـــــديـــــن الــــعــــثــــمــــانــــي، أمــــــــام أعــــضــــاء 
حكومته، الخميس، في الرباط، إنه ال يجب 
أن يغيب عــن األذهـــان التحسب ألي نقص 
فــي املــيــاه فــي عـــدد مــن مــنــاطــق اململكة في 

املرحلة املقبلة.
 ستيم تقديمه إلى 

ً
وأعلن أن مخططًا عاجا

املــلــك حــول مــواجــهــة نقص املــيــاه املحتمل، 
ــه لـــجـــنـــة وزاريـــــــــة  ــتــ ــعــ وهــــــــو مـــخـــطـــط وضــ
استعانت بخبراء من أجل استكشاف سبل 

معالجة الخصاص في املياه.
وكــــان الــعــاهــل املــغــربــي، مــحــمــد الـــســـادس، 
أكتوبر/ تشرين  الحكومة في  كلف رئيس 
املــيــاه  بــإيــجــاد حــل ملشكلة  املـــاضـــي،  األول 
املناطق  في  الــري  ومياه  للشرب  الصالحة 

القروية والجبلية.
الوصول  بهدف  لجنة  الحكومة  وشكلت 
ــلــــول ملـــعـــالـــجـــة مــشــكــلــة خــصــاص  إلـــــى حــ

املـــيـــاه، هـــذا فــي الــوقــت الـــذي الــتــزمــت فيه 
بحدود  استثمارات  تتطلب  بوضع خطة 

22 مليار دوالر.
وتبنّي أن التحسب لندرة املياه، خاصة في 
الحكومة  احتفاء  رغــم  على  يأتي  الصيف، 
باألمطار التي عرفتها اململكة، والتي رفعت 
منسوب املياه في السدود لغاية الخميس 

املاضي إلى %59.
املطرية،  املتساقطات  مستوى  إلــى  ونــظــرًا 
يــتــوقــع رئــيــس الــحــكــومــة أن تــرتــفــع نسبة 
مــلء الــســدود إلــى 65%، وهــو ما ُينتظر أن 
املــرتــقــبــة وذوبـــان  األمـــطـــار  يحصل بفضل 

الثلوج على قمم الجبال.
وأعـــلـــن وزيــــر الــفــاحــة والــصــيــد الــبــحــري، 
عزيز أخنوش، أن املتساقطات التي عرفها 
األراضــي املغربية، ساهمت في سد العجز 
فـــي املــتــســاقــطــات املـــطـــريـــة، والـــتـــي سجلت 

زيادة نسبتها 4% مقارنة بموسم عادي.
للمتساقطات  الــوطــنــي  املــعــدل  أن  والحــــظ 
كان  بعدما  ميليمترًا،   281 تجاوز  املطرية 
ــار وصــــل فـــي بــدايــة  ــطــ عــجــز مــســتــوى األمــ
الــذي ينطلق في أكتوبر/  الــزراعــي  املوسم 

تشرين األول إلى %61.
غير أن هذا التحسن ال يصرف الحكومة عن 
التهديد الذي يشكله الخصاص في املياه، 

حيث أعلن رئيس الحكومة، الخميس، عن 
الــتــوجــه نــحــو وضـــع مخطط مــيــاه يوضح 

الرؤية العامة حتى سنة 2050.
وشدد على أن الحكومة تراهن على وضع 
مخطط وطني للماء يغطي 30 عامًا مقبلة، 
الــثــروة، كي  بما يساهم فــي اســتــدامــة تلك 

تستفيد منها األجيال املقبلة.
وبلغت حصة الــفــرد الــواحــد مــن املــيــاه في 
كانت  بعدما  مكّعبًا،  مترًا   750 نحو  الــعــام 
عــــام 2000،  مــكــعــب  مــتــر  فـــي حـــــدود 1500 

و2500 متر عام 1980.
التي  االحتجاجات  الحكومة  وتستحضر 
شـــهـــدتـــهـــا مــنــطــقــة مـــثـــل زاكـــــــــورة الــصــيــف 
املائية  املــــوارد  املــاضــي، بسبب مــحــدوديــة 

واستغال املياه الجوفية من أجل الزراعة.
ــرة املــكــلــفــة بـــشـــؤون املـــيـــاه،  ــوزيــ ــبـــت الــ وذهـ
إن االضطرابات  القول  إلى  أفيال،  شرفات 
ــزّود بــاملــيــاه صــيــف الــعــام املــاضــي،  ــتـ فــي الـ
 5 فــي  يقطنون  مليون شخص   1.5 شملت 

آالف منطقة ريفية.
ويـــراهـــن املـــغـــرب عــلــى تــحــلــيــة مــيــاه البحر 
فــي ظــل تــوالــي املــواســم الــتــي تــعــرف تأخر 
هــطــول األمــطــار، إضــافــة إلــى إعـــادة تدوير 
املــيــاه الــعــادمــة، وحــض األســر على ترشيد 
ــيــــاه. ويــعــتــبــر املـــــــزارع محمد  اســـتـــهـــاك املــ

ــتـــوجـــه نــحــو  ــه يـــفـــتـــرض الـ ــ الـــبـــشـــعـــيـــري، أنـ
توضيح رؤيــة الحكومة حول توفير املياه 
لــلــقــطــاع الـــزراعـــي فــي فــتــرات الـــنـــدرة خــال 

العام، باملوازاة مع إتاحة مياه الشرب.
ويشير إلى أن احتياجات الزراعة من املياه 
سترتفع في األعوام املقبلة في ظل املشاريع 
الـــتـــي أطــلــقــهــا املــــغــــرب، عــلــمــًا أن الــــزراعــــة 
تستهلك حوالي 85% من املياه في اململكة.

ويــــرى الــخــبــيــر الــــزراعــــي مــحــمــد الــهــاكــش، 
ــي أنشطة 

ّ
أن مــشــكــلــة املـــيـــاه تــســتــدعــي تــبــن

لهذا  كبيرًا  استهاكًا  تستدعي  ال  زراعــيــة 
املورد الطبيعي االستراتيجي، مشددًا على 

ضرورة التفكير في الزراعات العائلية.
السكوري،  لحسن  الــزراعــي  ي 

ّ
الفن ويعتقد 

ــي سياسة 
ّ
أنـــه يــفــتــرض فــي الــحــكــومــة تــبــن

مــائــيــة تــراعــي حــاجــات األســـر والــقــطــاعــات 
مؤكدًا  والــزراعــيــة،  والسياحية  اإلنــتــاجــيــة 
االستهاك  ترشيد  تستدعي  التغّيرات  أن 

والبحث عن موارد مائية جديدة.
ويشدد أيضًا على أن السياسة املائية يجب 
املتوقعة  السكانية  الــزيــادة  تستحضر  أن 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــع الـــتـــوجـــه نـــحـــو تــنــفــيــذ االسـ مــ
الــتــي تــســتــدعــيــهــا الــخــطــة الــتــي وضعتها 
آثار  من  أن تحد  يفترض  والتي  الحكومة، 

التغيرات املناخية والجفاف.

الــتــي حــدثــت فــي قـــيـــادات فــي املــمــلــكــة، مثل 
تــغــيــيــر وزيــــــــري الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، 

ورئيس الحرس الوطني. 
وأكــد التقرير أيضًا أن األولــويــات الجديدة 
املــشــاركــة في  إلـــى  أدت  الــتــي  هـــي  للمملكة 
حرب كبرى في اليمن، وأججت الصراع مع 
قــطــر، وضــاعــفــت الــجــهــود املــبــذولــة لعزلها، 
وهـــو مـــا فــكــك مــجــلــس الــتــعــاون الخليجي 
، كما أضافت إلى 

ً
الضعيف واملنقسم أصــا

الــتــوتــرات مــع إيـــران بسبب تــزايــد معدالت 
الساح وجهودها لتوسيع  األخــيــرة  شــراء 

نطاق تأثيرها اإلقليمي.
مــعــظــم  وراء  الــــــدافــــــع  أن  ــقــــريــــر  ــتــ الــ وأكـــــــــد 
العليا  املستويات  فــي  السابقة  التغييرات 
كان  األمــن  وهيكل  السعودية  الحكومة  من 
رغبة امللك الجديد في تجميع السلطات في 
قمة العائلة املالكة، وأنه في هذا اإلطار، تم 
آل  بن عبدالعزيز  بن سلمان  تعيني محمد 
ســعــود )املــعــروف بــاســم محمد بــن سلمان 
لرئيس  أول  ونــائــبــًا  للعهد  ولــيــًا   )MBS أو 
الـــــــوزراء ووزيــــــرًا لــلــدفــاع ورئــيــســًا ملجلس 
شــؤون االقتصاد والتنمية، وهو ما يعني 
تــجــمــيــع مــســؤولــيــات اإلشـــــراف عــلــى األمـــن 

فــي اآلونـــة األخــيــرة جهودها للحصول على 
تــســهــيــات مــصــرفــيــة وقــــروض لــتــوفــيــر سلع 
أساسية، ووقعت اتفاقًا مع شركة »أوزتــرك« 
التركية لتقديم تسهيات مصرفية بملياري 
دوالر، مــن أجــل استيراد مــواد نفطية وسلع 
أساسية، إضافة إلى توقيع عقود مع 3 بنوك 
بقيمة  للحصول على قرض مجّمع  إماراتية 
سلع  اســـتـــيـــراد  لــتــمــويــل  دوالر  مــلــيــون   200

أساسية واستراتيجية. 
كما سعت الحكومة إلى الحصول على قروض 
لبنان وإيطاليا بقيمة 100  من مصرفني في 
مليون يــورو، الستيراد القمح واألدويـــة، في 
وقـــت كــشــف املــديــر الــعــام للبنك الـــزراعـــي في 
الـــســـودان )حـــكـــومـــي(، أن الــخــرطــوم حصلت 
على  الــروســيــة  البنوك  أكبر  مــن  موافقة  على 
ــــروض ائــتــمــانــيــة بمبالغ  مــنــح تــســهــيــات وقـ

ضخمة من دون سقوف خال عام 2018.
وعــلــى رغـــم جــدلــيــة الــقــروض الــربــويــة، إال أن 
هــيــئــة عــلــمــاء الــــســــودان أجـــــازت فـــي الــســابــق 
ــــي لـــإنـــمـــاء  ــربـ ــ ــعـ ــ ــن الـــــصـــــنـــــدوق الـ ــ ــًا مــ ــ ــــرضـ قـ
االقتصادي واالجتماعي بـ200 مليون دوالر، 

لتمويل مشروع الروصيرص الزراعي.
ويـــدحـــض االقـــتـــصـــادي والـــنـــائـــب الــبــرملــانــي، 
بابكر محمد توم، كل حجج الحكومة، ويقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــهــا تــورطــت مــنــذ أول  لـــ

في  االقتصادية  والتنمية  املــدنــي  والقطاع 
اململكة العربية السعودية، بيد رجٍل واحد.

األخيرة،  التغييرات  أن  التقرير  كاتب  وأكــد 
التي تمت في قطاع األمن القومي السعودي 
ــبـــاط مــــن الـــعـــام  والـــجـــيـــش فــــي فـــبـــرايـــر/ شـ
بوصفها  إال  إليها  النظر  يمكن  ال  الحالي، 
استكمااًل للجهود الرامية إلى تركيز القوى 
في يد محمد بن سلمان، أو جزءًا من جهود 
العسكري  التخطيط  لتحسني  العهد  ولــي 
والـــعـــمـــلـــيـــات  املـــالـــيـــة  واإلدارة  واملــــــوازنــــــة 

العسكرية للمملكة العربية السعودية. 
وقــــال الــتــقــريــر إن الـــشـــيء الـــواضـــح هـــو أن 
ــزءًا  املــمــلــكــة أنــفــقــت فـــي الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة جـ
كبيرًا جدًا مما ينتجه االقتصاد السعودي 
على األولــويــات األمــنــيــة، إال أن نتائج هذا 

اإلنفاق حتى اآلن ال تزال غير واضحة، وهو 
مــا يــثــيــر الــشــك فــي إمــكــان تــوفــيــر التمويل 
أجـــل  ــن  مــ لــخــطــة »رؤيــــــــة 2030«  املـــطـــلـــوب 
اململكة وبنيتها  اقتصاد  إصاح وتحديث 

االجتماعية.
ويــــــــقــــــــدر املـــــعـــــهـــــد الـــــــــدولـــــــــي لــــــلــــــدراســــــات 
املــمــلــكــة  إنـــــفـــــاق   )IISS( االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
 SecurIty and( والـــعـــســـكـــري  األمـــنـــي 
بأنه   2015 عــام   )MIlItary SpendIng
املــحــلــي  نــاتــجــهــا  مـــن  يــمــثــل %12.51  كــــان 
االجمالي، ثم ارتفع في العام التالي )2016( 
عــام   

ً
قــلــيــا أن ينخفض  قــبــل   ،%12.61 إلـــى 

2017 إلى %11.3.
ُيعد مرتفعًا  اإلنــفــاق  إن هــذا  املعهد  ويقول 
جـــدًا بالنسبة إلـــى بــلــٍد لــديــه حــاجــة كبيرة 
ملــزيــد مــن اإلنــفــاق الــداخــلــي، وتــتــجــاوز فيه 
 عن 

ً
نسبة البطالة بني الشباب 30%، فضا

تــحــّول ضخمة  تنفيذ خطة  أنــه مقبل على 
تــتــطــلــبــه مــن  مــــا  مــــع  ــام 2030،  ــ عــ ــلـــول  بـــحـ

تمويات ضخمة.
وذكـــــــر املـــعـــهـــد أن إنــــفــــاق املـــمـــلـــكـــة األمـــنـــي 
ــــذي وصــــل إلــــى 76.7 مــلــيــار  والــعــســكــري الـ
 وربــعــًا 

ً
ــرة ــ ــعـــادل مـ ــام املــــاضــــي، يـ ــعـ دوالر الـ

لــم يتجاوز 61.2  ه فــي روســيــا والـــذي 
َ
مثيل

مليار دوالر.
كما أشار التقرير إلى حجم اإلنفاق األمني 
والعسكري عام 2017 في أكثر الدول إنفاقًا 
عــلــى هــذيــن الــبــنــديــن، وقــــال إنـــه بــلــغ 50.7 
مليار  و48.6  بــريــطــانــيــا،  فــي  دوالر  مــلــيــار 
في  مــلــيــار دوالر  و41.7  فــرنــســا،  فــي  دوالر 
بــلــغ 22.9 مــلــيــار دوالر في  بــيــنــمــا  أملــانــيــا، 
إيطاليا، وبنسب تتراوح بني 1% و4% من 

الناتج املحلي املجمل لكل منها.
الـــعـــربـــيـــة  ــة  ــكـ ــلـ ــمـ املـ الــــتــــقــــريــــر أن  وأوضــــــــــح 
لزيادة  لديها دوافــع كثيرة  كــان  السعودية 
إنفاقها األمــنــي والــعــســكــري، ذكــر منها 16 
دافعًا، كان على رأسها تهديد املتطرفني من 
تنظيم الدولة اإلسامية )داعش( والقاعدة 
والــتــنــظــيــمــات املــرتــبــطــة بــهــا، والـــتـــي رجــح 

التقرير أن تستمر هجماتها في املنطقة. 
ــدوافـــــع  أيـــــضـــــًا، ذكــــــر الـــتـــقـــريـــر مـــــن تـــلـــك الـــ
الُسنة  االختافات املذهبية في اململكة بني 
املذهبية  بالصراعات  واملرتبطة  والشيعة، 
الـــكـــبـــرى فــــي الـــبـــلـــدان املـــــجـــــاورة، وتــهــديــد 
ــــني إليـــــــــران، إضــــافــــة إلـــى  ــوالـ ــ الـــحـــوثـــيـــني املـ
سعي إيران المتاك ساح نووي، وقواتها 

الــبــحــريــة والـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة الــتــي 
لــديــهــا، ونـــفـــوذهـــا املــمــتــد فـــي املــنــطــقــة، في 
إشارة إلى أن إيران هي العدو األساسي اآلن 

للمملكة العربية السعودية.
ــع املــمــلــكــة لــزيــادة  كــمــا جـــاء مــن ضــمــن دوافــ
للتقرير،  وفقًا  والعسكري،  األمني  إنفاقها 
ــرار الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والــــشــــرق  ــقــ ــتــ عـــــدم اســ
األوســـط منذ انـــدالع االنــتــفــاضــات العربية 
ــر عـــام 2010، اقــتــصــاديــًا واجــتــمــاعــيــًا،  أواخــ
لـــدول املنطقة،  إضــافــة إلــى تحديات أخـــرى 
كما عدم وضوح األمور في العراق وسورية 
ولبنان، وضعف الحلفاء في مصر واألردن، 
وتوتر األمور مع تركيا، مع فشل مفاوضات 
واإلسرائيليني،  الفلسطينيني  بــني  الــســام 
وعدم التأكد من سياسات الواليات املتحدة، 

خاصة فيما يتعلق بتأمني اململكة.
ونّبه التقرير إلى أن بعض قــرارات اإلنفاق 
األمـــنـــي والـــعـــســـكـــري فـــي املــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، يتم اتخاذها في إطار املواءمات 
السياسية ال االحتياج العسكري الحقيقي، 
مثلما حدث في صفقة القذائف الباليستية 

الصينية.
كــمــا أن االفــتــقــار إلـــى الــشــفــافــيــة فــي بــرامــج 
اســتــيــراد األســلــحــة يــعــّرضــهــا لــفــســاد كبير 
في بعض األحيان، بحسب التقرير، ناهيك 
أن جهود اململكة في دعم العمليات السرية 
والجهات الفاعلة غير الحكومية في بلدان 

مثل سورية، كانت غير ناجحة.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن املــمــلــكــة الــعــربــيــة 
دول  بــني  متقدمة  مرتبة  تحتل  الــســعــوديــة 
الــعــالــم مــن حــيــث الـــثـــروة، كــمــا أن متوسط 
ــه أكــد  ــل الــــفــــردي فــيــهــا مـــرتـــفـــع، إال أنــ الـــدخـ
أيــضــًا أنــهــا شـــديـــدة االعــتــمــاد عــلــى النفط 
ومنتجاته، وأن ارتفاع معدل زيادة السكان 

في اململكة يهدد تلك الثروات.
ــدم قـــدرة  ــذر الــتــقــريــر مـــن عــ ولــــذلــــك، فــقــد حــ
ــلــــى مــــواجــــهــــة تــــحــــديــــاتــــهــــا إال  املـــمـــلـــكـــة عــ
بــتــخــفــيــض إنــفــاقــهــا األمـــنـــي والــعــســكــري، 
تــوازن أفضل بني اإلنــفــاق األمني  وتحقيق 

واملدني. 

السباق النووي
وسيكون اإلنفاق العسكري السعودي أمام 
مزيد من االرتفاع، ليتآكل معه ناتج اململكة 
االقتصادي أكثر، في حال دخلت السعودية 
ســـبـــاق تــســلــح نــــــووي، بــعــدمــا قــــال محمد 
بــن ســلــمــان فــي مــقــابــلــة تلفزيونية أذيــعــت 
اململكة  إن  الخميس،  يــوم  منها  مقتطفات 
»ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على 

تلك الخطوة«.
مــقــابــلــة  ــــال  ــ خـ ســــــــؤال  عــــلــــى  رّده  فــــخــــال 
تــلــفــزيــونــيــة مــع بــرنــامــج »60 دقــيــقــة« على 
شبكة »سي بي إس«، عما إذا كانت اململكة 
العربية السعودية تحتاج إلى أسلحة نووية 
قــال بــن سلمان: »اململكة ال  إيـــران،  ملواجهة 
تريد الحصول على أي قنبلة نووية، ولكن 
من دون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، 
فسوف نتبعها في أقرب وقت ممكن«، وفق 
وكالة »رويترز«. وفي رده على سؤال حول 
جوهر املنافسة بني إيــران والسعودية وما 
إذا كــانــت »مــعــركــة مــن أجـــل اإلســـــام«، قــال 
للمملكة  منافسا  ليست  »إيـــران  بن سلمان 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، فــجــيــشــهــا لــيــس من 
العالم  فــي  الــجــيــوش الخمسة األوائــــل  بــني 
اإلسامي، كما أن االقتصاد السعودي أكبر 

من نظيره اإليراني«.
ــــول الــســعــوديــة مــرحــلــة جـــديـــدة من  إن دخـ
املــرة،  الــنــووي هــذه  التسلح، وفــي املضمار 
 أنــهــا ســتــشــهــد جــمــوحــًا غير 

ً
يــعــنــي بـــداهـــة

ــفـــاق الــعــســكــري، وتــفــاقــمــًا  مــســبــوق فـــي اإلنـ
أكبر لعجز املوازنة الهائل.

قرض سلعي )للقمح( من أميركا، ولم تستطع 
ــد وجــــــود ذوبـــــان  ــؤكــ ســــــــداده حـــتـــى اآلن، ويــ
لقروض كثيرة من دون أن تحقق منفعة، ما 

يزيد من أعباء االقتصاد.
أمــا االقــتــصــادي إبــراهــيــم عــثــمــان، فــقــال: »إذا 
تم توجيه القروض إلى مشاريع استثمارية، 
ــك،  فـــســـيـــكـــون لـــهـــا عـــائـــد جـــيـــد، وبــــخــــاف ذلــ
ستصبح ديونًا هالكة ال بد من معرفة كيفية 
توظيفها«، مبّينًا أن السودان يتمتع بموارد 
ال تحتاج إلــى قــروض بل إلــى تقليل اإلنفاق 

الحكومي.
بــوب،  عبدالوهاب  عصام  البروفسور  ويــرى 
»العربي الجديد«، أنه »في حالة  في حديثه لـ
االقــتــصــاد املــعــافــى واملــنــتــج، تــكــون الــقــروض 
أو  أمــوال لتمويل مشاريع  عبارة عن رؤوس 
االستخدام اآلني مع وجود ضمانات السداد 
بحسب برنامج ُيتفق عليه. لكن تظل املشكلة 
فـــي تـــعـــارض بــعــضــهــا مـــع أحـــكـــام الــشــريــعــة، 

فكلها بهامش ربح أو فائدة«.
لــكــن الـــدكـــتـــور خــالــد الــتــجــانــي الـــنـــور، يــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »ال تــوجــد شفافية  لـــ
الــــــقــــــروض، ولـــتـــكـــون  ــــي حـــجـــم  فـ حـــتـــى اآلن 
سارية يجب إجازتها من البرملان«، وأضاف: 
غياب  ظل  في  االستخدامات  مجهولة  »كلها 
تـــام لــلــمــعــلــومــات، األمـــر الـــذي يــطــرح تــســاؤاًل 

ــدر مــطــلــع  ــيـــة«. مـــصـ ــنـ حــقــيــقــيــًا مــــن نـــاحـــيـــة فـ
»الــعــربــي  فـــي بــنــك الــــســــودان املــــركــــزي، قــــال لـــ
ــــون الــســالــبــة  ــديـ ــ ــار الـ ــ ــ الــــجــــديــــد«، إن »مـــــن آثـ
الــتــي وصــلــت حاليًا  الــســودان  مفاقمة ديـــون 
املــركــزي ال  البنك  أن  إلــى 56 مليار دوالر، إال 
يستطيع نشر ذلك، ألنه يؤثر سلبًا في جذب 
قــروض جــديــدة«، وقـــال: »ال يوجد احتياطي 

نـــقـــدي، والــخــزيــنــة فـــارغـــة، لــــذا لـــن يستطيع 
البنك التوقف عن جذب قــروض«. وقال وزير 
الــدولــي، إدريــس سليمان، في حوار  التعاون 
الخارجية  الــديــون  إن  الجديد«،  »العربي  مع 
تمثل عقبة أساسية أمام جلب قروض جديدة 
عقبة  الـــديـــون  أن  مبينًا  تــحــتــيــة،  بنية  لــبــنــاء 

تعوق إحداث تنمية حقيقية في السودان.

إنفاق السعودية العسكري يلتهم 11% من  ناتجها

المغرب يستعد لجفاف الصيف بتدابير عاجلةديون السودان ترهق خزينته... وشكوك حول السداد

طموح بن سلمان النووي يهّدد بجموح النفقات على حساب االستثمار في التنمية )عبداهلل القادري/ فرانس برس(

يلتهم اإلنفاق العسكري 
واألمني أكثر من 11% من 

الناتج المحلي المجمل 
السعودي، وهي نسبة 

مرشحة للتفاقم في 
حال قرّرت الرياض خوض 

سباق نووي

تتوّسع حكومة السودان 
باالستدانة لحل مشكالت 

التمويل الراهنة، لكنها 
تثقل خزينة البلد الخاوية 

بأعباء هائلة وسط 
تساؤل عن إمكان سداد 

القروض في مواعيد 
استحقاقها

مخاوف المعروض 
تهوي بالنفط

اتجهت أسعار النفط إلى الهبوط هذا 
األسبوع، على الرغم من املكاسب 

الطفيفة التي حققها الخامان 
القياسيان أمس الجمعة، وسط 
مخاوف املستثمرين من تنامي 

إمدادات الواليات املتحدة وغيرها، 
الذي ينذر بتقويض جهود منظمة 
»أوبك« وبعض املنتجني خارجها 

لتقليص الفجوة بني العرض والطلب 
في السوق. وبحلول الساعة 07:44 

بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر 
برميل خام غرب تكساس الوسيط 
األميركي في العقود اآلجلة تسليم 

إبريل/ نيسان 0.1% إلى 61.24 
دوالرًا، بعدما صعد 23 سنتًا 
عند التسوية الخميس. واتجه 

الخام األميركي إلى الهبوط %1.3 
هذا األسبوع، بعد صعوده %1.3 
األسبوع املاضي، فيما زاد برميل 
برنت في العقود اآلجلة 6 سنتات 

إلى 65.18 دوالرًا، بعدما ارتفع 23 
سنتًا عند التسوية السابقة. ومال 

برنت إلى النزول 0.5% هذا األسبوع.
)رويترز(

المغرب: محطات 
لسيارات الكهرباء 
أعلن املغرب الشروع في تركيب 
أولى محطات شحن السيارات 

الكهربائية، بمحطات االستراحة في 
الطرقات السريعة، وذلك في بيان 

صادر الخميس عن معهد األبحاث 
في الطاقة الشمسية والطاقات 

الجديدة في اململكة. وأفاد البيان 
بأنه »سيتم تركيب هذه املحطات 

على مستوى الطريق السيار )طريق 
املرور السريع( الرابط بني طنجة 
)أقصى الشمال( ومدينة أغادير 

)جنوب(«. ولفت إلى أن »محطات 
الشحن هذه ستكون على مستوى 

محطات االستراحة، على رأس 
كل 60 كيلومترًا«. وأشار إلى أن 
»عدد املحطات سيبلغ 37 محطة، 

تتوفر على 74 نقطة شحن بتيارات 
كهربائية مختلفة، يتم تركيبها على 

طول 800 كيلومتر«.
)األناضول(

»مصر« تستأنف 
رحالتها لموسكو

صّرح رئيس الشركة القابضة 
ملصر للطيران صفوت مسلم، أمس 

الجمعة، بأن الشركة قّررت استئناف 
رحالتها إلى العاصمة الروسية 
موسكو، اعتبارًا من 12 إبريل/ 
نيسان املقبل. وذكر مسلم في 

بيان صحافي أن الشركة ستسّير 
3 رحالت أسبوعية إلى موسكو، 

أيام األحد والثالثاء والخميس. 
وجاء إعالن مصر للطيران بعدما 

قالت آيروفلوت، أكبر شركة طيران 
في روسيا، الثالثاء املاضي، إنها 

ستستأنف رحالتها إلى العاصمة 
املصرية في 11 إبريل/ نيسان، في 

عودة لرحالت الطيران املدني بعد 
توقف ألكثر من عامني ونصف 

العام. وكانت رحالت نقل الركاب 
فت في أكتوبر/ 

ّ
بني البلدين قد توق

تشرين األول 2015، عقب تفجير 
طائرة ركاب روسية فوق شبه 

جزيرة سيناء.
)رويترز( 

تهم فساد لوزير 
الخزانة األميركية 
اتهمت منظمة ملراقبة األخالقيات 

في واشنطن وزير الخزانة األميركي 
ستيفن منوتشني، الخميس، بالقيام 

برحالت جوية غير ضرورية على 
منت طائرات عسكرية وغير تجارية 

بلغت قيمتها مليون دوالر من 
األموال العامة العام املاضي. وقالت 

منظمة »مواطنون من أجل املسؤولية 
واألخالقيات في واشنطن« إن وثائق 
تم الحصول عليها في أعقاب دعوى 
قضائية بشأن حرية املعلومات ضد 

وزارة الخزانة، أظهرت أن منوتشني 
»أساء على ما يبدو استخدام حقه 

في استخدام طائرات عسكرية وغير 
تجارية«. 

)فرانس برس(

أخبار تقرير

مياهقروض

بروفايل

لغز رجل األعمال األَسدي
عدنان عبد الرزاق

ص وزارة التجارة العام الفائت حصريًا، شركة 
ّ

أن ترخ
إلنتاج السكر، فسامر فوز هو املستثمر، وأن يتم بيع 
ممتلكات رجـــال األعــمــال املــعــارضــني لــأســد بــمــزادات 
عــلــنــيــة، أمـــثـــال رئــيــس غــرفــة صــنــاعــة دمــشــق الــســابــق 
يقترح  املشتري، وأن  عماد غريواتي، فسامر فوز هو 
ــد إبــعــاد شــركــة حميشو عــن الــضــوء ويتم  نــظــام األسـ
فسامر  لها،  يتبع  بسورية  حديد  معمل  أكبر  تفجير 
ـــخـــرق الــعــقــوبــات املـــفـــروضـــة على 

ُ
هـــو الـــبـــديـــل. وأن ت

نظام األسد منذ منتصف 2011، فسامر، الذي يمتلك 
اســتــثــمــارات وشـــركـــات فــي تــركــيــا واإلمــــــارات ولــبــنــان 
وشركات »أوف شور« في موسكو، هو الحل الستيراد 
وتصدير كل ما يطلبه النظام، بل وأن يعرض الوليد 
بن طال بيع حصته في فندق فورسيزنز، فسامر هو 

املشتري، كما كشفت »فايننشال تايمز« قبل أيام.
فمن هو هذا الرجل »الخارق«؟

سامر زهير فوز البالغ من العمر 44 عامًا، من مواليد 
مدينة الاذقية الساحلية السورية، متزوج من »سيدة 
رائـــعـــة« بــحــســب وصـــفـــه ملـــوقـــع أرابـــيـــســـك لـــنـــدن فـــي 7 

يونيو / حزيران 2017، ولديه 4 أوالد.
ملــع نجمه ودخـــل اســمــه بــورصــة الـــتـــداول فــي قطاع 
ــال والـــوســـائـــل اإلعـــامـــيـــة، بــعــد جــريــمــة قتل  ــمــ األعــ
تركيا،  فــي  آخــريــن   10 بصحبة   ،2013 عــام  ارتكبها 
الحكاية  ولتبدأ  بأشهر،  بعدها  السجن  من  ليخرج 
ــــى ســـجـــل رئــيــس  بـــلـــغـــز جــــديــــد »قـــــاتـــــل« ُيــــضــــاف إلــ
الــتــي  الـــقـــابـــضـــة«  الــــفــــوز  ادارة »مـــجـــمـــوعـــة  مــجــلــس 
»مجموعة  لـ التنفيذي  والرئيس   ،1988 عــام  سست 

ُ
أ

ــــي يـــتـــفـــرع مـــنـــهـــا شـــركـــات  ــتـ ــ ــة«، والـ ــابــــضــ ــقــ أمــــــــان الــ
»فـــوز لــلــتــجــارة«، »فـــوز الــتــجــاريــة«، »املــهــيــمــن للنقل 
واملقاوالت«، »صروح اإلعمار«، ناهيك بما يتفرع من 
متنوعة  استثمارات  من  القابضة«  الفوز  »مجموعة 
في مجال استيراد وتصدير املــواد الغذائية، قبل أن 
الــعــقــاري بمشاريع في  االستثمار  إلــى  أخــيــرًا  تتجه 
تركيا وســوريــة، واالســتــثــمــار اإلعــامــي عبر مواقع 
إلكترونية وصحف وتمويل وسائل عدة في دمشق. 
يروي أحد املقربني من فوز أن األخير اتفق مع رجل 
األعــمــال املــصــري املــولــد األوكــرانــي الجنسية، رمــزي 

ــى، على تصدير صفقة حبوب مــن أوكــرانــيــا بـــ14 
ّ
مــت

الدولي  لإنتربول  املطلوب  ى 
ّ
مت لكن  دوالر،  مليون 

ــاول الــنــصــب عــلــى فـــوز الــــذي لم  بــتــهــم االحـــتـــيـــال، حــ
أملاني  مــتــعــاون  مــع  فاتفق  الــحــبــوب،  يتسلم شحنة 
ى إلى إسطنبول بقصد 

ّ
)كيانوش( على استدراج مت

الحصول على قرض  بقيمة 5 مايني يورو من بنك 
ذت الجريمة، ليغادر فوز بعدها 

ّ
ف

ُ
في تركيا، وهناك ن

بالطائرة إلى دمشق.
اختيار فوز إسطنبول مسرحًا للجريمة كان سببه أن 
مجموعته القابضة تستثمر في تركيا معما لتصنيع 
أرز رزوم ومــســتــودعــات  فـــي مــديــنــة  املــعــدنــيــة  ــاه  ــيـ املـ
لــلــتــخــزيــن بــســعــة 150 ألـــف طـــن فـــي إســـكـــنـــدرون، كما 
أنــقــرة  الــعــاصــمــة  الــذهــب جــنــوبــي  تستثمر فــي منجم 
واســتــثــمــارات فــي الــقــطــاع الــفــنــدقــي )فــنــدق 5 نــجــوم( 
ــاخـــرة في  فـــي مــديــنــة بـــــــودروم ومــجــمــعــات ســكــنــيــة فـ
»العربي الجديد«  إسطنبول. وفي حني تؤكد مصادر لـ
ــه لكسر  أن فــوز هــو واجــهــة بــشــار األســـد املــالــيــة وأداتــ
الــحــصــار وخــــرق الــعــقــوبــات وتـــوزيـــع مــشــاريــع إعـــادة 
اإلعــمــار، يقول آخـــرون إنــه »رجــل » ماهر األســد )أخــو 
بشار( وواجهته املالية التي ينافس عبرها بشار الذي 
 التضارب 

ّ
يستخدم ابن خاله، رامي مخلوف. كما يلف

عــاقــات فــوز الــخــارجــيــة، ففي حــني يــؤكــد البعض أنه 
على عاقة بروسيا، يقول آخــرون إنه كان السبب في 
إلغاء صفقة قمح مع موسكو نهاية العام الفائت كانت 

أبرمتها شركة »أوف شور« تابعة له هناك.
كما يرى البعض أن فوز هو واجهة إيران في دمشق، 
ــرازي فــي دمــشــق )النـــد مــارك(  بدليل مــشــروع خلف الــ
الــــذي رســـا عــلــيــه، وشـــرائـــه أراضــــي وبــيــوتــا وعــقــارات 
لصالح إيرانيني، فيما ُعلم أن مدعي عام طهران عباس 
جعفري دولت آبادي، أصدر مذكرة اعتقال دولية بحق 
فوز املتهم بالنصب واالحتيال على مجموعة شركات 

وجهات حكومية إيرانية بنحو نصف مليار دوالر.
ويبقى فوز من أهم األسماء الامعة في عالم االقتصاد 
الــســوري الــيــوم، بل واملــرشــح ملزيد من اللمعان، خال 
صفقات إعــادة اإلعــمــار املقبلة، ومــن األلــغــاز السورية 
الــتــي تــضــاف إلـــى وجـــع ســوريــة وألـــغـــازهـــا، إن لجهة 
تـــفـــّرج الــعــالــم عــلــى اســـتـــمـــرار قــتــل الـــســـوريـــني أو بيع 

مقدراتهم وتأجيرها لشركاء النظام.

بلغ إنفاق العسكر 
واألمن 76.7 مليار دوالر 

عام 2017

سامر  السوري  األعمال  رجل  اسم  يتصدر 
الدولية  العقوبات  قوائم  معظم  فوز، 
وآخرها  السوريين،  األعمال  رجــال  بحق 
تكاد  وال  الجنة(،  )أوراق  »برادايز«  وثائق 
المحلية  االستثمارات  قوائم  منه  تخلو 

واإلقليمية وحتى الدولية

السعودية  ــاء  ــب األن وكــالــة  أوردت 
بإيداع  اتفاقًا  وقعت  المملكة  أن 
البنك  حــســاب  ــي  ف دوالر  مــلــيــاري 
وزير  االتفاق  وّقع  اليمني.  المركزي 
الجدعان  عبداهلل  بن  محمد  المالية 
اليمني  ــزي  ــرك ــم ال مــحــافــظ  مـــع 
لدعم  ــام،  زمـ منصور  بــن  محمد 
بلد  في  الضعيفة  اليمنية  العملة 
أعــوام   3 نحو  منذ  الحرب  تمزقه 
دوليًا  بها  المعترف  الحكومة  بين 
من  وتتخذ  الرياض  من  المدعومة 
وجماعة  لها،  قاعدة  اليمن  جنوب 
التي  ــران  إي مع  المتحالفة  الحوثي 

تسيطر على صنعاء والشمال.

دعم عملة 
اليمن بوديعة
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