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المغرب: أزمة في حجز األموال
الرباط ـ مصطفى قماس

ــــي تــســعــى  ــــونـ ــانـ ــ ــل قـ ــديــ ــعــ أثـــــــــار تــ
ــه  ــ ــى إدراجـ الــحــكــومــة املــغــربــيــة إلــ
ــة، يــمــنــع الــحــجــز على  فـــي املــــوازنــ
ــة تــنــفــيــذًا ألحــكــام  ــدولــ أمــــــوال ومــمــتــلــكــات الــ
قـــضـــائـــيـــة، غـــضـــب مـــعـــارضـــن وبـــرملـــانـــيـــن، 
رفــضــوا الــتــعــديــل الــجــديــد ورّجـــحـــوا اللجوء 

إلى املحكمة الدستورية.
ــاد واملــــالــــيــــة، مــحــمــد  ــتــــصــ ودافــــــــع وزيـــــــر االقــ
ــر الـــــــذي اقــتــرحــتــه  ــيـ ــتـــدبـ بـــوســـعـــيـــدة، عــــن الـ
ــهــــدف يــتــمــثــل  الـــحـــكـــومـــة، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن الــ
فـــي تــنــفــيــذ األحـــكـــام الــقــضــائــيــة، دون حجز 
الــدولــة، حيث ال يمكن شل أجهزة  ممتلكات 
ــه يــجــب الــبــحــث عن  ــّدد عــلــى أنــ ــ ــة. وشــ ــدولــ الــ
ــراه تــنــفــيــذ األحـــكـــام وضــــرورة  ــ ــــوازن بـــن إكـ تـ
ضــمــان اســتــمــراريــة مــصــالــح الـــدولـــة، مشيرًا 
ــقـــاش دســــتــــوري،  ــنـ ــى أن األمـــــــر يــتــعــلــق بـ ــ إلــ

ــة أن تــحــســم  ــتـــوريـ ويـــمـــكـــن لــلــمــحــكــمــة الـــدسـ
ــع رئــيــس فــريــق الــعــدالــة والتنمية  فــيــه. ودافــ
بمجلس الــنــواب إدريـــس األزمـــي اإلدريــســي، 
عن تعديل الحكومة، حيث قال إنه »ال يعقل 
أن يتم الحجز مقابل تنفيذ قــرار فــردي على 
أموال وممتلكات الدولة والجماعات املحلية، 
مسبقًا  واملخصصة  املبرمجة  األمـــوال  وهــي 
خدمات  لتقديم  نفقات  مقابل  املــيــزانــيــة  فــي 
حـــيـــويـــة لـــعـــمـــوم املـــواطـــنـــن بـــهـــدف تــحــقــيــق 

املنفعة العامة«.
واعتبر النائب عن حزب األصالة واملعاصرة 
املعارض، عبد اللطيف وهبي، أن ذلك التوجه 
يــشــّدد على  الــــذي  املــلــك،  مــخــالــف لتعليمات 
ــام الــقــضــائــيــة الــنــهــائــيــة، الــتــي  ــكـ تــنــفــيــذ األحـ

ينص الدستور على أنها ملزمة للجميع.
رجال قانون مغاربة اعتبروا أن عدم الحجز 
األمــر  يتعلق  عندما  الــدولــة،  ممتلكات  على 
بـــحـــكـــم قــــضــــائــــي نـــــافـــــذ، ســـيـــشـــكـــل مـــســـاســـًا 

بــالــدســتــور ويـــخـــرق مــبــدأ األمــــن الــقــانــونــي. 
ــام، طـــارق  ــعـ والحــــظ الــبــاحــث فـــي الــقــانــون الـ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــران، فـــي حــديــثــه لـ ــابــ كــ
ــــذي تــقــتــرحــه  ــذا الــتــعــديــل الـ أن األزمـــــة فـــي هــ
الــحــكــومــة، أنـــه يــجــعــل تــنــفــيــذ األحـــكـــام الــتــي 
ــالـــي، مــرهــونــًا  تــتــضــمــن إلــــزامــــًا بــتــعــويــض مـ
ال  املعنية، حيث  اإلدارة  لــدى  األمـــوال  بتوفر 
يعطيها الحق في أن تؤدي حسب موفوراتها 
املالية. ويتصور أن منح اإلدارات الحكومية 
فرصة األداء، حسب ما توفر لديها من أموال، 
يعزز موقفها الذي يميل لعدم السداد، علمًا 
أنه كان يفترض فيها تخصيص رصيد مالي 
من أجل أداء الديون التي في ذمتها كما تفعل 

الشركات.
ويــعــتــبــر الــخــبــيــر االســـتـــراتـــيـــجـــي املـــغـــربـــي، 
محمد الرهج، في حديثه لـ »العربي الجديد« 
أن املبرر الذي قدمه وزير االقتصاد واملالية، 
سياسي وتدبير، وال عالقة له بما تقتضيه 

املبادىء الدستورية، التي من أهمها املساواة 
ــذه الــتــغــيــيــرات  ــ ــرى أن هـ ــ ــقــــانــــون. ويــ ــام الــ ــ أمــ
الـــجـــديـــدة تــنــطــوي مـــن الــــزاويــــة الــســيــاســيــة 
أن هذا  اعتبار  التناقض على  مــن  نــوع  على 
االقـــتـــراح ُرفــــض فــي عــهــد حــكــومــة عــبــد اإللــه 
بنكيران، بينما ُيراد إجازته في ظل الحكومة 

التي يقودها سعد الدين العثماني.
لـــفـــائـــدة  وأشــــــــار إلـــــى أن الـــقـــضـــاء ال يـــحـــكـــم 
التي  لــأرض،  الحقيقية  بالقيمة  األشخاص 
العامة،  املصلحة  أجــل  مــن  اإلدارة  تنتزعها 
غير أن املشكلة اآلن هي أن تلك األحكام التي 
يــرفــعــهــا ذوو الــحــقــوق قـــد ال تــنــفــذ مـــن قبل 

اإلدارة التي ستحتج بالتدبير الجديد.
ــل اقـــتـــصـــادي،  ــاعـ ــــى أن الــــدولــــة فـ ويــــذهــــب إلـ
ويفترض فيها أن تخضع للقانون، الذي من 
الــوفــاء بما فــي ذمتها مــن ديــون،  أساسياته 
خــاصــة تلك الــتــي تــأتــي مــن أحــكــام قضائية، 

ناجمة عن تظلم األفراد.

الكويت ـ محمود بدير

فـــي تــطــور جــديــد ومــفــاجــئ، أعــلــنــت شــركــة أجيليتي 
أمــس  املــنــطــقــة-  فــي  لوجستية  -أكــبــر شــركــة  الكويتية 
األربــــعــــاء، الــتــوصــل إلــــى تــســويــة لــلــقــضــيــة الــجــزائــيــة 
املــتــعــلــقــة بــعــقــود الــحــكــومــة األمــيــركــيــة لــتــوريــد املـــواد 
الغذائية التي كانت الشركة طرفًا فيها منذ عام 2003 

إلى عام 2010.
وكــانــت أجــيــلــيــتــي أكــبــر مــــورد للجيش األمــيــركــي في 
الشرق األوســط بإمدادات الطعام والغذاء خالل حرب 
العراق بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، مقابل 

أن  عقود بلغت قيمتها نحو 8.5 مليارات دوالر، قبل 
تواجه اتهاماٍت باالحتيال على الجيش األميركي في 
كبيرة  انتكاسة  ُعـــّد  فيما  الــــدوالرات  بمليارات  عــقــود 

للشركة الكويتية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، طارق السلطان 
الجزائي  بالشق  يختص  »فيما  الــجــديــد«:  »العربي  لـــ 
األمــيــركــيــة، فقد وافقت  الــدفــاع  مــع وزارة  القضية  مــن 
أجيليتي على االدعاء بفعل غير مادي يتعلق بفاتورة 

واحدة قيمتها 551 دوالرًا )170 دينارًا كويتيًا(«.
وأكد أن الشركة لم تدفع سوى 170 دينارًا، مضيفًا أنه 
للمنافسة  الــشــركــة  ستعود  التسوية  عقد  انــتــهــاء  مــع 

على العقود الحكومية األميركية في املنطقة من جديد.
وقــالــت الــشــركــة فــي بــيــان أمـــس، إن التسوية ستشمل 
املــورد  عقود  عــن  الناتجة  الجزائية  املسائل  كافة  حــل 
الــرئــيــس، الــتــي تتعلق بــشــركــة أجــيــلــيــتــي وشــركــاتــهــا 
التسوية ألجيليتي باستئناف  التابعة. وتسمح هذه 
جديد،  مــن  األمــيــركــيــة  الحكومية  الــعــقــود  على  العمل 
فتبعًا لبنود التسوية وافقت الحكومة األميركية على 
حذف اسم أجيليتي وكافة فروعها وشركاتها التابعة 
من قائمة الشركات املوقوفة على قاعدة بيانات نظام 

إدارة التعاقد، خالل 60 يومًا من التسوية. 
»العربي  لـ  الدليمي  عدنان  االقتصادي  الخبير  وقــال 

املــنــافــســة كونها  رفــعــت ســقــف  أن أجيليتي  الــجــديــد« 
تحولت إلى شركة عاملية، تمتلك خبرة واسعة وتتميز 
بانتشار جغرافي كبير، بالتالي فهي األوفر حظًا في 
الفوز بعقود الجيش األميركي مجددًا لغياب املنافسة 
تــمــامــًا مـــع بــقــيــة الـــشـــركـــات الــكــويــتــيــة، إال إذا رغــبــت 
شركات أجنبية بالدخول كون هذه املناقصات عاملية.

الــرائــدة  العاملية  الشركات  مــن  واحـــدة  أجيليتي  وتعد 
في مجال الخدمات اللوجستية املتكاملة، وهي شركة 
مــســاهــمــة عــامــة تــقــدر إيــراداتــهــا الــســنــويــة بنحو 4.1 
مليارات دوالر، ويعمل بها أكثر من 22 ألف موظف في 

500 مكتب بمائة دولة.

أجيليتي الكويتية تنهي نزاعها مع وزارة الدفاع األميركية

ترامب يضيف عالمة تجارية 
صينية لمحفظته

منحت السلطات الصينية الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، موافقتها 
األولية على تدشني عالمة تجارية 

جديدة بقطاع املالبس، ليوسع 
أعماله التجارية التي تتعرض 

النتقادات مستمرة في ظل مخاوف 
من تعارض محتمل بني إدارتها 

وبني مهامه الرئاسية.  ووسع 
ترامب حيازته من العالمات 

التجارية في مجموعة من البلدان 
ا آلخر موافقة 

ً
والصناعات. ووفق

حصل عليها في الصني، يصل 
إجمالي مجموع عالمته التجارية 

داخل البلد اآلسيوي إلى 116 
عالمة، ما يمنح سلسلة أعماله 

قدرة عالية للغاية على الوصول 
إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 

وأطلقت إيفانكا، ابنة ترامب، مؤخًرا 
مجموعة من العالمات التجارية 

الجديدة في الصني عبر شركتها 
»إيفانكا ترامب ماركس«.

الحكومة األميركية 
تقاضي فيات

رفعت الحكومة األميركية دعوى 
ضد شركة فيات كرايسلر لصناعة 

السيارات، واتهمتها باستخدام 
برامج غير قانونية للتحكم في 

املحركات لتمكني سياراتها العاملة 
بالديزل من اجتياز اختبارات 

االنبعاثات. ويأتي هذا بعد أيام 
من اقتراح الشركة تعديل البرنامج 

لضمان صحة نتائج االختبار 
على أمل حل املشكلة. وقالت في 
بيان إنها تشعر بخيبة أمل إزاء 

هذه الدعوى وسوف تدافع عن 
نفسه ضد هذه االتهامات. واتهمت 
وكالة حماية البيئة األميركية فيات 

كرايسلر في يناير/كانون الثاني 
بتثبيت البرنامج على حوالي 104 

آالف شاحنة وسيارة بيعت في 
الفترة من 2014 حتى 2016.

تراجع أرباح ماركس 
آند سبنسر %64

سجلت سلسة متاجر التجزئة 
»ماركس آند سبنسر« البريطانية 

انخفاضا في األرباح السنوية 
بنسبة 64% لتصل إلى 176.4 

مليون جنيه إسترليني )228.741 
مليون دوالر(، بسبب تراجع 

مبيعات املالبس وتكاليف خطة 
إعادة الهيكلة التي تقدر بأكثر من 

400 مليون جنيه إسترليني.

»سالمة« على رأس 
مصرف لبنان مجددًا

 أعلن وزير اإلعالم اللبناني ملحم 
الرياشي أمس األربعاء، أن الحكومة 
أعادت تعيني حاكم مصرف لبنان 

املركزي رياض سالمة ملدة ستة 
أعوام أخرى. وقال الرياشي في 

تصريح بثه التلفزيون إن هذا 
االقتراح طرح على مجلس الوزراء 
من خارج جدول األعمال »وتمت 

املوافقة عليه باإلجماع«.
كان مصدر حكومي لبناني قال إن 
وزير املالية علي حسن خليل طلب 
رسميا من مجلس الوزراء تمديد 
والية سالمة التي تنتهي في أول 

أغسطس/آب.

أخبار

10 ماليين موظف في الطاقة المتجددة
بلغت العمالة في مجاالت الطاقة املتجددة 9.8 مالين شخص العام املاضي، بزيادة 1.1% عن عام 2015 واستحوذ مجال الطاقة الشمسية على 3.09 مالين وظيفة، وفقًا لتقرير الوكالة الدولية 
للطاقة املتجددة السنوي. وبينما تباطأ نمو الوظائف خالل العامن املاضين زادت الوظائف في مجالي الطاقة الشمسية والرياح بأكثر من الضعف منذ عام 2012، وهو العام األول الذي تم 
جمع البيانات فيه. وارتفعت العمالة في مجاالت الطاقة املتجددة كل عام منذ 2012، حيث استحوذت الطاقة الشمسية على أكبر شريحة من إجمالي الوظائف. وبلغ عدد العاملن في الطاقة 

الشمسية 3.09 مالين موظف، يليها الوقود الحيوي السائل عند 1.7 مليون موظف، كما بلغ العاملون في محطات الرياح 1.2 مليون موظف، بزيادة 7% عن عام 2015.
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الرياض ـ خالد الشايع

يــبــدو أن املــشــاركــن فــي اجتماع 
ــــك(  ــّدرة لــلــنــفــط )أوبـ الـــــدول املــــصــ
نحو  يتجهون  اليوم،  فيينا،  في 
تــمــديــد اتـــفـــاق خــفــض اإلنــــتــــاج، ورغــــم ذلــك 
ــيـــارات مــفــتــوحــة، حسب  تــبــقــى جــمــيــع الـــخـ
خـــبـــراء نــفــط لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«. وتـــدور 
األول  ثالثة سيناريوهات،  التوقعات حول 
قــبــول الــتــمــديــد بــالــحــصــص ذاتــهــا املــوزعــة 
حــالــيــا ملــــدة تــســعــة أشـــهـــر، والـــثـــانـــي وقـــوع 
التمديد،  لفترة  الزمنية  املـــدة  حــول  خــالف 
والثالث تخفيض اإلنتاج بكميات أكبر من 
والــذي  املاضي  االجتماع  في  عليها  املتفق 

عقد في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.

ــقـــت الــســعــوديــة بــكــل ثــقــلــهــا فـــي اتــجــاه  وألـ
ــد اتــــفــــاق خــفــض  ــمـــديـ ــاريـــو تـ ــنـ ــيـ تــنــفــيــذ سـ
اإلنـــتـــاج مـــن الــنــفــط لــتــســعــة أشـــهـــر مــقــبــلــة، 
اتفقت مع روسيا ثاني أكبر منتج  أن  بعد 
ــي الـــعـــالـــم عــلــى ذلـــــك، وتــســيــر في  لــلــنــفــط فـ
االتــــجــــاه ذاتــــــه الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول ومــنــهــا 
ــنــــزويــــال  ــــت واإلمــــــــــــــــارات، وفــ ــويـ ــ ــكـ ــ قــــطــــر والـ
وكازخستان والعراق. ولكن هناك من يثير 
إلى  السيناريو األول ويميل  خالفات حول 
نقلت  حيث  إيـــران،  مثل  الثاني  السيناريو 
وكــالــة الطلبة اإليــرانــيــة لــأنــبــاء، أمــس، عن 
وزيــر النفط اإليراني بيجن زنغنه قوله إن 
»أوبك ستواصل تقييد إنتاجها لكن هناك 
جــدال بن الــدول األعــضــاء بخصوص فترة 
الــتــمــديــد، وأضـــاف زنغنه »قــد تــكــون ثالثة 

أشهر أو ستة أو تسعة«. 
وحــســب خــبــراء طــاقــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــك خــفــض مــخــزونــات النفط  تــســتــهــدف أوبــ
الــــــــدول  مـــــخـــــزونـــــات  تـــــقـــــدر  إذ  ــة،  ــ ــيـ ــ ــاملـ ــ ــعـ ــ الـ
الصناعية فقط بنحو 3.045 مالين برميل 
ــزيـــادة نــحــو 300  فـــي نــهــايــة مــــــــارس/آذار بـ
فــوق متوسط خمس ســنــوات،  برميل  ألــف 
الطاقة  لوكالة  شهري  تقرير  أحــدث  حسب 
ــد الــخــبــراء أن مــعــظــم مــواقــف  الـــدولـــيـــة. وأكــ
اتــجــاه سيناريو  فــي  املنتجة تصب  الـــدول 
يــكــون هناك  ربــمــا  التخفيض ولــكــن  تمديد 

ــــارس/آذار  139 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا خـــالل مـ
وإبريل/نيسان ومايو/آيار، متوقعا خفض 
اإلنتاج بنحو 200 ألف برميل يوميا خالل 

الشهر الحالي، بسبب فترة الصيانة.
ــاه  ــجـ اتـ ــفـــس  نـ ــــي  فـ الـــخـــلـــيـــج  ــيـــر دول  وتـــسـ
الــســعــوديــة املـــؤمـــن بــأهــمــيــة تــمــديــد اتــفــاق 
الــخــفــض تــســعــة أشــهــر، األمــــر الــــذي ســاعــد 
على بلوغ األسعار فوق 52 دوالرًا للبرميل، 
فأعرب وزير الطاقة القطري محمد السادة، 
ــن تـــفـــاؤلـــه بــأن  فـــي تــصــريــحــات ســـابـــقـــة، عـ
يـــــؤدي تـــمـــديـــد تــخــفــيــضــات إنـــتـــاج الــنــفــط 
الــعــاملــيــة بــعــد يــونــيــو/حــزيــران املــقــبــل، إلــى 
ــال فـــي بــيــان  ــ تــعــزيــز اســـتـــقـــرار الــــســــوق، وقـ
صحافي: نحن متفائلون بأن تمديد العمل 
بـــاالتـــفـــاق إلــــى الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــعــام 
ــى تــحــســن اســـتـــقـــرار  ــ ــيــــؤدي إلـ ــالـــي ســ الـــحـ
الطلب  فــي  املتوقع  لالرتفاع  نظرا  الــســوق، 
التحسن  الثالث والرابع، بجانب  بالربعن 
الــتــدريــجــي لــلــوضــع االقــتــصــادي الــعــاملــي«. 
كما أعلنت الكويت تأييدها االتفاق املبدئي 
بن السعودية وروسيا على مد أجل اتفاق 

ــفـــط تـــســـعـــة أشــــهــــر، بــل  ــنـ ــفـــض إنــــتــــاج الـ خـ
ذهــبــت إلـــى أبــعــد مـــن ذلـــك وأعــلــنــت، أمـــس، 
يعّمقون  قــد  املستقلن  واملنتجن  أوبــك  أن 
عام  ملدة  يمّددونها  أو  اإلنتاج  تخفيضات 
أثناء اجتماعهم في فيينا في إطار السعي 
للتخلص من تخمة املعروض العاملي ورفع 
الكويتي  النفط  وزيــر  وقــال  النفط.  أســعــار 
عـــصـــام املــــــــرزوق لــلــصــحــافــيــن، أمــــــس، إن 
»جميع الخيارات مطروحة على الطاولة«. 
ولــكــن قـــال أحـــد مــنــدوبــي أوبــــك إن تعميق 
تبدأ  لــم  »مــا  اإلنــتــاج مستبعد  تخفيضات 
ويدعمها  مساهمة  بأكبر  ذلــك  الــســعــوديــة 
املنظمة«،  فــي  األعــضــاء  الخليج  دول  بقية 

حسب رويترز.
النفطي  الــســيــاق، يــشــّدد الخبير  وفـــي هـــذا 
الكويتي عبدالسميع بهبهاني على أن دول 
الــخــارج متفقة  املنتجون من  أوبــك، ومعها 
بــشــكــل شــبــه كـــامـــل عــلــى أهــمــيــة الــتــمــديــد، 
بــعــد أن ملــســت تــحــســن األســــعــــار، مــرّجــحــا 
ارتفاع األسعار إلى 60 دوالرا للبرميل في 
حــال تــم االلــتــزام بشكل أكبر باالتفاق هذه 

لـ »العربي الجديد«:  املرة. ويقول بهبهاني 
النفط  أســعــار  على  التمديد  آثــار  »ستظهر 
الخمس  السنوات  الــعــام، فخالل  نهاية  فــي 
املــاضــيــة كـــان هــنــاك مـــخـــزون اســتــراتــيــجــي 
 900 لنحو  للنفط، وصــل  املستوردة  للدول 
مليون بــرمــيــل، ولــكــن خــالل األشــهــر الستة 
ــتــــاج،  ــتـــي تــــم فــيــهــا خـــفـــض اإلنــ ــيـــة الـ املـــاضـ
مليون   250 بمتوسط  الفائض  هــذا  تراجع 
برميل، وتبقى منه نحو 640 مليونا، وهذا 

الفائض سيتالشى مع نهاية العام«.
االتــفــاق سيكون  أن  ويــشــّدد بهبهاني على 
مؤثرا حتى ولو لم تلتزم بعض الدول مثل 
اإلمارات والعراق بالقرار. ويضيف: »معدل 
الخفض الحالي كاف بمتوسط 1.8 مليون 
برميل يوميا، حتى ولو لم يتم زيادته فهو 
يستطيع امــتــصــاص الــفــائــض مــن الــســوق، 
ولكن لو تجاوبت العراق واإلمارات ورفعتا 
التزامهما من 60% حاليا إلى 100%، فهذا 
ســيــســرع مـــن عــمــلــيــة امـــتـــصـــاص الــفــائــض 
بشكل أكبر، وبالتالي سيدفع األسعار إلى 

مزيد من االرتفاع«.

3 سيناريوهات للنفط   على طاولة فيينا

)Getty( أسواق النفط تترقب نتائج اجتماع فيينا

لقاءات ماراثونية لبوطرفة قبل اجتماع فيينا 
)األناضول(

)أوبك(  للنفط  المصّدرة  الدول  تعقد 
آمال  وسط  فيينا،  في  اليوم،  اجتماعها، 
بتمديد  اتفاق  إلى  التوصل  في  المنتجين 

اتفاق خفض اإلنتاج، بهدف ضبط األسواق 
وحسب  المعروض،  تخمة  من  والحد 
الجديد«،  لـ»العربي  نفط  خبراء  تصريحات 

تدور التوقعات حول 3 سيناريوهات، األول 
الموزعة  ذاتها  بالحصص  التمديد  قبول 
حاليًا لمدة 9 أشهر، والثاني وقوع خالف 

التمديد، والثالث  الزمنية لفترة  المدة  حول 
ذلك  ورغم  أكبر،  بكميات  اإلنتاج  تخفيض 

تبقى جميع الخيارات مفتوحة

محور

دول الخليج تؤيد 
التمديد.. وإيران تثير جدًال 

حول المدة الزمنية

الجزائر ـ حمزة كحال

تدخل الجزائر اجتماع فيينا، اليوم، وعينها 
على قرار إيجابي يرفع أسعار النفط من أجل 
خالل  املليارات  فقدت  التي  خزينتها  إنعاش 

الفترة املاضية بسبب تراجع أسعار النفط.
وكما جرت عليه العادة منذ اجتماع الجزائر 
قــام  فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2016،  ُعـــقـــد  الـــــذي 
ــر الــطــاقــة الـــجـــزائـــري نـــورالـــديـــن بــوطــرفــة  وزيــ
اٍت مع وزراء طاقة عدة دول  »ماراثون« لقاء بـ
أمام  الطريق  أجــل تعبيد  للنفط، من  مصدرة 
بـــ 1.8 مليون  تــمــديــد جــديــد لخفض اإلنــتــاج 
برميل يوميا حتى مارس/ آذار 2018، إلحداث 
التوازن بميزان السوق الذي عانى من تخمة 

املعروض.
وكـــان وزيـــر الــطــاقــة الــجــزائــري الــتــقــى نظيره 
الــعــراقــي جــبــار علي اللعيبي فــي بــغــداد، قبل 
أن يــتــوجــه إلـــى مــوســكــو لعقد لــقــاء مــع وزيــر 

موسكو ـ رامي القليوبي

اجتماع  مــن  الــروســي حظه  االقتصاد  ينتظر 
مــنــظــمــة الــــــدول املــــصــــدرة لــلــنــفــط )أوبـــــــك( في 
فيينا، املقرر عقده، اليوم الخميس، في فيينا، 
ــاج الــــذي  ــتــ ــفـــر اتــــفــــاق خـــفـــض اإلنــ بـــعـــد أن أسـ
تـــم الــتــوصــل إلــيــه نــهــايــة الـــعـــام املـــاضـــي، عن 
ــار، وتــعــافــي  ــعـ ــاع األسـ ــفـ ضــبــط األســـــواق وارتـ
وتحسن  القطاعات،  ومعظم  الروسية  العملة 

إبريل/ شهر  وفــي  ألكسندر،  الــروســي  النفط 
نيسان املاضي، التقى بوطرفة بوزير الطاقة 
كل  اتفقت  إذ  مــارتــيــنــاز،  نيلسون  الفنزويلي 
ــدول مـــع الــجــزائــر عــلــى تــأيــيــد تمديد  ــ هـــذه الـ
العمل بقرار خفض اإلنتاج. وفي هذا السياق، 
يرى الخبير النفطي ومدير مركز »ايمرجي« 
لــلــدراســات النفطية بــبــاريــس، مـــراد بـــرور، أن 
»الـــجـــزائـــر تــنــتــظــر فـــي اجــتــمــاع الـــيـــوم جــرعــة 
استنزفت  الــتــي  نفطها  ــرادات  ــ إليــ أوكــســجــن 

بسبب املعروض املرتفع وتراجع األسعار«.
وأضــاف برور في حديث لـ »العربي الجديد« 
أن »الـــظـــروف املــشــتــركــة الــتــي بــاتــت تعيشها 
ــدول الــكــبــرى املــنــتــجــة للنفط  ــ اقــتــصــاديــات الـ
على  وتتفق  تــتــقــارب بسرعة  املــواقــف  جعلت 
 لــتــفــادي 

ً
ــتــــاج مــســتــقــبــال ضــــــرورة خــفــض اإلنــ

الــعــرض« مقابل تراجع  تكرار حــدوث »تخمة 
ــلـــب الــــــــدول املــســتــهــلــكــة الـــكـــبـــرى كــالــصــن  طـ
والواليات املتحدة«، مشيرًا إلى تراجع بعض 

العديد مــن املــؤشــرات. وقـــادت كــل مــن روسيا 
ــرًا، حــشــد املــنــتــجــن نحو  ــيــ ــة، أخــ ــعـــوديـ والـــسـ
تــمــديــد االتـــفـــاق ملـــدة 9 شــهــور أخــــرى، والقــت 
الخطة الروسية السعودية ترحيبا كبيرًا من 

معظم الدول املنتجة داخل أوبك وخارجها.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــرى مــديــر مــركــز دراســـات 
أسواق الطاقة العاملية التابع ألكاديمية العلوم 
الروسية، فياتشيسالف كوالغن، في حديثه 
»العربي الجديد«، أن مفعول االتفاق السابق  لـ
كان إيجابيا وأسفر عن تقليص الفجوة بن 
الــعــرض والــطــلــب، وتــعــافــي األســـعـــار. ويــقــول 
كــــوالغــــن: »ألول مــــرة مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، 
تــتــوصــل الــــــدول املــنــتــجــة إلــــى اتـــفـــاق خفض 
اإلنتاج، بل التزمت به بعد أن كانت تتجاوز 
لذلك،  ونتيجة  السابقة.  املــرات  في  الحصص 
ى تقليص الفائض، لترتفع أسعار النفط 

ّ
تسن

إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل عام«.  
فيينا  اجتماع  نتائج  بشأن  توقعاته  وحــول 

املتشّددة، وهــي معطيات  الــدول عن مواقفها 
الجزائري. وتنتظر  الطاقة  سّهلت عمل وزيــر 
الجزائر بكثير من األمل خروج املجتمعن في 
فيينا بقرار إيجابي، يجعلها تتنفس »ماليا« 
ــذروة  ــ ــة املـــالـــيـــة الــ ــ ــ ــــت بــلــغــت فـــيـــه األزمـ فــــي وقـ
بعدما خسرت الجزائر قرابة 7 مليارات دوالر 
أسعار  تهاوي  جــراء  2015 و2016  بن عامي 

النفط، حسب إحصائيات رسمية.
وفــي هــذا اإلطـــار، يتوقع املدير العام السابق 
لــشــركــة »ســــونــــطــــراك« الــنــفــطــيــة عــبــد املــجــيــد 
عــطــار، أن »تــصــل أســعــار الــنــفــط فــي النصف 
الــثــانــي مـــن الــســنــة الــحــالــيــة فـــي حـــال تمديد 
إلــى 70  اإلنــتــاج تسعة أشهر إضافية  خفض 
الـــعـــرض واســـتـــقـــرار  انـــخـــفـــاض  دوالرًا جـــــراء 
الــطــلــب، وهـــو مــا يــخــدم جميع الــــدول خاصة 
الــريــعــيــة كــالــجــزائــر«. وأكـــد عــطــار لـــ »الــعــربــي 
أن »عوامل عــدة باتت تحّدد أسعار  الجديد« 
فاليوم  والطلب  الــعــرض  مقدمتها  فــي  النفط 

ــرة، يــضــيــف: »يــعــتــزم معظم الالعبن  املــ هـــذه 
عــام 2018، بينما هناك  االتــفــاق حتى  تمديد 
زيادة في اإلنتاج في الواليات املتحدة وليبيا، 
يــزال يشكل نصف  اإلنتاج األميركي ال  ولكن 
أعمال  فقط، نظرا الستمرار  عــام 2011  معدل 

القتال«. 
يتابع:  االتفاق،  تمديد  بنتائج  يتعلق  وفيما 
االتــفــاق  لتمديد  اإليــجــابــي  املــفــعــول  »سيتيح 
تحقيق تـــوازن بــن الــعــرض والــطــلــب، بحلول 
نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري أو بــدايــة الــعــام املقبل، 

بــحــوالــي مليون برميل يوميا،  فــائــض  هــنــاك 
بــاإلضــافــة إلــى ذلــك ال يمكن أن نتجاهل دور 
األسعار  تحديد  معادلة  في  وأميركا  روسيا 
بــمــواقــفــهــمــا الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة وحــتــى 
االقـــتـــصـــاديـــة بــصــفــتــهــمــا مــنــتــجــن كــبــيــريــن، 

األسعار عند مستويات مقبولة بن  لتستقر 
50 و60 دوالرا للبرميل، خالل تلك الفترة، مع 
اقترابها من حاجز الـ60 بعد تحقيق التوازن«.

ل الخبير الروسي في شؤون الطاقة من 
ّ
ويقل

احتمال تجاوز أسعار النفط 60 دوالرا، حتى 
في حال تمديد االتفاق في ظل وجود مخزون 
نــفــطــي كــبــيــر، وأضــــاف أن املــنــتــجــن يــدركــون 
ــاع الــنــفــط إلــــى مـــعـــدالت عــالــيــة مثل  ــفــ أن ارتــ
أرباحا طائلة  لهم  فأكثر سيحقق  100 دوالر 
ــى إطـــالق  ــيـــؤدي أيـــضـــا إلــ ســـريـــعـــة، ولــكــنــه سـ
مشاريع جديدة على أعماق كبيرة وانتعاش 
إنتاج النفط الصخري ومنافسة أنواع الوقود 
البديلة، وبالتالي إلى انهيار األسعار إلى ما 

دون 40 دوالرا فيما بعد«. 
ع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، 

ّ
وتوق

جديدة  دول  انضمام  سابقة  تصريحات  فــي 
ــــي الــــســــعــــودي بــتــمــديــد  ــــروسـ ــــاق الـ ــفـ ــ إلـــــى االتـ
خفض اإلنتاج حتى شهر مـــارس/آذار 2017. 

»الجيوسياسية«  الــتــطــورات  إلـــى  بــاإلضــافــة 
التي يعيشها العالم«.

وحسب الخبير االقتصادي جمال نور الدين، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« فــإن »الــجــزائــر استفادت 
مـــن اجـــتـــمـــاع فــيــيــنــا املــــاضــــي، حــيــث صــــّدرت 
الــبــالد فــي األشــهــر األربــعــة األولـــى مــن السنة 
الحالية ما قيمته 11.23 مليار دوالر من النفط 
مقابل 8.20 مليارات دوالر خالل الفترة ذاتها 
ــفـــاع األســـعـــار. وأضـــاف  مـــن 2016 بــســبــب ارتـ
نــور الــديــن أن »الــجــزائــر تــريــد تعميق خفض 
أنها ستتضرر ألن طاقة إنتاجها  اإلنتاج إال 
ال تتعدى 1.1 مليون برميل يوميا في أحسن 
نوفمبر/ اتــفــاق  أن  أرى  وبــالــتــالــي  ــوال،  ــ األحــ

تشرين الثاني املاضي قد حقق أهداف الدول 
الــجــزائــر التي  الــتــي صــادقــت عليه بــمــا فيها 
استفادت منه بإدخال نحو 3 مليارات دوالر 
الــشــهــور  الــعــمــومــيــة خـــالل  إضــافــيــة للخزينة 

األربعة األولى من العام الجاري«.

وأســفــر تعافي أســعــار النفط عــن تحسن أداء 
ــــي، فــــي األشــــهــــر املـــاضـــيـــة،  ــــروسـ ــاد الـ ــتـــصـ االقـ
أعلى  عند  الروبل  الروسية  العملة  واستقرار 
مــســتــويــات لــهــا مــنــذ صــيــف عــــام 2015، كما 
ســجــل االقــتــصــاد الـــروســـي نــمــوا نسبته 0.5 
% فــي الــربــع األول مــن الــعــام، وســط توقعات 
وزارة التنمية االقتصادية الروسية بأن يبلغ 
النمو 2 % بحلول نهاية العام، وكانت روسيا 
من أكثر املتضررين من موجة تهاوي أسعار 
النفط منذ منتصف عام 2014 حيث انخفض 
سعر برميل النفط من 115 دوالرًا إلى أقل من 
30 دوالرًا، قبل أن يلتقط أنفاسه عقب التوصل 
إلى اتفاق خفض اإلنتاج الذي بدأ تطبيقه في 

يناير/كانون الثاني املاضي وملدة 6 شهور.
ــة »مـــــوديـــــز« تـــوقـــعـــاتـــهـــا ألداء  ــالــ ــعــــت وكــ ورفــ
االقتصاد الروسي في عام 2017، مرجحة أن 
يبلغ معدل النمو 1.5 % وسط زيادة تدريجية 

لالستهالك وارتفاع األجور الحقيقية.

روسيا تترقب مكاسب االتفاقالجزائر تنتظر قرارًا إيجابيًا ينعش خزينتها

ألول مرة منذ سنوات، 
تتوصل الدول المنتجة إلى 

اتفاق خفض اإلنتاج

دول الــخــلــيــج الـــتـــي اكـــتـــوت كــثــيــرا بــنــيــران 
تراجع األسعار.

ومن جانبه يقول أبانمي: »وعدت اإلمارات 
تبدأ  ولــم  الخفض،  بــقــرار  ستستلزم  بأنها 
في التنفيذ على الفور، ومر الوقت دون أن 
يكون هناك أية مؤشرات على أنها ستلتزم، 
وأعتقد أن هذه املرة ستكون اإلمــارات أكثر 
التزاما بالتمديد، خاصة أن آبارها ستدخل 
ــر الـــطـــاقـــة  ــ ــ ــان وزيـ ــ ــ مـــرحـــلـــة الــــصــــيــــانــــة«. وكـ
ــــد فــي  اإلمـــــاراتـــــي ســهــيــل املـــــزروعـــــي، قــــد أكـ
تصريحات سابقة التزام بالده بشكل كامل 
بتعهداتها ملنظمة أوبك بشأن خفض إنتاج 
املقررة والبالغة  بأكثر من حصتها  النفط، 

أوبك نحو تمديد االتفاق 9 أشهر

خالف حول املدة الزمنية. وفي هذا االتجاه، 
يــؤكــد الــخــبــيــر الــنــفــطــي الـــســـعـــودي محمد 
أبانمي لـ »العربي الجديد« أن السوق تسير 
ــتــــوازن بـــن الــعــرض  بــشــكــل ســـريـــع نــحــو الــ
ــّدد أبــانــمــي، عــلــى أن هــنــاك  والــطــلــب، ويـــشـ
إصــرارًا من أكبر منتجي النفط في العالم، 
وهما السعودية وروسيا على إقرار تمديد 
الخفض، وحصل البلدان على دعم قوي من 
إيـــران ستكون  أخـــرى، مضيفا: »حتى  دول 

ضمن اتفاق الخفض«.
الفالح،  السعودية خالد  الطاقة  وأكد وزير 
ــرار  ــمــ ــتــ تــــصــــريــــحــــات، أخــــــيــــــرًا، أن اســ ــــي  فــ
تخفيضات إنتاج النفط الحالية وانضمام 
منتج أو اثنن من صغار املنتجن لالتفاق 
سيقلص املــخــزونــات بــدرجــة كــافــيــة، وهــو 
ــك لـــــه، فـــمـــا زال  ــ ــ ــذي تـــســـعـــى أوبـ ــ ــ الــــهــــدف الـ
هناك نحو 640 مليون برميل من املخزون 
االســتــراتــيــجــي لـــلـــدول الــصــنــاعــيــة، هـــو ما 
ــاج  ــتـ يــتــســبــب فــــي تــعــمــيــق الــــهــــوة بــــن اإلنـ
واالستهالك. وحسب الفالح، فهناك تحمس 
االتــفــاق، خــاصــة بن  لتمديد  املنتجن  مــن 
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ــران والـــعـــراق تــأيــيــدهــمــا لــتــمــديــد اتــفــاق  ــ أعــلــنــت كـــل مـــن إيـ
خــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط مـــن أجــــل إنـــعـــاش األســــــواق مـــجـــّددًا، 
ــيـــوم،  ويــــبــــدو أن مـــوقـــف الـــبـــلـــديـــن فــــي اجـــتـــمـــاع فــيــيــنــا، الـ
الــذي أصّرا  السابق  سيختلف عن موقفهما في االجتماع 
استهدفت  إذ  اإلنـــتـــاج،  مــن خــفــض  استثنائهما  عــلــى  فــيــه 
ــران االســتــفــادة مــن االتــفــاق الــنــووي مــع الــغــرب وطــالــب  إيــ
الــعــراق بــالــوصــول إلــى مستوى إنــتــاج ينتشله مــن األزمــة 

املالية الخانقة التي تعرض لها.
واعتبر املتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، 
»العربي الجديد«، أن قرار العراق بتأييد  في تصريحات لـ
أو تسعة أشهر هو موقف  اإلنتاج لستة  تمديد تخفيض 
إلى  الــذهــاب  املعلن هــو  بــغــداد  أن موقف  نهائي، موضحا 
اجتماع فيينا بقرار تمديد اتفاق خفض اإلنتاج والسيطرة 

على تخمة السوق.
وأضاف جهاد أن »العراق حريص على عدم حصول نكسة 
فــي أســعــار الــنــفــط، فـــأي دوالر يــضــاف إلـــى ســعــر البرميل 
أن  نافيا  املنظمة«،  الــدول األعضاء في  سيكون من صالح 
تــكــون هــنــاك أي ضــغــوط على الــعــراق تحت أي عــنــوان في 
القرارات الخاصة بالنفط التي يتم التعامل معها من ناحية 
فنية بــالــدرجــة األولــــى. وقــــال: »ال نــريــد ربـــط موقفنا بــأي 
السعودية  مع  تتوافق  »رؤيتنا  جانب سياسي«، مضيفا: 

في هذا املجال«.
ــر الــنــفــط الــعــراقــي جــبــار لعيبي، قــد أعــلــن خــالل  وكـــان وزيـ
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي بـــغـــداد مـــع نــظــيــره الــســعــودي خــالــد 
الفالح، االثنن املاضي، أن »العراق يوافق على تمديد فترة 

خفض إنتاج النفط إلى تسعة أشهر قادمة«.
من جانبه، قال الخبير النفطي العراقي واألستاذ السابق 
»العربي  لـ الوهاب الحسني،  النفط في بغداد عبد  بمعهد 
النفط السعودي مع وفــد رفيع  الجديد«، إن »زيـــارة وزيــر 
الجاري، كانت بسبب مخاوف  للعراق، منتصف األسبوع 
من قــرار عراقي يعرقل االتــفــاق، لكن الــواقــع هو أن العراق 
كبيرة  بحاجة  الــعــراق  أن  الحسني  وبــّن  ب مصالحه«. 

ّ
غل

لتصدير كميات إضافية، ولكن االستمرار في تدفق النفط 
بالتخمة. وأوضــح  الــســوق  العاملية سيصيب  الــســوق  إلــى 
أنه في ظل الحرب على تنظيم »داعش« ال يستطيع العراق 
تمديد فترة خفض اإلنتاج النفطي ألكثر من تسعة أشهر 

قادمة بسبب الحاجة لزيادة اإليرادات.
اجتماع  فــي  اإليــرانــي بيجن زنغنه  النفط  ويــشــارك وزيـــر 
فيينا، الــيــوم، دون اســتــبــاق الــزيــارة بــتــكــرار وجــهــات نظر 
ــرات ســابــقــة، وهـــو مـــا يعني،  تــصــعــيــديــة كــمــا حـــدث فـــي مــ

بحسب خبراء، أن البالد معنية بتمديد االتفاق.
من  استثناء  انــتــزاع  سابقا  استطاعت  طــهــران  أن  واألهـــم 
خفض اإلنتاج من خالل السماح لها برفع إنتاجها، بعد أن 

خرجت من خيمة العقوبات بموجب االتفاق النووي. ونقل 
موقع شانا التابع لوزارة النفط اإليرانية عن الباحث األول 
أن  تأكيده  يوسفي،  مهدي  الطاقة  تحقيقات  مؤسسة  فــي 
املسؤولن اإليرانين يتوقعون التمديد إما لستة أو لتسعة 
أشهر، متحدثا عن سيناريوهات ثالثة، فإما قبول التمديد 
بالحصص ذاتها املوزعة حاليا، وهو ما يرجحه، أو وقوع 
خـــالف حـــول املــــدة الــزمــنــيــة لــفــتــرة الــتــمــديــد، أو تخفيض 
اإلنتاج بكميات أكبر من املتفق عليها في االجتماع املاضي 
والذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، مستبعدا 

املوافقة على الخيار الثالث بتقليص أكبر لإلنتاج.
ويــقــول مــراســل الــشــؤون االقــتــصــاديــة والــطــاقــة فــي وكــالــة 
»الــعــربــي  فـــارس اإليــرانــيــة، محمد حــســن ســيــف الــلــهــي، لـــ
الــجــديــد«، إن إيـــران قــد ال تستثنى مــن املــعــادلــة هــذه املــرة، 
وال سيما أنها أخذت فرصتها، مشيرًا إلى أنها قد توافق 
على املقترح الروسي بخفض اإلنتاج من طرفها أو تثبيته. 
ــفـــاق،  ــذي يــخــالــف االتـ ــ ــاف أن أمـــيـــركـــا هـــي الـــطـــرف الـ ــ وأضــ

فشركاتها النفطية تهّدد استقرار السوق.
ويــرى الخبير في شــؤون الطاقة حسن أنصاري فــرد، في 
»العربي الجديد«، أن تدهور أسعار النفط انعكس  حديثه لـ
سلبا على الجميع، بما فيها إيران والسعودية، وتحولت 
ــور لتنتقل مــن ســاحــة حـــرب بــن الــبــلــديــن إلـــى ساحة  األمــ
تــعــاون بــالــضــرورة، معتبرا أن أي خــالف جديد فــي فيينا 
يعني تذبذب السوق مجددا، وإيــران ليست على استعداد 

للمخاطرة هذه املرة.
ــاف أنـــصـــاري فـــرد أن الــتــحــســن فــي األســـعـــار لــن يكون  وأضــ
مبالغا به بحسب ما يتوقع البعض، لكن على األقل سيلمس 
الــكــل االســتــقــرار كــمــا حـــدث خـــالل األشــهــر القليلة املــاضــيــة. 
وكانت إيران تنتج أكثر من 4 مالين برميل نفط يوميا قبل 

فرض العقوبات عليها بسبب البرنامج النووي.

األسواق تراقب 
المنتجين

العراق وإيران نحو تمديد 
خفض اإلنتاج

يسير كل من العراق وإيران نحو 
تأييد تمديد اتفاق خفض اإلنتاج

الخيارات  جميع  إن  أمس،  المرزوق،  عصام  الكويتي  النفط  وزير  قال 
مطروحة على الطاولة بشأن المباحثات بين أوبك والمنتجين خارجها 
وتمديدها  الحالية  التخفيضات  تعميق  ذلك  في  بما  األسبوع  هذا 
الخيارات  حول  سؤال  على  ردًا  للصحافيين  المرزوق  وقال  سنة.  لمدة 
وما إذا كانت تتضمن تعميق التخفيضات وتمديدها عامًا: »جميع 
الخيارات ما زالت مفتوحة.. سنرفع توصياتنا للمجلس الوزاري الخميس«. 
وتأتي هذه التصريحات قبل يوم من اجتماع منظمة البلدان المصدرة 

للبترول )أوبك( في فيينا، المقرر عقده اليوم.

احتمال تعميق التخفيضات

تترقب أسواق النفط 
3 سيناريوهات الجتماع 
أوبك في فيينا، اليوم، 

أبرزها سيناريو تمديد 
اتفاق خفض 

اإلنتاج 9 أشهر

تواصل روسيا تأييدها 
لتمديد اتفاق خفض 

إنتاج النفط، أمًال في 
استمرار حصد المكاسب 

االقتصادية

تقارب في مواقف المنتجين حول استمرار خفض اإلنتاج 
)األناضول(
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تونس ـ فرح سليم

في سابقة هي األولــى من نوعها، 
التونسية  الحكومة  رئــيــس  اتــخــذ 
أمـــس  ــن  ــ مـ أول  ــد  ــاهــ الــــشــ يــــوســــف 
ــرارا بــإيــقــاف عـــدد مــن كــبــار رجــال  الــثــاثــاء، قــ
ــال ومـــهـــربـــن ومــــســــؤولــــن جــمــركــيــن  ــ ــمـ ــ األعـ
بــتــهــمــة املـــســـاس بـــاألمـــن الـــعـــام، مــعــلــنــا حــربــا 
شاملة على كبار الفاسدين في الباد استنادا 

إلى أحكام قانون الطوارئ.
وتــــــأتــــــي حــــمــــلــــة اإليــــــقــــــافــــــات الـــــتـــــي طــــاولــــت 
ــال  شــخــصــيــات كـــبـــيـــرة ونــــافــــذة فــــي عـــالـــم املــ
واألعــمــال بعد تــحــذيــرات محلية ودولــيــة من 
ارتــــفــــاع غـــيـــر مـــســـبـــوق ملـــنـــســـوب الـــفـــســـاد فــي 
مــعــلــومــات كشفت  عـــن ورود  فــضــا  ــبــــاد،  الــ
عنها مصادر أمنية حول ضلوع رجال أعمال 
ومهربن في تأجيج األوضاع بالجنوب ودفع 
املعتصمن في املناطق النفطية إلى االنتقال 
من الحراك السلمي إلى قطع الطرق وتخريب 

معدات الشركات النفطية في الصحراء.
ووجــــــدت حــمــلــة اإليـــقـــافـــات لـــعـــدد مـــن رجـــال 
ــــدًى كــبــيــرا لــدى  األعـــمـــال وكـــبـــار املــهــربــن صـ
عموم التونسين الذين عّبروا عن مساندتهم 
رئـــيـــس الــحــكــومــة فـــي قــــــراره إطـــاحـــة رؤوس 
ــبــــاد، وفـــتـــح هــــذا املـــلـــف الـــذي  الـــفـــســـاد فـــي الــ
فتحه،  فــي  السابقة  الحكومات  تلكأت  لطاملا 
فــيــمــا أطــلــق نــشــطــاء عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
ف 

ّ
االجتماعي حملة تحت عنوان »يوسف نظ

الــبــاد«. وواجــهــت حكومة الشاهد على مدار 
األشهر املاضية اتهامات بعجزها عن مقاومة 
الفساد وضلوع أطــراف من األحــزاب الحاكمة 
وحتى نــواب داخــل البرملان في حماية رجال 
أعمال ومهربن تحوم حولهم شبهات عديدة، 
مقابل تأكيد الشاهد أن حكومته ماضية في 
فتح ملف الفاسدين ومعالجة هذا الورم الذي 

اكتسح كل مؤسسات الدولة.
الصالحي،  رامـــي  الحقوقي  الــنــاشــط  واعــتــبــر 
التهريب والــفــســاد تؤكد  بــارونــات  إيــقــاف  أن 
أن الــحــرب عــلــى الــفــســاد بـــدأت جــديــا، مشيرا 
فـــي تــصــريــح إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن 
االقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي دفـــــع فــــاتــــورة بــاهــظــة 
لتغلغل الــفــســاد فـــي أجـــهـــزة الـــدولـــة وتــوســع 
ــفـــوذ املـــهـــربـــن والـــنـــاشـــطـــن فــــي االقـــتـــصـــاد  نـ
املــــــــــــوازي.  ويـــــــرى الـــصـــالـــحـــي، أن الــــحــــد مــن 
ســطــوة املهربن يحتاج إلــى ســنــوات ووضــع 
استراتيجية اقتصادية واجتماعية تمكن من 
استيعاب هذا النشاط وإدخاله تدريجيا في 

االقتصاد املنظم. 
وأضاف أن محاربة الفساد كان من بن النقاط 
ووثيقة  الشاهد  حكومة  لبرنامج  الرئيسية 
ــتـــي صــاغــتــهــا األطــــــــراف املـــشـــاركـــة  قــــرطــــاج الـ
فـــي الـــحـــكـــم، الفـــتـــا إلــــى أن الــحــكــومــة ستجد 
الصدق  أثبتت  مــا  إذا  الكبير  الشعبي  الــدعــم 
الــفــســاد، حتى  فــي مــقــاومــة  الــجــديــة  واإلرادة 
الحقوقي  الناشط  وتوقع  املعارضة.  قبل  من 
ــال األعـــمـــال املــوقــوفــن  ــ أن يــتــحــرك أتـــبـــاع رجـ
القضاء  فــي  الحكومة  إحــبــاط مخطط  بــهــدف 
على الفساد، قائا: »هؤالء الفاسدون يمولون 
عـــديـــد مـــن األحــــــزاب والــصــحــافــيــن ووســـائـــل 
اإلعام واملدونن واملهربن واملوظفن، كما أن 
خفّية  غير  اإلرهابية  بالحركات  ارتباطاتهم 
للدفاع  جميعهم  سيهّبون  وعليه  أحــد،  على 
إلى  الحكومة  وتسعى  نعمتهم«.  أولــيــاء  عــن 
املقاومة  التشريعية والهيئات  اآلليات  تعزيز 
للفساد وخــفــض االقــتــصــاد املـــوازي مــن %54 
الدولة  اقتصاد  إجمالي  مــن   %20 إلــى  حاليا 

في غضون السنوات الثاث املقبلة.
الفساد  الوطنية ملكافحة  الهيئة  وقــال رئيس 
إن  إعامية،  تصريحات  فــي  الطبيب،  شوقي 
دينار  مليون   100 بقيمة  ميزانية  تخصيص 
لـــفـــائـــدة الــهــيــئــة هـــو بــمــثــابــة االســـتـــثـــمـــار في 
استرجاع  مــن  الــذي سيمكن  الفساد  مكافحة 
سنويا  دوالر(  مــلــيــار   4.1( ديــنــار  مــلــيــار   10

كعائدات مباشرة مليزانية الدولة.
الـــحـــكـــومـــة  تـــتـــحـــمـــل  ــيــــب، أن  ــبــ ــطــ الــ وطـــــالـــــب 
ــا فـــــي دعـــــــم الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــهـ ــتـ ــيـ مـــســـؤولـ
ودائــرة  القضائية  والسلطة  الفساد  ملكافحة 
املــحــاســبــات وكــذلــك دعـــم كــل هــيــئــات الــرقــابــة. 
وأشار إلى أن االستراتيجية الوطنية ملكافحة 

الجزائر ـ حمزة الكحال

انــطــلــقــت أولــــى عــمــلــيــات حــصــاد الــقــمــح في 
ــفـــاؤل الـــفـــاحـــن بــمــوســم  الـــجـــزائـــر وســــط تـ
التي  املــاضــيــة  الــســنــة  ينسيهم نكسة  وافـــر 
تميزت بتراجع املحاصيل بسبب الجفاف، 
ــار وحــــــده مــا  ــ ــعـ ــ فــيــمــا يــبــقــى هـــاجـــس األسـ

الــفــســاد تــقــتــضــي الــعــمــل عــلــى فــهــم منظومة 
الـــفـــســـاد بـــهـــدف تــفــكــيــكــهــا، وهــــو مـــا يــحــتــاج 
تنسيق الجهود مختلف األطراف التي أوكلت 
املنافسة  بمراقبة  االقتصاد  تعديل  مهام  لها 

والتوازنات االقتصادية للباد.
ونــبــهــت منظمات دولــيــة دوائــــر الــقــرار املــالــي 
ــــدق بـــاالقـــتـــصـــاد  ــــحـ ــاملــــي إلــــــى الـــخـــطـــر املـ الــــعــ
ــفـــســـاد وغـــيـــاب  الـــتـــونـــســـي نــتــيــجــة تــغــلــغــل الـ
الــشــفــافــيــة فـــي مــنــاخ االســتــثــمــار األمــــر الـــذي 
قلص من إمكانيات الباد في تخطي أزمتها 
االقتصادية واحتياجها للتمويات األجنبية 

لتقليص عجز املوازنة املتفاقم.
الفساد لسنة  مــدركــات  وكــشــف تقرير مــؤشــر 
الدولية،  الشفافية  منظمة  عن  الــصــادر   2016
أن تونس تقدمت بمرتبة واحدة وثاث نقاط 

ضمن املؤشر، لتنتقل من املرتبة 76 في سنة 
2015 إلى املرتبة 75 في 2016 في حن ارتفع 
عـــدد نــقــاطــهــا مــن 38 إلـــى 41، لكنها مــا زلــت 

تحت املعدل الدولي املطلوب بخمسن نقطة.
 وقد تراجعت أغلب الدول العربية في الترتيب 
في  التي جــاءت  تونس  باستثناء  العام  لهذا 
الثامن عربيًا. ويقول مهتمون بالشأن  املركز 
الدولي  ترتيب تونس  إن تحسن  االقتصادي 
فـــي مــقــاومــة الــفــســاد خـــال الـــعـــام 2016 جــاء 
الوطنية  الهيئة  لعمل  جــديــدة  بــدايــة  نتيجة 
ملكافحة الفساد، وانطاق النقاش التشريعي 
حـــول قـــوانـــن مــكــافــحــة الــفــســاد. وقـــد شــهــدت 
ــع االســتــراتــيــجــيــة  نــهــايــة الـــعـــام املـــاضـــي، وضـ
الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 
وخطة عمله. وقال كاتب الدولة ألماك الدولة 

 يقلق الــفــاحــن. ويــتــوقــع مــزارعــو الــجــزائــر 
أن يـــعـــرف مـــوســـم حـــصـــاد الــســنــة الــحــالــيــة 
الذي انطلق قبل أسبوعن، ارتفاع محصول 
القمح فوق األرقام التي سجلت في السنتن 
ــــن أرقــــــام  املـــاضـــيـــتـــن الــــتــــي تـــعـــد األقــــــــل بـ

 اإلنـــتـــاج املــســجــلــة فـــي الــســنــوات املــاضــيــة، 
حــيــث ســجــلــت ســنــة 2016 مـــا يـــقـــارب 3.3 

مــايــن طــن مــن الــقــمــح و4 مــايــن طــن في 
السنة التي قبلها.  ويأتي تفاؤل الفاحن 
بعد ارتفاع كميات األمطار املتساقطة هذه 
السنة مــقــارنــة مــع السنة املــاضــيــة، مــا أدى 
إلــى ارتــفــاع مــخــزون املــيــاه املخصصة لري 

األراضي.
الجزائرين  الفاحن  اتحاد  رئيس  وتوقع 
مــحــمــد عـــلـــيـــوي، أن يـــصـــل مـــحـــصـــول هـــذه 
الـــســـنـــة عـــنـــد انـــتـــهـــاء مـــوســـم الـــحـــصـــاد فــي 
أواخـــر أغسطس/ آب إلــى مــا بــن 5 ماين 

و6 ماين طن.
»الــعــربــي   وأرجــــــع عــلــيــوي فـــي تــصــريــح لـــ
الجديد«، هذا الرقم إلى وفرة مياه األمطار 
هـــذه الــســنــة الــتــي عــرفــتــهــا الـــجـــزائـــر، حيث 
ــار مـــنـــذ بــــدايــــة عــمــلــيــات  ــ ــطـ ــ تـــســـاقـــطـــت األمـ
الــحــرث، عــكــس الــســنــة املــاضــيــة الــتــي أفسد 
املــزروعــة،  األراضـــي  والجليد  الجفاف  فيها 
إذ لـــم تــســقــط األمـــطـــار مــنــذ بـــدايـــة يــنــايــر/ 
كــانــون الــثــانــي إلــى نهاية مـــارس/ آذار من 

عام 2016.
وأضـــــــاف مــحــمــد عـــلـــيـــوي أن دعـــــم الـــدولـــة 
ــيــــة  ــة بــــاألســــمــــدة الــــزراعــ ــاصــ لـــلـــفـــاحـــن خــ
وباآلالت خال عمليات الحرث، ساعد على 

زرع مساحات جديدة.
ــال رئـــيـــس غـــرفـــة الــفــاحــة فـــي مــحــافــظــة  ــ وقـ
تيارت )350 كلم غرب العاصمة الجزائرية(، 
»العربي الجديد«، إن موسم  عبدي العربي، لـ
الــقــمــح الـــحـــالـــي يــحــمــل إشـــــــارات إيــجــابــيــة 
تــوحــي بــأنــه ســيــكــون أفــضــل مــن الــســنــوات 
التي  املــحــاصــيــل  فجميع  املــاضــيــة،  القليلة 
تــعــتــمــد عـــلـــى األمــــطــــار فــــي عــمــلــيــات الــــري 
أعــطــت إنــتــاجــا، الفــتــا إلـــى أن الــفــاحــن لم 
لألمطار  وانحباس  جفاف  فترات  يعيشوا 

مثلما حدث في األعوام املاضية.

وقــــال كــرشــيــد: »ال نــتــصــالــح إال وفـــق قــواعــد 
صحيحة«. وكان صهر الرئيس املخلوع عماد 
الطرابلسي الذي يقبع في السجون التونسية 
بتهم فساد، كشف في جلسة استماع نظمتها 
هيئة الحقيقة والكرامة األسبوع املاضي عن 
شــخــصــيــات ورجــــــال أعـــمـــال ومـــســـؤولـــن في 
الجمارك سهلوا مهمته في القيام بتجاوزات 

ــفـــادة مـــن الــصــفــقــات الــحــكــومــيــة دون  ــتـ واالسـ
ــه حــــق، مـــن بــيــنــهــم رجــــل األعـــمـــال شفيق  وجــ
الــجــرايــة ومــســؤولــون فــي الــجــمــارك شملتهم 
حــمــلــة اإليــقــافــات الــتــي شــرعــت الــحــكــومــة في 

تنفيذها منذ أول من أمس.
ــار أمـــن عـــام حـــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي  ــ وأشـ
وعضو البرملان غازي الشواشي، إلى أن هناك 
إجـــمـــاعـــا بـــن األحـــــــزاب املـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــم 
واملعارضة على أن مقاومة الفساد تأخرت في 
تونس. وأضاف الشواشي لـ »العربي الجديد« 
ــبـــاب  أن الـــحـــكـــومـــة لــــم تــكــشــف بـــعـــد عــــن األسـ
الحقيقية لتنفيذها حملة اإليقافات ضد عدد 
من رجال األعمال، قائا: »إذا كانت اإليقافات 
تدخل في إطار إرادة حقيقية ملحاربة التهريب 
لــحــكــومــة يــوســف  ــانـــديـــن  املـــسـ ســـنـــكـــون أول 

الشاهد«. ولفت عضو البرملان إلى أن مقاومة 
الــفــســاد تــوفــر لــلــدولــة إيـــــــرادات مــهــمــة يمكن 
قادر  قــوي  اقتصاد  وبناء  للتنمية  توجيهها 
على استيعاب جزء مهم من طابور العاطلن 

عن العمل الذي يضم قرابة 650 ألف عاطل.
ــدأت لــجــان الــبــرملــان الــتــونــســي مــؤخــرا في  وبــ
مــنــاقــشــة مـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــإنــشــاء 
ومكافحة  الــرشــيــدة  بالحوكمة  خــاصــة  هيئة 
الشاهد  يــوســف  الــفــســاد، وقــد طلبت حكومة 
اســــتــــعــــجــــال الــــنــــظــــر لـــلـــمـــصـــادقـــة عــــلــــى هــــذه 
املــؤســســة الــدســتــوريــة الــتــي تــعــتــبــر مـــن أبـــرز 
املــؤســســات ملــحــاربــة الــفــســاد. ويــضــم قــانــون 
الفساد  مكافحة  آليات  تنظم  بندا   67 الهيئة 
ــعـــطـــي صــــاحــــيــــات الــتــقــصــي  ووســــائــــلــــه، وتـ
والتتبع لهذه الهيئة بما يمّكنها من التصدي 

لهذا الشبح الذي يخيم على الباد منذ عقود.
العيادي،  أشــرف  االقتصادي  الخبير  واعتبر 
أن حملة اإليقافات التي طاولت رجال أعمال 
فــســاد، خــطــوة متأخرة  بــهــم شــبــهــات  تعلقت 
نسبيا تعطي انطباعا باملحاولة إللهاء الرأي 

العام بعد أحداث الكامور جنوب الباد.
الـــخـــطـــوة تبقى  الـــعـــيـــادي، أن هــــذه  وأضــــــاف 
ــة املــوقــوفــن وأخـــذوا  إيــجــابــيــة إذا ثبتت إدانــ
ــادل، مــــؤكــــدا فــــي تـــصـــريـــح إلـــى  ــ ــعـ ــ جــــزاءهــــم الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه يــجــب عــلــى الحكومة 
إعطاء إشارات إيجابية لصندوق النقد لدولي 
بــشــأن جديتها فــي مــحــاربــة الــفــســاد حــتــى ال 
يتعطل صرف القسط القادم من القرض الذي 
في  الصندوق  إدارة  مجلس  عليه  سيصادق 

اجتماعه نهاية الشهر الجاري.

تونس 
تردع الفساد

القمح الجزائري: آمال بارتفاع المحصول

نشطاء يدعمون حملة الشاهد ضد الفساد )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty( مخاوف من تآكل القوة المالية لالقتصاد)Getty( بدأ موسم الحصاد قبل أسبوعين

)Getty( 2011 الشركة لم تنفذ مشروع المركز اللوجستي منذ

مقاومة الفساد توفر 
للدولة إيرادات مهمة 

يمكن تخصيصها للتنمية

ــــؤون الـــعـــقـــاريـــة مــــبــــروك كـــرشـــيـــد، فــي  ــشــ ــ والــ
تصريحات إعامية أمس األربعاء، إن حكومة 
الفساد،  الحرب على  أعلنت  الوطنية  الوحدة 
مشددا على أنها ستتصدى للفاسدين الذين 

يريدون سرقة خيرات الشعب التونسي.
أمــــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــتــصــريــحــات األخـــيـــرة 
املخلوع  الرئيس  لسان صهر  على  أتــت  التي 
العام  املكلف  الطرابلسي وعدم تجاوب  عماد 
بــنــزاعــات الـــدولـــة ملــبــدأ الــصــلــح، أفــــاد كرشيد 
ــــدة الـــوطـــنـــيـــة فــي  ــــوحـ أن مـــقـــاربـــة حـــكـــومـــة الـ
اســتــرجــاع أمــوالــهــا املــنــهــوبــة ال غــبــار عليها، 
لــكــن ذلـــك يــكــون فــي وضـــوح وشــفــافــيــة ووفــق 
مع  القائمة  اإلشكاليات  أن  مضيفا  الــقــانــون، 
مستوى  فــي  تكمن  والــكــرامــة  الحقيقة  هيئة 
اآلليات التي ال يجب أن تكون أحادية الجانب. 

حكومة الشاهد تطيح رجال أعمال 
ومسؤولين مشبوهين

القاهرة ـ جيهان عبدالغني

تتجه وزارة املالية املصرية إلى إسناد 
بــاملــنــافــذ  الــلــوجــســتــيــة  ــز  ــ ــراكـ ــ املـ إدارة 
ــة املـــصـــريـــة  ــ ــركـ ــ ــــشـ ــيــــة إلــــــــى الـ ــمــــركــ الــــجــ
إس(  تــي  )إم  املــعــلــومــات  لتكنولوجيا 
اململوكة لرجل األعمال األردنــي أسامة 
ــريـــف، فــــي مــســعــى لــتــطــويــر  ــشـ ــاح الـ ــ ربــ
الــدولــي واملنطقة  الــقــاهــرة  مبنى مطار 
الــجــمــركــيــة لـــه، لــكــن مــوظــفــي الــجــمــارك 
اعتبروا أن هذا اإلجراء يخالف القانون.
وقــالــت رابــطــة »مــوظــفــو الــجــمــارك ضد 
إلــى منح  الحكومة تتجه  إن  الــفــســاد«، 
تريد«  »إيــجــي  مــشــروع  امتياز  الشركة 
الخاص بتطبيق نظام النافذة الواحدة 
ــارك مع  ــمـ فـــي تـــعـــامـــات مــصــلــحــة الـــجـ
املـــتـــعـــامـــلـــن والــــــربــــــط بـــــن الــــجــــمــــارك 

والجهات األخرى العاملة معها. 

وأضافت الرابطة في بيان للصحافين، 
تــــلــــك اإلجــــــــــــــراءات مــخــالــفــة  أمــــــــس، أن 
ــم يـــتـــم اإلعــــــــان عــن  ــانـــون، حـــيـــث لــ ــقـ ــلـ لـ
مناقصة لــهــذا املــشــروع بــل تــم إدراجـــه 
ــز الــلــوجــســتــيــة  ــ ــراكـ ــ ضـــمـــن مــــشــــروع املـ
الذي تعاقدت عليه الشركة، بما ينافي 
الــواقــع. وكــانــت شــركــة »إم تــي إس« قد 
إلنشاء  املصرية  الحكومة  مع  تعاقدت 
فـــي عــــام 2011، وتــم  مـــركـــز لــوجــســتــي 
 2015 نهاية  فــي  عليه  التعاقد  تجديد 

ولم تلتزم بتنفيذه حتى اآلن.
وحذرت الرابطة من أن الشركة ستكون 
هي املحتكر الوحيد لجميع التعامات 
الــجــمــركــيــة اإللــكــتــرونــيــة بـــن مصلحة 
ــك بــن  ــ ــذلـ ــ الــــجــــمــــارك واملـــتـــعـــامـــلـــن وكـ
مصلحة الجمارك والجهات الحكومية 
ــًا قــابــلــة  ــامــ األخـــــــــرى وذلـــــــك ملــــــدة 30 عــ

للتجديد.

االئتماني  التصنيف  مــوديــز  خفضت 
ــاء لــلــمــرة األولــــى  ــعــ لــلــصــن أمــــس األربــ
منذ  نحو ثاثة عقود، وسط مخاوف 
ــة لـــاقـــتـــصـــاد  ــيــ ــالــ ــوة املــ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــآكــ ــن تــ ــ مـ
ــوام املــقــبــلــة مـــع تــبــاطــؤ النمو  ــ فـــي األعــ
ــادة الــديــن. يــأتــي خفض  واســتــمــرار زيــ
التصنيف االئتماني درجة واحدة إلى 
    A1     من   AA3   في وقت تواجه الحكومة 
ــة تــــحــــديــــات بـــســـبـــب زيـــــــادة  ــيـ ــنـ ــيـ الـــصـ
أعــوام  عــن  نتجت  التي  املالية  املخاطر 

من التحفيز املدعوم باالئتمان.
ــالـــت مــــوديــــز، الـــتـــي غـــيـــرت نــظــرتــهــا  وقـ
املــســتــقــبــلــيــة لــلــصــن مـــن مــســتــقــرة إلــى 
سلبية، في بيان نشرت رويترز بعض 
التصنيف  »يـــرجـــع خــفــض  تــفــاصــيــلــه: 
ــز بــأن  االئـــتـــمـــانـــي إلــــى تـــوقـــعـــات مـــوديـ
تتآكل القوة املالية للصن بشكل ما في 
املقبلة في ظل استمرار زيــادة  األعـــوام 

ــتـــصـــاد ككل  الـــديـــن عــلــى مــســتــوى االقـ
وتباطؤ النمو املحتمل«.

وقالت وزارة املالية الصينية إن خفض 
مـــوديـــز الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي للصن 
ــى مــنــذ عـــام 1989 ينطوي  لــلــمــرة األولــ
عــلــى مبالغة فــي تــقــديــر املــخــاطــر التي 
يواجهها االقتصاد ويرتكز على »نهج 

غير مائم«.
ــة مــوديــز  ــ وأضـــافـــت فـــي بــيــان أن: »رؤيـ
بـــأن الــديــن غــيــر املــالــي للصن سيزيد 
ستواصل  الحكومة  وأن  سريع  بشكل 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــنـــمـــو عـــبـــر إجــــــــراءات 
الــتــحــفــيــز تــبــالــغ فــي الــصــعــوبــات التي 
يواجهها االقتصاد الصيني وتقلل من 
تعميق  على  الصينية  الحكومة  قـــدرة 
اإلصــــــــاح الــهــيــكــلــي وتـــوســـيـــع نــطــاق 

الطلب الكلي بشكل مائم«.
)العربي الجديد، رويترز(

مصر ُتسند تعامالت 
الجمارك لشركة خاصة

أول خفض لتصنيف 
الصين منذ 3 عقود

مال وسياسة

أمر رئيس الحكومة التونسية بإيقاف عدد من رجال األعمال والمسؤولين 
بتهم الفساد، اإلجراء الذي قوبل بصدى كبير لدى عموم التونسيين 
الذين عبّروا عن مساندتهم الشاهد في قراره وفتح هذا الملف الذي 

تلكأت الحكومات السابقة فيه

بدأت لجان البرلمان التونسي مؤخرًا في مناقشة مشروع القانون الخاص 
رئيس  حكومة  طلبت  وقد  الفساد.  بمكافحة  خاصة  هيئة  بإنشاء 
)الصورة(  الشاهد  يوسف  ــوزراء  ال
على  للمصادقة  النظر  استعجال 
التي  الدستورية  المؤسسة  هذه 
لمحاربة  المؤسسات  أبرز  من  تعتبر 
 67 الهيئة  قانون  ويضم  الفساد. 
بندًا تنظم آليات مكافحة الفساد 
صالحيات  وتعطي  ــلــه،  ووســائ
بما  للهيئة  والــتــتــبــع  الــتــقــصــي 
الشبح  لهذا  التصدي  من  يمّكنها 
الذي يخيم على البالد منذ عقود.

مؤسسة جديدة للمكافحة

رؤية

جواد العناني

للنفط  السعودية  »أرامــكــو«  شركة  إن  املتاحة  املعلومات  تقول 
 من بني شركات العالم. وتقّدر قيمتها بحوالى 

ً
هي األكبر قيمة

تملكه،  الــذي  النفط  احتياطي  بسبب  دوالر،  تريليونات  عشرة 
واملقّدرة كمياته بحوالي 260 مليار برميل.

األخيرة،  األشهر  اإلعـــام، في  الصحافة ووســائــل  تناولت  وقــد 
األخبار عن أن هذه الشركة سوف تبيع 5% من رأسمالها، من 
وكــجــزء من  لعملياتها،  املطلوبة  األمـــوال  أن تحصل على  أجــل 

عملية إعادة الهيكلة التي تنفذها اململكة العربية السعودية. 
قليل  جــزء  بيع،  وحتى  الحكومة،  إلــى  بأكملها  الحصة  وتــعــود 
منها، سيتطوي على مبالغ كبيرة، وسيعني بداية التحول نحو 

الخصخصة. 
وقد صّرح ولي ولي العهد، األمير محمد بن سلمان، عام 2016، 
أن بـــاده تــريــد بــيــع الــــ 5% مــن أســهــم شــركــة أرامــكــو لــكــي يتم 

استخدامها رصيدًا للصندوق السيادي السعودي.
وفي اجتماع القمة الذي عقده الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
مع العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، األسبوع الجاري 
الصندوق  بموجبها  سيستثمر  اتفاقية،  وقــعــت  الــريــاض،  فــي 
الــســيــادي الــســعــودي مــا قـــدره 50 مليار دوالر فــي الــطــاقــة مع 

شركات أميركية داخل السعودية وفي الواليات املتحدة. 
وبحسب مــا أوردتـــه وســائــل اإلعـــام، ســوف ترصد السعودية 
داخــل  الطاقة  فــي قطاع  مليار دوالر الستثمارات  قــدره 22  مــا 

الواليات املتحدة.
التي تحّدد األسعار  النفط األميركية هي  ونحن نعلم أن سوق 
البرميل  نفط  تــطــورات سعر  املــراقــب  تتبع  ولــو  للنفط.  العاملية 
الخام فسيرى أن هذا السعر، سواء كان نفط تكساس، أو برنت، 
السوق  أهمها مجريات  بعوامل  يتأثر  فإنه  السويس،  أو شــرق 
األمــيــركــي، فــتــارة يــكــون ســبــب تــغــيــر الــســعــر ارتـــفـــاع املــخــزون 

األميركي أو تراجعه. 
 أخرى ارتفاع الدوالر أو انخفاضه. 

ً
وتارة

النفط.  للتنقيب عن  املباعة  الحفارات  عــدد  آخــرًا  وليس  وأخيرًا 
ولكن، ظهر اآلن عنصر الصخر الزيتي الذي يبدو أن الواليات 

املتحدة تملك كثيرًا منه.
إذا كــان جــزء مــن اســتــثــمــارات الــصــنــدوق الــســيــادي السعودي 
ســوف يوجه إلــى الصخر الزيتي، فــإن في هــذا الــقــرار حصافة 
الطلب  إن  تقول  العاملية  النفط  تقديرات  الطويل، ألن  املــدى  على 
النفط ســوف يستمر في حــدود 115-120 مليون برميل  على 

يوميًا حتى منتصف ثاثينيات القرن الحالي على أقرب حد. 
ــراض الــتــصــديــر حـــوالـــي 100  ــ وســــوف يــوفــر الــعــالــم مــنــهــا ألغـ
مليون برميل من النفط املستخرج تقليديًا، أما الباقي فسوف 
يعصر من مصادر صعبة ومكلفة، مثل الصخر الزيتي والزيت 

الصخري.
ــل )حــجــر الــقــبــان كما يقال( 

ّ
وســيــكــون هــذا الــجــزء الــجــزء املــثــق

النفط،  ارتفع سعر  منه  املعروض  قل  فــإذا  النفط،  لتطور سعر 
والعكس صحيح.

الــقــطــاع، سيتاح لها   فــي هــذا 
ٌ
وإن حصلت اســتــثــمــاراٌت عــربــيــة

وهي  التقليدية،  الطريقة  غير  بطرق  النفط  أسعار  على  التأثير 
خفض اإلنتاج أو زيادته من األعضاء في منظمة الدول املصدرة 
للنفط )أوبك(، ويقع عبء التخفيض أو الزيادة في معظمه على 

كاهل النفط السعودي.
السعودية  الــعــربــيــة  اململكة  الــتــزام  يشكل  أخــــرى،  نــاحــيــة  ومـــن 
مليار   460 بقيمة  واســتــثــمــاريــة وصناعية  دفــاعــيــة  بــتــعــاقــدات 
 من اململكة، 

ً
دوالر خال عشر سنوات تحديًا واضحًا ومخاطرة

 يأتي في زمٍن بدأت اململكة العربية السعودية فيه بإعادة 
ً
فهو أوال

والتركيز  اإلنــفــاق،  وضبط  الدعم،  وتقليل  القتصادها،  الهيكلة 
على االستثمارات املجدية، وتنويع االقتصاد السعودي.

الــســنــوات  مــلــيــار دوالر ستنفق خـــال  أن 260  افــتــرضــنــا  ولـــو 
الثاث بدءًا من اليوم، فإن هذا يعني أن 200 مليار دوالر أخرى 
ســوف تنفق خــال سبعة أعــوام، أو ما قــدره حوالي 30 بليون 

دوالر سنويًا بالتعاون مع أميركا وحدها.
دخلت  التي  واالتــفــاقــات  التعهدات  يستثني  هــذا  فــإن  وبالطبع، 
بها اململكة مع دول أخرى مثل الصني، واليابان، وبعض الدول 
األوروبية. وهذه ال يعلم حجمها، لكنها قد ال تقل عن 200 مليار 

دوالر خال السنوات العشر املقبلة.
كل هذا يعني أن اململكة سوف تدخل في تعهدات بالدفع بقيمة 
660 مليار دوالر خال عشر سنوات، بمعدل يقارب 66 مليار 

دوالر سنويًا.
وباستثناء مشتريات بعض األسلحة، والتي سوف تستثمرها 
السعودية في اتفاقيات مبادلة، أي أن جزءًا من هذه املشتريات 
ع في السعودية، كما هو الحال مع الطائرات املروحية 

ّ
سوف يصن

فإن  دوالر،  مليارات  بقيمة ستة  »ريــثــون«  من شركة  املشتراة 
باقي املبلغ بحاجة إلى تفكير وتدبير وحساب للمخاطر.

ــذي يتعّرض  ــاذا لــو أن الــرئــيــس األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، الـ مـ
لــهــجــوم كــاســح فــي الـــواليـــات املــتــحــدة ســقــط فــي امــتــحــان الثقة 
فــي الــكــونــغــرس، فــاســتــقــال أو خــلــع، فــمــا هــو مــصــيــر كــل هــذه 

االتفاقيات؟ هل لها حماية من هجوم الكونغرس عليها؟ 
ومـــاذا تــم بــشــأن القضايا املــرفــوعــة مــن أهــالــي الــذيــن قتلوا في 
لهم  يجيز  قانون  عــام 2001، وصــدور  العاملية  التجارة  برجي 

رفع قضايا ضد اململكة؟ هل ألغي هذا القانون؟
قد تكون االتفاقات جيدة ومفيدة، لكنها ال تخلو من مخاطرة. 

فما هو البديل لو حصل األسوأ؟ 
 مــن أن املــســؤولــني قــد أجــــروا فحصًا دقــيــقــًا للفرص 

ٌ
ــق أنـــا واثــ

والتحديات املقبلة.
وإذا نجحت خطواتهم في جعل املشاركة األميركية جــزءًا من 
اململكة  نون من جعل 

ّ
رؤيــة 2030، فهم كاسبون، ولربما يتمك

ــدول العشر  ــ ــــادرة عــلــى أن تــكــون مــن ال مــتــنــوعــة االقــتــصــاد، وقـ
األقوى في هذا املضمار.

 مــن أن املــســؤولــني قــد أجــــروا فحصًا دقــيــقــًا للفرص 
ٌ

ــق أنـــا واثــ
والتحديات املقبلة.

وإذا نجحت خطواتهم في جعل املشاركة األميركية جــزءًا من 
اململكة  نون من جعل 

ّ
رؤيــة 2030، فهم كاسبون، ولربما يتمك

ــدول العشر  ــ ــــادرة عــلــى أن تــكــون مــن ال مــتــنــوعــة االقــتــصــاد، وقـ
األقوى في هذا املضمار.

االستثمار العربي في 
الطاقة األميركية
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