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صنبور نفط كردستان قيد اإلغالق
أربيل ـ براء الشمري

التركي رجب طيب  الرئيس  لّوح 
أردوغان، بـ »إغالق صنبور نفط« 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، والـــذي 
يــصــدر عــبــر تــركــيــا، ردًا عــلــى تــنــظــيــم إدارة 
اإلقليم، أمس اإلثنني، استفتاء لالنفصال عن 
الــعــراق، فيما أغلقت إيــران حــدودهــا البرية 
والــجــويــة مــع اإلقــلــيــم، الــــذي ســـاد االرتــبــاك 
أسواقه وسط قلق غير مسبوق من تعرضه 
لحصار خانق من جانب السلطات العراقية 

في بغداد، وإيران وتركيا املجاورتني.
وقال أردوغــان في كلمة خالل مشاركته في 
األنــاضــول:  وكالة  وفــق  بإسطنبول،  مؤتمر 
ــن ســيــبــيــع اإلقــلــيــم  ــوم ملــ ــيــ ــرى بـــعـــد الــ ــنــ »ســ
لدينا،  الصنبور  النفط،  العراق  في  الكردي 
إلــى  األمــــر«، مــشــيــرًا  وعــنــدمــا نغلقه ينتهي 
أنه ُيسمح حاليا فقط بالعبور إلى الجانب 
البلدين.  الحدودية بني  املعابر  في  العراقي 

وأضاف: »سنفصح عن تدابير أخرى خالل 
عارضها 

ُ
الــجــاري«. وفــي خطوة ت األســبــوع 

قوى إقليمية ودولية، فتحت مراكز االقتراع 
فــي اإلقــلــيــم الــعــراقــي أبــوابــهــا صــبــاح أمــس، 
أمـــام نــحــو 5 مــاليــني نــاخــب للتصويت في 

استفتاء االنفصال عن العراق.
ــا الــبــريــة والــجــويــة  ــران حـــدودهـ ــ وأغــلــقــت إيـ
مــع إقــلــيــم كــردســتــان، وفـــق مــا أعــلــنــه بــهــرام 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  الــنــاطــق  قــاســمــي، 
ــار إلــــى أن الـــقـــرار جــاء  ــ ــــذي أشـ ــة، الـ ــيـ ــرانـ اإليـ

»بطلب من الحكومة العراقية«.
وكــانــت إيـــران قــد أعلنت مــن األحــد املاضي، 
ــل الــــرحــــالت الـــجـــويـــة نــحــو مــطــاري  وقــــف كـ
إربــيــل والــســلــيــمــانــيــة، وكــذلــك كــل الــرحــالت 
الــعــراق وتعبر  الــتــي تنطلق مــن كــردســتــان 
أجـــــــواء إيــــــــران. ويـــعـــيـــش إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
قلقًا غير مسبوق. وأكــد تجار في محافظة 
املواد  ارتفاع أسعار  اإلقليم،  إربيل عاصمة 
الــغــذائــيــة بــنــســبــة تـــتـــراوح بـــني 5% و%10 

ــــالل الـــيـــومـــني املـــاضـــيـــني، بــســبــب خــشــيــة  خـ
السكان من نشوب أزمة اقتصادية قد تطول، 

بعد إجراء االستفتاء.
ــــب ســـائـــقـــي  ــلـ ــ وأشـــــــــــار الــــتــــجــــار إلـــــــى أن أغـ
ــــني، تــم  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــنـــات مــــن األتــــــــراك واإليـ الـــشـــاحـ
توجيههم على ما يبدو بترك خط التجارة 
ــع كـــردســـتـــان مــنــذ يـــومـــني، كــمــا أن هــنــاك  مـ
إجراءات مشددة فرضتها تركيا وايران عند 
املعابر منذ مساء األحد أدت إلى ارتباك في 

انسيابية وصول البضائع لإلقليم.
ويعتمد اإلقليم على نحو 75% من البضائع 
ــيـــاجـــات الــيــومــيــة عــلــى االســـتـــيـــراد  ــتـ واالحـ
مـــن تــركــيــا وإيـــــــران، خــاصــة فـــي مـــا يتعلق 
تعتمد  كما  اليومية،  االستهالكية  بالسلع 
حــكــومــة كـــردســـتـــان الــــعــــراق عــلــى الــبــنــزيــن 
ومشتقات الوقود األخرى، التي تستوردها 
من تركيا، وهــو ما دفــع املواطنني لتخزين 
كميات كبيرة مــن املــحــروقــات أيــضــا. وقــال 
ســـامـــر الـــجـــاف، وهــــو ســـائـــق ســـيـــارة أجـــرة 

مــن إربــيــل، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن أســعــار 
البنزين ارتفعت من 450 دينارًا عراقيًا إلى 
750 دينارًا خالل 48 ساعة، مشيرا إلى أنه 
للذهاب  املحافظة  سكان  أغلب  كما  اضطر 
إلى األسواق وشراء كميات كبيرة من املواد 
الغذائية والطبية من أجل تخزينها للمرحلة 
املقبلة، بينما رفع التجار األسعار بذريعة 
إغــــالق الـــحـــدود مـــع تــركــيــا وإيـــــــران. وحـــذر 
الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــعــراقــي عــبــدالــزهــرة 
املــعــمــوري، مــن أن إغـــالق املــنــافــذ اإليــرانــيــة 
والــتــركــيــة ســتــكــون لـــه آثــــار ســلــبــيــة كــبــيــرة 
على اإلقليم، الفتا إلــى أنــه أصبح من شبه 
املؤكد أيضا أن تمضي الحكومة والبرملان 
االتحاديان في بغداد بإجراءات أكثر قسوة 
الكردية  تجاه اإلقليم كقطع التخصيصات 
التي تتجاوز 17 مليار دوالر،  املــوازنــة  من 
فضال عن زيــادة نسبة البطالة الكردية من 
الذين  األكـــراد  خــالل تسريح آالف املوظفني 

يعملون في بغداد.

القاهرة ـ العربي الجديد

كشف طارق عامر، محافظ البنك املركزي املصري، عن 
التصدير  لبنك  دوالر  مليارات   5.2 بــالده ستسدد  أن 
واالستيراد األفريقي قبل نهاية ديسمبر/ كانون األول 
املــقــبــل، بينما لــم يكشف »املـــركـــزي« مــن قــبــل عــن هــذه 

القروض والغرض منها.
وقال عامر في تصريحات لصحيفة اقتصادية محلية، 
أمس اإلثنني، إن املديونية املستحقة على مصر، لبنك 
الــتــصــديــر واالســتــيــراد األفــريــقــي بــواقــع 3.2 مــلــيــارات 
ــل، ومــلــيــاري دوالر  دوالر فــي شكل قــرض قصير األجـ

سيولة حصل عليها البنك املركزي عبر عملية إعادة 
شراء ألوراق مالية حكومية مع املصرف األفريقي، عقب 
العمالت  موقف  تعزيز  بغرض  الــصــرف  سعر  تحرير 
األجنبية لديه. وحرر البنك املركزي سعر الجنيه أمام 
الــعــمــالت األجــنــبــيــة فـــي الــثــالــث مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
ــادة سعر الفائدة  الــثــانــي 2016، ورافـــق ذلــك الــقــرار زيـ
تــزيــد فــي األشهر  أن  الــيــوم قبل  بنسبة 3% فــي نفس 
الالحقة، لتصل معدالت الزيادة حتى نهاية أغسطس/ 

آب املاضي نحو 7% لتتجاوز حاجز الـ %18.
وســـاهـــم قــــرار تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف وزيــــــادة أســعــار 
الــفــائــدة بــشــكــل كــبــيــر، فــي زيــــادة مــشــتــريــات األجــانــب 

الخزانة  وأذون  سندات  في  املتمثلة  املصرية  للديون 
ــــالل األشــــهــــر املـــاضـــيـــة،  ــتـــي طــرحــتــهــا الـــحـــكـــومـــة، خـ الـ
في  لكنه  األجــنــبــي،  النقد  احتياطي  ارتــفــاع  وبالتالي 
الــديــون واألعــبــاء املترتبة عليها  املقابل زاد من حجم 
وتهاوي القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع غير مسبوق 
فــي مــعــدالت تضخم أســعــار املستهلكني وزيـــادة عجز 
موازنة الدولة املتفاقم باألساس. وقفز الدين الخارجي 
دوالر  مــلــيــار   73.9 إلـــى  ليصل   ،%38.4 بنسبة  ملــصــر 
مليار   53.4 مــقــابــل   2017 آذار  ــارس/  مــ بــنــهــايــة شــهــر 
دوالر فــي شهر مـــارس/ آذار مــن الــعــام املــاضــي 2016. 
واعتبر محافظ البنك املركزي أن »رد مستحقات بنك 

خفض  في  سيساهم  األفريقي،  واالستيراد  التصدير 
احتياطي  وزاد  الخارجية«.  االلتزامات  في  جــدًا  كبير 
الــبــالد مــن الــنــقــد األجــنــبــي إلـــى 36.143 مــلــيــار دوالر 
في نهاية أغسطس/ آب من 36.036 مليارًا في نهاية 
يوليو/ تموز. ويأتي سداد مصر ديون بنك التصدير 
األفريقي، ضمن ديون خارجية مستحقة  واالستيراد 
الـــســـداد خـــالل الـــربـــع األخـــيـــر مـــن 2017 بــنــحــو 8.134 
املــركــزي. وتتدافع  البنك  مليارات دوالر، وفــق محافظ 
الجهات الحكومية في مصر نحو االقتراض الخارجي، 
األمر الذي دعا خبراء اقتصاد إلى التحذير من مخاطر 

مالية كبيرة قد تشهدها البالد.

مصر تسدد ديونًا »مخفية« بقيمة 5.2 مليارات دوالر

اتفاق غاز بين قطر 
وبنغالدش

وقعت شركة »راس غاز« اململوكة 
لدولة قطر، أمس، اتفاقية لبيع 
الغاز الطبيعي املسال ملدة 15 

عامًا مع شركة بنغالدش للنفط 
والغاز واملعادن )بتروبنغال(. 

وذكر بيان صحفي صادر 
عن »راس غاز« نقلته وكالة 

»األناضول«، أن الشركة القطرية 
ستورد كميات من الغاز الطبيعي 

املسال سنويًا إلى بتروبنغال، 
ملدة 15 عامًا. ومن املقرر أن يتم 
تسليم شحنات الغاز الطبيعي 

املسال، إلى وحدة بتروبنغال 
العائمة لتخزين الغاز املسال 

وإعادته إلى حالته الغازية. 
وبموجب االتفاق، وفقا لوكالة 

»رويترز« نقال عن مسؤول من 
بنغالدش ستورد راس غاز 

1.8 مليون طن سنويا من الغاز 
الطبيعي املسال في السنوات 

الخمس األولى، وسيصل حجم 
التوريد إلى 2.5 مليون طن في 

السنوات العشر التالية.

إيران تطالب بتغييرات 
في سوق النفط

قال وزير النفط اإليراني، بيجن 
زنغنه، أمس اإلثنني، إن التزام 

منظمة البلدان املصدرة للنفط 
»أوبك« باتفاق خفض إنتاج الخام 

مقبول، لكن هناك حاجة لبعض 
التغييرات، إذا كانت الدول املنتجة 

تسعى إلى إعادة التوازن إلى 
السوق. ونقل موقع معلومات 

وزارة النفط اإليرانية على 
اإلنترنت )شانا( عن زنغنه قوله 
إنه »يجب على جميع األعضاء 

أن يلتزموا بنسبة 100% باتفاق 
خفض اإلنتاج، وثانيا ينبغي أخذ 

مستوى إنتاج نيجيريا وليبيا 
في االعتبار«. ومن جانبه، قال 
وزير الطاقة اإلماراتي، سهيل 

املزروعي، إن نسبة التزام بالده 
باالتفاق تبلغ 100%، مضيفا أن 

بالده خفضت، خالل الشهرين 
املاضيني، صادراتها بنسبة 

.%10

العراقيون األكثر شراء 
لعقارات تركيا

أظهرت بيانات إحصائية تركية، 
أن الكويتيني جاؤوا في املرتبة 

الثالثة بعد العراقيني والسعوديني، 
من حيث شراء األجانب للعقارات 

في تركيا، خالل أغسطس/آب 
.2017

وأوضحت البيانات التي أصدرتها 
مؤسسة اإلحصاء التركية، أمس 

اإلثنني، أن العراقيني تصدروا 
قائمة الترتيب بشراء 317 

عقارا، يليهم السعوديون بشراء 
198 عقارا، ثم الكويتيون بـ135 
عقارا، يليهم الروس 95 عقارا، 

واألفغان 81 عقارا. وأشارت إلى 
أن مبيعات العقارات لألجانب 

في تركيا سجلت ارتفاعا، في 
أغسطس/آب املاضي، بنسبة 

11.4%، مقارنة بالشهر نفسه 
من العام املاضي 2016، موضحة 

أن العدد اإلجمالي للمبيعات بلغ 
1684 عقارا.

أخبار

غاز إثيوبي 
للتصدير

تأمل إثيوبيا في الدخول إلى قائمة مصدري الغاز في العالم، خالل 18 شهرًا من اآلن، فيما اتخذت الدولة خطوات كبيرة نحو تنفيذ مشروعات في مجاالت 
الثروات الطبيعية والبنية التحتية، خالل السنوات املاضية. وقال وزير الدولة في وزارة املعادن والبترول والغاز الطبيعي اإلثيوبي، »كوانغ توت الم«، في 
شرت، أمس اإلثنني، إن بالده بصدد االنتهاء من تشييد خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي املنتج من شرقي البالد إلى جيبوتي، 

ُ
مقابلة مع وكالة األناضول ن

ومنها إلى األسواق العاملية. وأضاف أن إثيوبيا تملك احتياطيات تقدر بنحو 4.7 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في حقول )كالوب( و)هالال( 
شرقي البالد، مشيرا إلى أن شركة »بولى جى.سى.إل. بتروليوم« الصينية ستتولى تطوير مشروعات للغاز بتكلفة تقدر بـ 1.8 مليار دوالر.

اقتصاد
الثالثاء 26  سبتمبر/ أيلول   2017 م  6 محرّم 1439 هـ  ¶  العدد 1121  السنة الرابعة
Tuesday 26 September 2017

)األناضول(
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

يتطلع رجـــال األعــمــال فــي املغرب 
ــلـــى تــســهــيــات  ــى الــــحــــصــــول عـ ــ إلــ
املالية  الضغوط  تخفف  ضريبية 
عــلــيــهــم، مـــقـــابـــل املـــســـاهـــمـــة فــــي خـــلـــق فـــرص 
الــعــمــل الــجــديــدة الــتــي تــحــتــاجــهــا الــحــكــومــة 
بـــشـــدة لــخــفــض نــســبــة الــبــطــالــة فـــي الـــبـــاد، 
خاصة  مقلقة،  مستويات  إلــى  وصلت  حيث 
يطرح  أن  وينتظر  والخريجني.  الشباب  بني 
ــال األعــمــال الـــذي يطلق عليه في  اتــحــاد رجـ
املـــغـــرب »االتــــحــــاد الـــعـــام ملـــقـــاوالت املـــغـــرب«، 
ويمثل رجال األعمال، تفاصيل مطالبه أمام 
وزارة االقــتــصــاد واملــالــيــة فــي األيــــام املقبلة، 
بــعــد اجــتــمــاع عــقــد يـــوم االثــنــني املــاضــي مع 

رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
ويــــســــعــــى االتــــــحــــــاد إلـــــــى إقـــــنـــــاع الـــحـــكـــومـــة 
أن  الـــذي ينتظر  املـــوازنـــة،  بتضمني مــشــروع 
يـــعـــرض عــلــى الـــبـــرملـــان فـــي أواخـــــر أكــتــوبــر/
تلبي  جبائية،  تــدابــيــر  املــقــبــل،  األول  تشرين 

تــطــلــعــاتــه، فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــضــريــبــة على 
الــشــركــات والــقــيــمــة املــضــافــة. ويـــدافـــع رجــال 
األعمال عن اعتماد نظام تصاعدي للضريبة 
املــوارد  الــدخــل، حتى تتمكن من توفير  على 
استثماراتها.  إنجاز  لها  تخول  التي  املالية 
ويتطلعون كذلك إلى أن تعمد الحكومة إلى 
مــنــح الـــشـــركـــات الـــتـــي تــنــجــز اســتــثــمــاراتــهــا، 

تخفيضًا في الضريبة كحافز.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ويـــقـــول مــصــدر مــطــلــع لـــ
أن االتــحــاد الــعــام ملــقــاوالت املــغــرب، سيطلب 
التي  الجديدة  الشركات  إعفاء  الحكومة  من 
تــدخــل الــســوق ألول مـــرة مــن الــضــريــبــة على 
الشركات ملــدة ثاثة أعـــوام، مقابل الــتــزام كل 
واحــدة منها بتوفير فرصتي عمل. ويتوقع 
االتـــحـــاد ملـــقـــاوالت املـــغـــرب، إقـــنـــاع الــحــكــومــة 
بــأن تفعيل هــذه الخطة سيفضي، إلــى خلق 
250 ألف فرصة عمل على مدى ثاثة أعوام، 
حسب ذات املصدر. وكان االتحاد قد وجه هذا 
املطلب لحكومة عبد اإلله بنكيران في العام 
املاضي، إال أنه لم يتم تضمينه في مشروع 
ــة، الــتــي تــأخــر الــتــصــويــت عليها إلــى  املـــوازنـ

حني استام حكومة سعد الدين العثماني.
ويــتــطــلــع رجـــــال األعــــمــــال، حــســب املـــصـــدر، 
ــامـــني،  ــنـــذ عـ ــة اتــــخــــذت مـ ــى تـــطـــويـــر خـــطـ ــ إلــ
إعفاًء من  الحديثة اإلنشاء  الشركات  تمنح 
العامة  والضريبة  االجتماعية  املساهمات 
على الــدخــل فــي حــدود خمسة مــن األجـــراء، 
دون أن يتجاوز دخلهم ألف دوالر. وينتظر 

أن يسعى االتــحــاد الــعــام ملــقــاوالت املــغــرب، 
إلى رفع عدد املوظفني الذين يعطون الشركة 
الحق في اإلعفاء من الضرائب االجتماعية 
والضريبة على الدخل إلى عشرة. ويتوقع 
املصدر أن يخفف ذلــك اإلعفاء الضغط عن 
الشركات الجديدة، ما يشجعها على توفير 
البطالة  محاصرة  فــي  تساعد  عمل،  فــرص 

في املغرب.
ويــرى أن التخفيف من األعباء عن الشركات 
ــال  ــ ــد جـــســـور الـــثـــقـــة بــــني الـــحـــكـــومـــة ورجـ ــ ومـ
ــال، فـــي ظـــل انـــتـــعـــاش االقـــتـــصـــاد لــدى  ــمــ األعــ
البلدان األوروبية الشريكة للمغرب، يمكن أن 

يعطي دفعة قوية لاقتصاد الوطني.
ويشير إلى أن أحد مداخل محاصرة البطالة، 
يتمثل في تسهيل خلق الشركات في املغرب، 
حــيــث يــعــتــبــر أن عـــددهـــا غــيــر كــــاف لــتــوفــيــر 
فرص العمل املطلوبة، غير أنه يؤكد على أن 
اإلداريــة  القيود  ذلك يبقى مرتبطًا بتخفيف 
ــادي املــغــربــي،  ــتـــصـ ــقـــول االقـ والــجــبــائــيــة. ويـ
البطالة  مسألة  معالجة  إن  الشيكر،  محمد 
إجـــراءات  عبر  تــأتــي  أن  يفترض  والتشغيل، 

دقيقة وآنية، وال تترك للمدى البعيد.
ــن  ــديــ ــد الــ ــعــ ــــس الــــحــــكــــومــــة، ســ ــيـ ــ ــر رئـ ــبـ ــتـ ــعـ يـ
برنامجه بخفض  فــي  وعــد  الــذي  العثماني، 
معدل البطالة، أنه يجب خلق 200 ألف فرصة 
املحلي  االقتصاد  ولــم يخلق  العام.  عمل في 
ألــــف فـــرصـــة عــمــل في  حــتــى اآلن، ســــوى 74 
الربع الثاني من العام الجاري، مقابل طلبات 
عمل جــديــدة مقدمة مــن 33 ألــف شخص، ما 

رفع عدد العاطلني إلى 1.31 مليون مغربي.
ووصـــل مــعــدل البطالة فــي الــربــع الثاني من 
الـــصـــادرة  الــبــيــانــات  وفــــق   %9.3 إلــــى   2017
عـــن املـــنـــدوبـــيـــة الــســامــيــة لــلــتــخــطــيــط مطلع 

أغسطس/ آب املاضي.  
ويرى مراقبون أن التحدي يتمثل في ضمان 
معدل  تحقيق  أجل  من  االستثمارات  فعالية 

ــقـــد الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي  ــنـ قـــــــررت مـــؤســـســـة الـ
ــقـــاف نـــشـــاط الــتــحــويــات املــالــيــة  ــا«، إيـ ــامــ »ســ
ــبـــرى فــــي املــمــلــكــة،  ــثـــاث شــــركــــات صــــرافــــة كـ لـ
مبررة ذلك بعدم التزامها بعدد من املتطلبات 
النظامية والــرقــابــيــة، دون اإلفــصــاح عــن هذه 
املتطلبات. وقالت املؤسسة، التي تقوم بمهام 
املركزي، في بيان نشرته على موقعها  البنك 
اإللكتروني، أمس اإلثنني، إن الشركات الثاث 
العمودي وشــركــاه«،  هي »سعيد محمد علي 
وأوالده«،  الــــزامــــل  عـــبـــدالـــلـــه  الـــعـــزيـــز  و»عــــبــــد 

و»أبناء محمد منير حلواني«.
إيقاف نشاط  ولــم تكشف املؤسسة عن سبب 
الـــشـــركـــات الـــثـــاث واكــتــفــت بـــالـــقـــول، إن قـــرار 
ــات تــحــويــل األمـــــــوال مـــن جــانــب  ــدمـ ــقـــاف خـ إيـ
الــشــركــات، يــأتــي اســتــنــادًا للصاحيات  هـــذه 
ــد املــنــظــمــة  ــواعــ ــقــ ــا بـــمـــوجـــب الــ ــنـــوحـــة لـــهـ املـــمـ
ملــزاولــة أعــمــال الــصــرافــة. وأشــــارت إلــى أنــه لن 
ثبوت  بعد  إال  الخدمات،  بعودة  السماح  يتم 
تصحيح الشركات ألوضاعها والتزامها التام 
حــال  وفـــي  والــرقــابــيــة،  النظامية  باملتطلبات 
عدم قيام الشركات بتصحيح أوضاعها فإنها 
ســوف تتخذ إجـــراءات نظامية إضافية، دون 

أن تكشف عنها. وتصنف شركات »العمودي« 
و»الــــزامــــل« و»حـــلـــوانـــي« ضــمــن الــفــئــة األولـــى 
التي  السعودية،  في  الصرافة  )أ( من شركات 
تــضــم أربــــع شــركــات فــقــط، والــتــي تــســمــح لها 
مؤسسة النقد العربي بنشاط تحويل األموال 
داخل وخــارج اململكة، بجانب خدمات تبديل 
ــراء الــعــمــات األجــنــبــيــة،  ــ الــعــمــات، وبــيــع وشـ
وبـــيـــع وشــــــراء الــشــيــكــات الــســيــاحــيــة وشــــراء 
الــشــيــكــات املـــصـــرفـــيـــة. وتـــعـــد شـــركـــة »مــحــمــد 
لها  املسموح  الوحيدة  وأوالده«،  يعا  حسن 
حاليًا بتحويل األموال داخل وخارج اململكة، 
النقد  مؤسسة  تضعه  الـــذي  التصنيف  وفــق 
واطــلــعــت عــلــيــه »الــعــربــي الـــجـــديـــد«.  وتظهر 
تعمل  48 شركة صــرافــة  أن  املؤسسة  بيانات 

لــيــس مسموحًا  الــثــانــيــة )ب(، لكنه  الــفــئــة  فــي 
تقديم  مــن حقها  بينما  ــوال،  األمــ تحويل  لها 
العمات  بتبديل  املتعلقة  األخـــرى  الــخــدمــات 
ــيــــة وبـــيـــع  ــبــ ــنــ وبــــيــــع وشــــــــــراء الــــعــــمــــات األجــ
الشيكات  السياحية وشــراء  الشيكات  وشــراء 
املصرفية فــقــط.    مــن ناحية أخـــرى، أظهرت 
وثــيــقــة صــــادرة مــن أحـــد الــبــنــوك، الــتــي جــرى 
تعيينها من جانب السعودية لترتيب عمليات 
االقتراض الخارجي، أن اململكة فوضت بنوكًا 
املستثمرين  اللقاءات مع  لترتيب سلسلة من 
الــراغــبــني فــي شــراء الــديــون، وذلــك قبيل طرح 
ــي مـــزمـــع لـــســـنـــدات بــــآجــــال تــــتــــراوح بــني  ــ دولــ
خمس سنوات ونصف السنة و30 سنة، دون 

أن تذكر قيمتها، وفق رويترز، أمس.
وتتوسع السعودية في االقتراض، لسد العجز 
فـــي إيــــراداتــــهــــا، خـــاصـــة بــعــد تـــهـــاوي أســعــار 
الــنــفــط إلـــى أكــثــر مــن الــنــصــف، مــنــذ منتصف 
2014. وتهاوى االحتياطي العام للمملكة، إلى 
 ،2017 يــولــيــو/تــمــوز  فــي  مــلــيــار دوالر   164.6
مقابل 346.6 مليار دوالر في ديسمبر/كانون 

األول 2014، وذلك وفق البيانات الرسمية.
)العربي الجديد(

كشفت مصادر مطلعة أن سلطات الحوثيني 
والــرئــيــس املــخــلــوع عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، 
تــعــتــزم رفــــع ضــريــبــتــي املــبــيــعــات والـــدخـــل، 
ــراء تــعــديــات عــلــى الــقــوانــني  ــ مـــن خــــال إجــ
الــضــريــبــيــة، بـــهـــدف زيــــــادة املـــــــوارد املــالــيــة 
لــتــمــويــل الــحــرب املــســتــمــرة فــي الــيــمــن، منذ 

نحو عامني ونصف العام.
الـــــجـــــديـــــد«، أن ســـلـــطـــات  ــــي  ــــربـ ــعـ ــ وعــــلــــم »الـ
ــالــــح تــــــدرس رفـــــع ضــريــبــة  الـــحـــوثـــيـــني وصــ
الــدخــل عــلــى رواتــــب مــوظــفــي الــدولــة بنحو 
ابـــتـــداء مـــن شهر  الــضــعــف، لــتــصــبــح %30، 
مـــايـــو/أيـــار املــقــبــل، بـــدال مـــن نــســبــة الـــــ%15 
ــا. وال تـــدفـــع ســلــطــات  ــيـ ــالـ ــمـــول بـــهـــا حـ ــعـ املـ
الحوثيني وصالح باألساس الرواتب لنحو 
مليون موظف حكومي في العاصمة صنعاء 
منذ  لسيطرتهم،  الخاضعة  املناطق  وبقية 

أكتوبر/تشرين األول 2016.
وأضـــافـــت املـــصـــادر أنـــه جـــار أيــضــا دراســـة 
من  السيارات  املبيعات على  زيــادة ضريبة 
5% إلى 15%، مما سيرفع عائدات الضريبة 
ــى 6 مـــلـــيـــارات  ــ عـــلـــى مــبــيــعــات املـــركـــبـــات إلـ
مــشــيــرة  دوالر(،  مــلــيــون   16( ســنــويــا  ريــــال 
األول  أكتوبر/تشرين  أنــه سيتم مطلع  إلــى 
املقبل تطبيق زيــادة ضريبية على خدمات 
االتصاالت واإلنترنت. وكان صالح شعبان، 

وزير املالية في حكومة صنعاء املشكلة من 
يوم  كشف  قــد  وصــالــح،  الحوثيني  تحالف 
ــــوزارة لرفع  األربـــعـــاء املــاضــي، عــن تــوجــه الـ
ضــريــبــة املــبــيــعــات عــلــى اتـــصـــاالت الــهــاتــف 
الــنــقــال والـــدولـــي إلـــى 22% بـــدال مـــن %10، 
وخدمات الهاتف الثابت واإلنترنت من %5 
إلى 10%، وضريبة املبيعات على السجائر 
املــحــلــيــة واملــــســــتــــوردة والـــتـــبـــغ إلــــى %120 
بــدال مــن 90%. وتــأثــرت سلطات الحوثيني 

وصـــالـــح، بــقــرار الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
منصور هادي، في سبتمبر/أيلول املاضي، 
اليمني  املـــركـــزي  الــرئــيــس للبنك  املــقــر  نــقــل 
العاصمة  إلــى  صنعاء  مــن  عملياته  وإدارة 
ــبــــاد(، حــيــث مقر  املــؤقــتــة عــــدن )جـــنـــوب الــ
ــادر تــمــويــل  ــة. لـــكـــن ال تــــــزال مــــصــ ــكـــومـ الـــحـ
ــيـــني تــــتــــدفــــق، وتــــتــــنــــوع بــــني فـــرض  الـــحـــوثـ
السوداء،  السوق  الضرائب والسيطرة على 
الــتــي انــتــشــرت فــي ربـــوع الــبــاد، وتــعــد من 
أهــم مــواردهــم املالية، باإلضافة إلــى مــوارد 
الدولة  مؤسسات  على  بسيطرتها  رسمية 
اليمنية، وتحكمها في منافذ بحرية وبرية، 

ما منحها مزيدًا من القوة والنفوذ.
وقال طارق عبدالرشيد، الخبير االقتصادي 
ــــادة  ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن زيـ ــعـ ـــ »الـ الــيــمــنــي لــ
والدخل،  املبيعات  على  الضريبية  الرسوم 
أن املؤشرات  يعد توجها إجباريا، السيما 
في  من قصور  يعانون  الحوثيني  أن  تؤكد 

مواردهم املالية.
ومن جانبه، أكد فكري عبد الواحد، الخبير 
الــيــمــنــي فـــي املــالــيــة الـــعـــامـــة، أن املــســتــهــلــك 
لـــخـــدمـــات االتــــصــــاالت واإلنـــتـــرنـــت هـــو من 
ــا الــشــركــات  ســيــتــضــرر بــشــكــل أســـاســـي، أمــ

فستضاعف أرباحها.
)العربي الجديد(

تسهيالت 
مقابل التشغيل

رفع الضرائب يزيد أعباء المواطنين )عبدالرحمن 
عبداهلل/فرانس برس(

إيقاف تحويالت 3 شركات صرافة كبرى

الحوثيون يرفعون الضرائب لتدبير األموال

رجال األعمال يساومون حكومة 
المغرب على الضرائب

إنقاذ بنكين كبيرين 
من اإلفالس وقلق 

من اتساع األزمة

يسعى رجال األعمال 
المغاربة للحصول على 

تخفيضات ضريبية 
ودفع الحكومة إلجراء 

تعديل في قانون العمل 
لصالحهم، مقابل 

مساعدة الدولة في 
خلق فرص عمل 
جديدة في البالد

السعودية مال وسياسة

اليمن

%44
ــالع أجـــراه  ــط ــت ــر اس ــه أظ
»مركز عموم روسيا لدراسة 
الرأي العام« مؤخرا، أن %44 
آراؤهــم  المستطلعة  من 
احــتــمــال  ــبــعــدون  ــســت ي ال 
نشوب أزمة مصرفية خالل 
ثالثة، ورأى %29  أو  عامين 
منهم أن خسارة المدخرات 

»واردة إلى حد كبير«

تحقيق

رئيس الحكومة أكد 
ضرورة توفير 200 ألف 

فرصة عمل سنويا

توقعات بتجاوز حصة 
الدولة في القطاع 

المصرفي %70

430 مليار دوالر حجم 
الودائع بالمصارف بنهاية 

أغسطس

مطالبة الشركات 
الثالث بتصويب أوضاعها 

النظامية والرقابية

موسكو ـ رامي القليوبي

الروسي  املصرفي  القطاع  واجــه 
عــــلــــى مــــــــدى األشــــــهــــــر األخـــــيـــــرة 
بــدءًا من  الصدمات  مجموعة من 
»يــوغــرا«  تعثر مــصــارف خاصة كبرى مثل 
البالغ عــدد عمائه مــا ال يقل عــن 400 ألف 
عــمــيــل، ووصــــوال إلـــى تــحــرك الــبــنــك املــركــزي 
ــاذ مـــصـــرفـــي »أوتـــكـــريـــتـــيـــه«  ــ ــقـ ــ ــن أجــــــل إنـ ــ مـ
و»بــيــنــبــنــك« الــكــبــيــريــن عـــن طــريــق الــدخــول 
ــذه الــصــدمــات  ــارت هــ ــ ــ فـــي رأســمــالــهــمــا، وأثـ
قلق املودعني. وبعد تعثر وإلغاء تراخيص 
نــحــو 290 مــصــرفــًا روســيــًا مــنــذ عـــام 2013، 
وضــع املــركــزي الــروســي آلية جــديــدة إلنقاذ 
ــبــــرى عــــن طــــريــــق الـــــدخـــــول فــي  مــــصــــارف كــ
ــم الـــقـــطـــاع  ــ ــدوق دعــ ــ ــنـ ــ ــبـــر »صـ رأســـمـــالـــهـــا عـ
املــصــرفــي«. وأصــبــح مــصــرفــا »أوتــكــريــتــيــه« 
ائــتــمــانــيــتــني  و»بــيــنــبــنــك« أول مــؤســســتــني 
املركزي  املصرف  من  دعما  تطلبان  كبريني 
في إطار هذه اآللية. و»أوتكريتيه« هو أكبر 
مجموعة مالية خاصة في روسيا وخامس 
بــدء مشكاته،  قبل  الباد  في  أكبر مصرف 
كما يعد »بينبنك« املصرف الثاني عشر في 

روسيا من حيث قيمة األصول.
مصرف  فــي  التحليل  إدارة  رئيس  ويتوقع 
»نـــورديـــا«، دمــيــتــري فــيــديــنــكــوف، أن تكون 
اآللــيــة الــجــديــدة إلنــقــاذ املـــصـــارف املتعثرة 
ــرار عــمــلــهــا با  ــمـ ــتـ فـــعـــالـــة، ألنـــهـــا تــتــيــح اسـ

انقطاع ودون املساس بودائع العماء.
»الــعــربــي  ويـــقـــول فــيــديــنــكــوف فـــي حــديــثــه لـــ
ــة، كـــانـــت  ــقــ ــابــ ــد«: »فــــــي املـــــــــرات الــــســ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
هــنــاك حــــاالت فــشــل املـــصـــارف الــخــاصــة في 
والــوفــاء  املتعثرة  الــبــنــوك  االســتــحــواذ على 
بــالــتــزامــاتــهــا، ولــكــن املــصــرف املــركــزي لديه 

إمكانيات تسمح بذلك با شك«.
وحول تداعيات تعثر مصارف خاصة كبرى 
على ثقة املودعني، يضيف: »إذا كان العماء 
ــــر ذلــــك ســلــبــا على 

ّ
خـــســـروا مــدخــراتــهــم، ألث

ثقتهم، ولكن الوضع من وجهة نظر العميل 
يتحسن بعد دخول البنك املركزي في رأس 
املال، كما أن استقرار املنظومة املالية يزداد 
الروسي  املالي  الخبير  ويذّكر  عــام«.  بشكل 

بــــأن عـــمـــاء »أوتـــكـــريـــتـــيـــه« مـــن األشـــخـــاص 
لسحب  هــرعــوا  واالعــتــبــاريــني،  الطبيعيني 
ودائعهم وسط غموض الرؤية حول مصير 
الــبــنــك، ولـــكـــن إدارة املـــصـــرف أعــلــنــت أنــهــم 
استأنفوا اإليداعات بعد سيطرة »املركزي« 

على الوضع.
وعـــــــلـــــــى مـــــــــــدى أشـــــــهـــــــر الــــــصــــــيــــــف، واجــــــــه 
ــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــن  »أوتــــكــــريــــتــــيــــه« مــــوجــــة غـ
سحوبات الودائع بلغت أكثر من 660 مليار 
خــال  دوالر(  مــلــيــار   11.5 )حــــوالــــي  روبـــــل 
وسط  وأغــســطــس/آب  يوليو/تموز  شهري 
مالية  مواجهته مشكات  عــن  أنــبــاء  تـــداول 

ونقص السيولة.
االعــتــبــاريــني في  وبلغت حصة األشــخــاص 
الشركات  لكون   ،%70 مــن  أكثر  السحوبات 
هي الخاسر األكبر عند تعثر املصارف في 
ظــل الــنــظــام املــصــرفــي الــروســي الـــذي يؤمن 
تــلــقــائــيــًا ودائــــــع األفـــــــراد فــقــط وفــــي حـــدود 
1.4 مــلــيــون روبـــل )حــوالــي 24 ألـــف دوالر(، 
بــيــنــمــا لـــن تــســتــرد الـــشـــركـــات ودائـــعـــهـــا إال 
الــبــنــك وســـط غياب  ــراءات تصفية  ــ بــعــد إجــ

وفي  كاملة.  عليها  للحصول  ضمانات  أي 
»بينبنك«  ــه  واجـ الـــجـــاري،  سبتمبر/أيلول 
هو اآلخر موجة من سحوبات العماء بلغت 
56 مليار روبــل )حــوالــي مليار دوالر(، قبل 
أن يعلن الــبــنــك املــركــزي الــروســي قــبــل أيــام 
ــراره االســتــحــواذ عــلــى الــبــنــك ليصبح  عــن قــ
فــيــه مــع اســتــمــرار عمله  مستثمرا رئــيــســيــا 

بشكل طبيعي. وبذلك يعتبر عجز »بينبنك« 
»أوتكريتيه«  لــدى مجموعة  منه  كثيرا  أقــل 
الــروســي نحو تريليون  التي ضــخ املــركــزي 
روبــــل )أكــثــر مــن 17 مــلــيــار دوالر( مــن أجــل 
إنقاذها نظرا لدورها الحيوي في املنظومة 
ــبــــاد وارتــــبــــاطــــهــــا بـــصـــنـــاديـــق  ــلــ املــــالــــيــــة لــ

معاشات التقاعد وقطاع التأمني.

زيادة حصة الدولة
أثــــــــارت مــــوجــــة تـــعـــثـــر املـــــصـــــارف الـــخـــاصـــة 
املاضية تساؤالت  السنوات  الروسية خال 
حـــــول اســـتـــمـــرار زيـــــــادة حـــصـــة الــــدولــــة فــي 
خال  ازدادت  الــتــي  التجزئة  صيرفة  قــطــاع 
عــام 2016 مــن 58% إلــى 62% وســط انتقال 
الــعــمــاء إلـــى أكــبــر مــصــارف الــقــطــاع الــعــام، 

وفي مقدمتها »سبيربنك« و»في تي بي«.
ــراء مـــصـــرفـــيـــون أن تــتــجــاوز  ــبــ ــوقـــع خــ ــتـ ويـ
حصة الدولة في القطاع املصرفي 70% بعد 

االستحواذ على »أوتكريتيه« و»بينبنك«.
ــا، نــــائــــبــــة رئـــيـــس  ــ ــــوفـ ــــوسـ ــا نـ ــنــ ــريــ وتــــــــرى إيــ
أن  املصرفية،  للتصنيفات  »أكــرا«  مجموعة 

زيــــادة حــصــة الـــدولـــة فــي الــقــطــاع املــصــرفــي 
تــأتــي نــتــيــجــة إلجـــــــراءات اضـــطـــراريـــة يــقــوم 
بها البنك املركزي ملنع تحقق املخاطر على 

املنظومة املصرفية بأسرها.
ــديــــد«:  »الــــعــــربــــي الــــجــ ــا لـــــ ــول نــــوســــوفــ ــ ــقـ ــ وتـ
»بالفعل، تؤدي األحداث الجارية إلى زيادة 
حصة الــدولــة، إال أنــنــا نعتبر هــذه الــزيــادة 
ــة لــلــبــنــك  ــ ــراريـ ــ ــــطـ نــتــيــجــة لــــــإجــــــراءات االضـ
املــركــزي الــروســي بــعــد تأسيسه »صــنــدوق 
املخاطر  املصرفي« ملنع تحقق  القطاع  دعم 
بسبب مشكات  كثيرا  ســتــزداد  كانت  التي 

مصارف كبرى مثل أوتكريتيه وبينبنك«.
وحول األسباب التي أوصلت مصارف كبرى 
إلى حافة الهاوية، تضيف: »جــاءت مشكلة 
ــرد نــتــيــجــة ألســالــيــب  نـــقـــص الـــســـيـــولـــة مـــجـ
أعـــمـــال فــاشــلــة لــبــعــض املــــصــــارف، وكــانــت 
و»بينبنك«  و»أوتكريتيه«  »يوغرا«  أوضاع 

تتدهور منذ بضع سنوات«.
وتضرب املحللة املالية الروسية أمثلة على 
ــارف، قــائــلــة:   ــذه املــــصــ ــاء ومـــشـــكـــات هــ أخـــطـ
»كان »يوغرا« يستخدم ودائع العماء ملنح 
قروض ألطراف لهم صلة بمساهمي البنك، 
ــان »أوتـــكـــريـــتـــيـــه« يــمــنــح قـــروضـــًا  ــ بــيــنــمــا كـ
لـــشـــركـــات غـــيـــر مــســتــقــرة مـــالـــيـــا فــــي مــجــال 
البناء والعقارات. أما »بينبنك«، فإلى جانب 
قروضه املتعثرة، فحصل على حصة كبيرة 
»إم دي إم بنك« بعد  من األصــول السلبية لـــ

االستحواذ عليه عام 2016«.
املـــقـــتـــرضـــني  وفــــــــاء  ســـــــوء  »أدى  ــع:  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ وتـ
بالتزاماتهم إلى تكّون أجواء إعامية سلبية 
حول هذه املصارف وتوجه العماء لسحب 

ودائعهم وتفاقم مشكلة نقص السيولة«.
املـــركـــزي  عـــــام 2017، ســـحـــب  ــة  ــدايــ بــ ومـــنـــذ 
الـــروســـي تــراخــيــص 36 مــصــرفــا، بــمــا فيها 
مــصــارف كبرى مثل »يــوغــرا« و»تـــات فوند 
بــنــك« )جــمــهــوريــة تــتــارســتــان( الــلــذيــن كانا 
يأتيان في املرتبتني الـ29 والـ42 على التوالي 

على قائمة أكبر املصارف الروسية.
واعتبر املصرف املركزي أن الخطة املقترحة 
لاستحواذ على »يوغرا« غير مجدية، لتبدأ 
التعويضات  الــودائــع بصرف  تأمني  وكــالــة 

للعماء في نهاية يوليو/تموز املاضي.
وبــحــســب مـــالـــك أكـــبـــر حــصــة فـــي »يـــوغـــرا«، 
ألــيــكــســي خـــوتـــني، فــــإن األمـــيـــر الـــســـعـــودي، 
الوليد بن طال، أعرب عن استعداده للدخول 
في رأس مال البنك في حال استئناف عمله. 
الروسية،  املصارف  تفاقم مشكات  ووســط 
ــراه »مــركــز عموم  أظــهــر اســتــطــاع لــلــرأي أجـ
روسيا لدراسة الرأي العام« مؤخرا، أن %44 
من املستطلعة آراؤهم ال يستبعدون احتمال 

نشوب أزمة مصرفية خال عامني أو ثاثة. 
أزمـــة  ــــدالع  انـ احــتــمــال  أن  مــنــهــم  ورأى %29 
ــر املــــــصــــــارف وخــــســــارة  ــثـ ــعـ مـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي تـ
املدخرات »وارد إلى حد كبير«، بينما توقع 
15% أن األزمة »ستحدث على األرجح أو قد 

حدثت بالفعل«.
ــراد  ــ األفــ مـــجـــمـــوع ودائـــــــع  ازداد  ـــك،  ـــ ذل ــع  ــ ومـ
باملصارف الروسية بنسبة 5% خال األشهر 
ليبلغ  الـــجـــاري،  الــعــام  مــن  األولــــى  الثمانية 
مليار   430 )حـــوالـــي  روبــــل  تــريــلــيــون   24.8
الروسي في  دوالر(، مع استمرار االقتصاد 
تكّيفه مع الصدمتني الخارجيتني املتمثلتني 
في تدني أسعار النفط والعقوبات الغربية 

على خلفية الوضع في أوكرانيا. تعثر مصارف 
روسيا

تشهد السوق المصرفية الروسية ارتفاعًا في حاالت التعثر بين البنوك وتعرض المدخرين لضياع 
أموالهم، ما اضطر البنك المركزي إلى التدخل، إال أن التوقعات تشير إلى اتساع األزمة لتمتد إلى 

كيانات جديدة، بعد أن طاولت أكثر من 290 مصرفا خالل نحو 4 سنوات
ارتفاع االحتياطيات الدولية

ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية لتصل إلى 420.1 مليار دوالر، 
في الرابع من أغسطس/ آب املاضي، وفق بيانات صادرة عن البنك 
األولى  للمرة  دوالر  مليار  الـ 420  بذلك حاجز  املركزي، متجاوزة 
منذ نهاية عــام 2014. واالحــتــيــاطــيــات الــدولــيــة عــبــارة عــن أصــول 
والحكومة  املركزي  املصرف  لدى  موجودة  السيولة  عالية  أجنبية 
الــذهــب، والنقد األجــنــبــي، وحــقــوق السحب  الــروســيــة، وتتألف مــن 

الخاصة، واالحتياطي في صندوق النقد الدولي. 
وكـــانـــت االحــتــيــاطــيــات قـــد أنــهــت عـــام 2013 عــنــد مــســتــوى 510 

مليارات دوالر، لكنها تراجعت إثر الهبوط الحاد في أسعار النفط 
الــواليــات  منذ منتصف 2014 وكــذلــك فــرض عقوبات مــن جــانــب 
املتحدة واالتــحــاد األوروبـــي بسبب األزمــة األوكــرانــيــة على خلفية 
انفصال شبه جزيرة القرم وانضمامها إلى روسيا في الربع األول 
من 2014. وسبق أن بلغت االحتياطيات الدولية أعلى مستوى لها 
ب 2008، عندما وصلت إلى 598 مليار 

َ
في أوائل شهر أغسطس/ا

دوالر. وتراهن موسكو على عودة أسعار النفط للصعود عامليا من 
أجل تعزيز اإليرادات.

نــمــو اقــتــصــادي، يــســاعــد عــلــى تــوفــيــر فــرص 
ــال األعـــمـــال إلــى  ــ عــمــل جـــديـــدة. ويــتــطــلــع رجـ
مــراجــعــة الــقــوانــني الــتــي تــحــكــم الــعــاقــة بني 
ــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا في  املـــوظـــف واملــــخــــدم والـ
ــن أجــــل إدخــــال  ــغـــرب »مــــدونــــة الـــشـــغـــل«، مـ املـ
ــل، حــــيــــث يـــجـــري  ــمــ ــعــ ــوق الــ ــ ــ املــــــرونــــــة فـــــي سـ
القيود التي يــرون أنها تحول  التخفيف من 

دون تسريح العمال ألي سبب من األسباب. 
ويــعــتــبــر مــيــلــودي مــوخــاريــق، األمــــني الــعــام، 
ــغـــربـــي لــلــشــغــل، أن »الــحــكــومــة  ــاد املـ لـــاتـــحـ
تريد مراجعة مدونة الشغل )قانون العمل(، 
الــعــمــال، رغــم أنها مــتــوازنــة وتحفظ  لتكبيل 

حقوق العمال والشركات بشكلها الحالي«.
غــيــر أن مـــصـــدرًا حــكــومــيــًا، يــــري أن إصـــاح 

املدونة من شأنه أن يساعد على خلق فرص 
عــمــل أكـــثـــر، حــيــث ســتــصــبــح الـــشـــركـــات أقــل 
العمال والتي تؤثر  النزاعات مع  تخوفًا من 
االتــحــادات  تؤكد  بينما  استثماراتهم.  على 
الــعــمــالــيــة أن ســبــب املــشــاكــل الــتــي تظهر في 
ــــون أصـــحـــابـــهـــا ال  ــــى كـ الــــشــــركــــات، مــــردهــــا إلـ

يحترمون قانون العمل.
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بالعمل القومي. وكان يرى ثالث مشكالت يريد 
فــيــهــا، وهــــي: مصالحة  ــل 

ّ
يــتــدخ أو  ــهــا، 

ّ
يــحــل أن 

الرئيس السوري حافظ األسد بالرئيس العراقي 
صــدام حسني ، والــتــقــرب إلــى أبــو عــّمــار ليجعل 
منه أكثر ليونة وفهًما لعملية السالم، وإرجاع 

مصر إلى الحظيرة العربية. 
ــفــُت معظم األحـــيـــان بنقل 

ّ
وفـــي تــلــك األثـــنـــاء، ُكــل

رســـائـــل مـــن جـــاللـــة املـــلـــك إلــــى الــرئــيــس حسني 
ــع إلــــى جـــاللـــة املــلــك  ــ ــقـــاهـــرة، وأرجــ ــبـــارك فـــي الـ مـ
بإجابات الرئيس مبارك عن رسائله، وكانت تلك 
الحركة للتمهيد إلعادة مصر للحظيرة العربية. 
وكان يستقبلني في املطار املرحوم أسامة الباز، 
قـــابـــل 

ُ
ــى الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري، أل ويــصــحــبــنــي إلــ

وآخــذ  رســالــة سيدنا،  وأعطيه  مــبــارك،  الرئيس 

منه جــواًبــا، ثــّم ُيرجعني الباز إلــى املــطــار. وفي 
الغداء في فندق هليوبوليس،  يوم، دعاني إلى 
وشاركنا فيه ثالثة من سفراء وزارة الخارجية. 
الغداء عن  وكعادتي كأردني، كان حديثي على 
لها،  نــفــعــل  أن  الــغــربــيــة، ومــــاذا يمكننا  الــضــفــة 

وكيف نستعيدها. 
 املسألة صعبة بسبب 

ّ
ب أحد السفراء بأن

ّ
ثّم عق

قــــرار الــقــمــة الــعــربــيــة فــي الـــربـــاط فــي عـــام 1974 
ال شرعًيا ووحيًدا 

ّ
تسمية منظمة التحرير ممث

قاله  مــا  تــذّكــرت  ساعتها  الفلسطيني.  للشعب 
 كيسنجر 

ّ
إن لــلــمــتــحــّدث  فــقــلــُت  كــيــســنــجــر،  لـــي 

 املسؤول عن هذا القرار هو الرئيس 
ّ
أخبرني أن

أنور السادات. استغرب السفراء الثالثة ما قلت، 
ا، 

ً
 أســامــة الــبــاز صامت

ّ
ــا لــه، وظــل

ً
وأظــهــروا رفــض

ا هدأوا، 
ّ
تارًكا لهم أن يتحّدثوا كما يشاؤون، ثّم مل

قال لهم: »ما تحّدث به عدنان صحيح. صاحب 
بآخر،  أو  بشكل  وباعها،  كيسنجر،  هــو  الفكرة 
إلى إسماعيل فهمي الذي اعتمدها وباعها إلى 
الزعماء  ببعض  اتصل  الــذي  الــســادات  الرئيس 
العرب، ووافقوا عليها، وكان منهم امللك الحسن 

الثاني«.
صــدق كيسنجر وكــذب في الوقت نفسه؛ صدق 
 السادات هو الذي رفع الفكرة، وعمل على 

ّ
في أن

ــه ال عالقة 
ّ
أن ه كــذب فــي 

ّ
الــعــرب لها، لكن اعتماد 

لــه بــهــا، فيما هــو صــاحــب الــفــكــرة. وأروي هــذه 
ريك كيف كانت الدبلوماسية 

ُ
ها ت

ّ
القصة هنا ألن

العربية، هل هي غبية أو منحطة؟ هل هي ذكية؟ 
لقد تــوّرطــت فــي ورطـــة، وهــي ال تعرف مــا الــذي 
إلــّي، حني   تقارير كانت تأتي 

ّ
أن تفعله. وأتذّكر 

الوحدات  الالجئني في مخيمّي   
ّ
أن كنُت وزيـــًرا، 

عوا الحلوى بعد قرار قمة الرباط. 
ّ
والحسني وز

اجتماعاٌت  الــربــاط،  مؤتمر  بعد  األردن،  فــي  ُعــقــدت   ■
ــل 

ّ
ــأّن منظمة الــتــحــريــر هــي املــمــث ــار قــــراره بــ لــنــقــاش آثــ

كتبت  وقـــد  الفلسطيني.  للشعب  والــوحــيــد  الــشــرعــي 

ك بدأت 
ّ
في يومياتك، في وقت مبكر بعد عام 1974، أن

تشعر بالغربة في داخل النظام.
ـــه ال يــوجــد وعــي للمعنى األكــبــر. إذا 

ّ
الحــظــُت أن

كنت تريد الوحدة وتستفيد من الوحدة أساًسا 
ك في ذلك تحمي 

ّ
عليك أن تفهم أمًرا واحًدا، هو أن

املــفــهــوم  فــلــســطــني وتــحــمــي األردن، وهـــــذا هـــو 
ك 

ّ
أن الــوحــدة، بمعنى  العربي، وهــذا هو مفهوم 

لتدافع عن فلسطني،  اآلخــر،  بقوتك مع  تتمّسك 
ــم يـــحـــدث مع  ــي لـ ــلـــدك. هــــذا الـــوعـ وتــــدافــــع عـــن بـ
األسف، وهذا ما جعلني أضطرب، وأرى أنا مع 
مــن، وأدافـــع عــمــن، ومــن أجــل مـــاذا، وإذا كــان كل 
خذ قرار الرباط، 

ُ
واحد يفّكر ماذا يعمل بعد ما ات

امللك حسني   
ّ
لكن ؟ 

ً
مثال الفلسطينيني  نترك  هل 

ُسئل مــرة في زيــارة لقيادة الجيش من ضابط 
الفلسطينيني؟«.  بالضباط  نعمل  »مـــاذا  كبير: 
 الفلسطينيني كما 

ّ
فأجابه امللك -رحمه الله- بأن

ــم، وال تــغــيــيــر عــلــى وضــعــهــم، هـــم ضــبــاط في  هـ
 هذا سؤال 

ّ
الجيش ومواطنون أردنيون. وقال إن

 لــديــه، 
ً
غــيــر مــســمــوح بـــه. كــانــت األمــــور واضـــحـــة

وكان األكثر فهًما لها.
كـــان املــلــك حــســني قــد اســتــقــبــل وفــــًدا مــن الضفة 
ــــه تــحــّدث عن 

ّ
الــغــربــيــة قــبــل قــمــة الـــربـــاط. كــمــا أن

الفلسطينية«   - األردنــيــة  »القضية  اسمه  شــيء 
فــي خطبته فــي قــمــة الــجــزائــر الــتــي سبقت قمة 
لــقــيــت نــيــابــة عــنــه )لـــم يــشــارك في 

ُ
الـــربـــاط، وقـــد أ

مّكن أهلنا في غرب 
ُ
نا سن

ّ
القمة(. وقال فيها: »إن

الـــذي  املــســتــقــبــل  يـــخـــتـــاروا ألنــفــســهــم  أن  األردن 
يــريــدون، ونــظــام الحكم الـــذي يــرتــضــون« )بعد 

التحرير وليس قبله(.
 تدخلك، 

ّ
كانت هذه محاولة طمأنٍة ألبو عّمار، بأن

يا سيد أبــو عــّمــار، يلخبطك ]يــربــُكــك[. وأنــتــم، يا 
وا، 

ّ
تستقل أن  تــحــبــون  كنتم  إذا  فلسطني،  شــعــب 

، ودعونا نثبتكم، ولنا 
ً

رجع األرض أوال
ُ
دعونا ن

ا 
ً
ا وجريئ

ً
في ذلك سابقة. وكان امللك حسني صادق

الكالم. وعلى أساسه، عملنا في األردن،  في هذا 
املتحدة،  العربية  اململكة  1972، مشروع  عــام  في 
يرحمه  عّمار،  وأبــو  الفلسطينيني  لطمأنة  وكــان 
 األمور بهذه البساطة، 

ّ
 أن

ّ
الله ويغفر له، الذي ظن

ه أول ما ُيدعى إلى املحكمة، وُيحضر شهوًدا 
ّ
أي إن

ه 
ّ
ل الفلسطينيني، يأخذ فلسطني، غير أن

ّ
ه ممث

ّ
أن

 العدو ال يريد أن يترك فلسطني.
ّ
لم يدرك أن

هم 
ّ
أن وهــو  الفلسطينيني،  عند  واســع  هاجس  هناك   ■

ــلــوا أنــفــســهــم بــأنــفــســهــم، وال يــريــدون 
ّ
يـــريـــدون أن يــمــث

عتبر 
ُ
ت التحرير  ومنظمة  لهم. 

ّ
يمث أن  غــيــره  أو  األردن 

كان  الفلسطينيني  لــدى  ع 
ّ
التطل هــذا  لهم.  وطنًيا  ا 

ً
كيان

مشروًعا، وكانت له شعبيته بني أوساط الفلسطينيني 
التحّسب  ملــاذا  ولبنان،  وفلسطني وســوريــة  األردن  في 

األردني منه؟
لم نتحّسب منه. كان شاغلنا هو احتالل الضفة 
كبير  بشكل  وشاغلنا  فيها،  هــم  ومــن  الغربية 
ــذا الــحــّس بــســلــوٍك  ي هـ

ّ
ـــغـــذ

ُ
الــالجــئــون. فــلــمــاذا ن

لذلك،  كــان يهلكنا.  بــمــواقــف معّينة. هــذا  مــعــنّي 
قــدر اإلمــكــان، وقمنا في  ف منه 

ّ
حاولنا أن نخف

ــام 1972 بـــمـــشـــروع املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة، لــنــقــول  عــ
ولــنــقــول ملنظمة  هــنــا،  ذكــرتــه  مــا  للفلسطينيني 
التحرير إذا أعدنا الضفة الغربية نقيم فدرالية 
ونحن  بــهــا،  أنفسكم  تحكمون  وبــيــنــكــم،  بيننا 
نحكم أنفسنا. ومن رفضوا هذه الصيغة ثالثة: 

أبو عّمار، وغولدا مائير، وأنور السادات.

■ ربــمــا جـــاء الــهــوى املــصــري عــنــد يــاســر عــرفــات من 
املــلــك فـــاروق رغبة  لــدى مــصــر، منذ  ـــه ليس 

ّ
أن معرفته 

بالنطق باسم فلسطني، ليست كالسوريني وكاألردن، ال 
ع مصري للحديث باسم فلسطني أو احتواء 

ّ
يوجد تطل

الفلسطينيني. لم تكن هناك ورقة فلسطينية في الجيب 
املصري؛ ولذلك، كان عرفات يرتاح في مصر، وال يرتاح 

في األردن، وال يرتاح في الشام.
 
ّ
لــيــس األســــاس هــكــذا. كـــان أبـــو عــّمــار يعتقد أن

 أكثر 
ً
 مؤثرة

ً
حجم مصر الدولي يجعل منها قوة

 الرئيس أنور السادات 
ّ
من األردن، لكنه نسي أن

ما كان معنًيا بحاله في 
ّ
لم يكن يسأل عنه، وإن

ا رفض مشروع اململكة 
ّ
مصر وبثقته بنفسه. ومل

ــان يــقــصــد أن ُيــطــمــئــن أبــو  الــعــربــيــة املــتــحــدة كــ
ه هو لن ينساه، فيما هو ناسيه، وقد 

ّ
عّمار، بأن

انبسط ]فرح[ أبو عّمار بذلك، من دون أن يلتفت 
في  إسرائيل  وزراء  رئيسة  تقوله  كانت  مــا  إلــى 
ما يتحّدث عن الالعبني 

ّ
حينه، غولدا مائير، وإن

 املحتل هو 
ّ
الــوحــيــديــن على املــســرح، ونــســي أن

عمالق على املسرح.
في ضوء ذلك، من أجل أن ُيقنع الرئيس السادات 
ــه مــن يحميه، قــطــع عالقته 

ّ
أبـــو عــّمــار أكــثــر بــأن

مع األردن في عام 1972، واستمرت االتصاالت 
 حــتــى حــــرب تــشــريــن األول/ أكــتــوبــر 

ً
مــقــطــوعــة

1973، وبذلك كثر الالعبون، واملثل العربي يقول 
 كثرة الطباخني تحرق الطبخة«.

ّ
»إن

■ يـــرد فــي يــومــيــاتــك أّن الـــســـادات كـــان يخطط إلبــعــاد 
بــإبــعــاد  لــديــه  كــــان  قــــــراًرا  إّن  أي  املـــعـــركـــة،  عـــن  األردن 
الشأن  فــي   

ّ
بالحل لينفرد  الــســام،  مؤتمر  عــن  األردن 

الفلسطيني، هل هذا صحيح؟
صحيح، على األقل كان وزير الخارجية املصري، 
الـــوزراء  رئــيــس  على  م 

ّ
ُيسل ال  فهمي،  إسماعيل 

األردني.

 عن حافظ األسد قوله إّن كل سياسي في العالم 
ُ

■ تنقل
 اسماعيل فهمي 

ّ
هناك من يكرهه، وهناك من يحبه، إال

الكل يكرهه.
ال أعرف، لم أتعامل معه، كنُت وزير إعالم وهو 

وزير خارجية. ولذلك معلوماتي إعالمية.

■ اقترح وزير الدفاع السوري، مصطفى طاس، خطة 
الجمسي  الغني  الدفاع املصري، عبد  حرب على وزير 
يهمنا ال   ســيــنــاء، ال 

ّ
إال يهمنا  »نــحــن ال  أجـــابـــه:  الــــذي 

القدس وال الضفة الغربية«. ما تفسيرك؟
كل واحد صار يريد بلده.
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إعــــان  ــكـــرة  فـ ــام 1972  ــ عـ فــــي  ــــرحــــت 
ُ
ط  ■

االتحاد الوطني في األردن، كصيغة للعاقة 
مع الفلسطينيني.

ــي إحــــــــدى أفـــــكـــــار وصــــفــــي الــــتــــل فــي  ــ ــ نــــعــــم، وهـ
امتصاص ما حدث في عام 1970، وهي تنشئ 
ا، أو شبه حزب، من فلسطينيني وأردنيني، 

ً
كيان

ــد، وكــنــُت مــن كــتــب نـــّص تأسيسه،  كشعب واحــ
وأصبحُت األمني العام له بعد مصطفى دودين، 

يعني األمني العام للحزب، وامللك رئيسه.

■ كان هناك رفض فلسطيني شعبي للفكرة.
ــان هـــنـــاك رفــــض فــصــائــلــي في  غــيــر صــحــيــح. كــ

منظمة التحرير. 

■ تقول في يومياتك إّن الفلسطينيني كانوا، بعد ظهور 
ل آمالهم، أّما امللك حسني 

ّ
جمال عبد الناصر، يرونه يمث

ل مصالحهم. هل هذا دقيق؟
ّ
فيمث

املثقفة،  الفلسطينيني  أوســــاط  فــي  دقــيــق  نــعــم، 
خصوًصا. 

بـــأيـــام،   1973 أكــتــوبــر  األول/  تــشــريــن  حــــرب  قــبــل   ■
شــاركــت فــي لــقــاءات املــلــك حسني فــي اإلســكــنــدريــة مع 
الــســادات  والقيادة املصرية، كيف كانت  أنــور  الرئيس 
أجواء اللقاءات؟ ما الذي قاله السادات للملك فيها؟ هل 

عرف األردن في تلك املباحثات أّن الحرب ستقع؟
كــنــُت ورئــيــس الـــــوزراء زيـــد الــرفــاعــي مــع جاللة 
ــنــا لــم ندخل 

ّ
املــلــك حــســني فــي تــلــك الـــزيـــارة. لــكــن

السادات،  مع  املغلقة  محادثاته  في جلسة  معه 
ـــا جــالــســني مع 

ّ
جــلــس االثـــنـــان رأًســـــا لـــــرأس. كـــن

ومدنيني.  عسكريني  املصري،  للرئيس  مرافقني 
انتهى الــلــقــاء وعــدنــا إلــى عــّمــان. وفــي الــطــائــرة، 
الـــوزراء الرفاعي جاللة امللك:  ســأل دولــة رئيس 
»مـــاذا كــان يريد الــســادات، وهــو الــذي طلبنا؟«. 
مؤكدة  معلومات  لديهم   

ّ
أن »أبلغني  امللك:  قــال 

عّد لذلك. 
ُ
ها ت

ّ
 إسرائيل ستهاجم سورية، وأن

ّ
بأن

ومــــن نــاحــيــة عــســكــريــة قـــد تــســتــخــدم إســرائــيــل 
أراضــي أردنية في عبورها إلى جنوب سورية، 
ولحماية  االحتمال  لهذا  نتهيأ  أن  ي 

ّ
من وطلب 

أنفسنا وأرضنا«. 
ــا، وقــعــت  ــمـ بــعــد بــضــعــة أيــــــام، أو أســـبـــوعـــني ربـ
 إســرائــيــل كــانــت 

ّ
ــا نــعــرفــه أن

ّ
الـــحـــرب. كـــل مـــا كــن

 الــذي حــدث هو ليس 
ّ
ستضرب سورية، غير أن

، سياسًيا، 
ً

كـــر لــســّيــدنــا. اضــطــربــنــا قــلــيــال
ُ
كــمــا ذ

 دولــتــني مــمــن حــاربــنــا معهم 
ّ
وارتــبــكــنــا، ذلـــك أن

الــتــي  إســـرائـــيـــل  اآلن  يـــقـــاتـــلـــون   1967 ــام  ــ عـ فــــي 
احــتــلــت أراضــيــنــا الســـتـــرداد أراضـــيـــهـــم، ونــحــن 
غ بهذا األمر 

ّ
بل

ُ
نا لم ن

ّ
لسنا في هذه الحرب؛ ألن

كــي نــســتــعــد، فــكــيــف ســنــبــدو أمــــام الـــنـــاس، أمــام 
أهالينا، أمام الذين في الضفة الغربية. ما معنى 
 مصر تحارب السترجاع أراضيها، وسورية 

ّ
أن

نحارب  ال  ونحن  أراضيها،  السترجاع  تحارب 
السترجاع أراضينا؟ 

كانت تلك مشكلة حقيقية أربكتنا. وبالطبع، في 
مثل هذه الحاالت تظهر نظرياٌت متعّددة، رأي 
 من عندنا، ورأي 

ً
كان يرى أن نقاتل ونفتح جبهة

ر من ذلك. وكنُت من جماعة »حذاِر من 
ّ
آخر يحذ

نا نعي ما تريده 
ّ
ذلــك«، فعمقنا ضعيف، كما أن

ب 
ّ
ل

ُ
، وق

ً
إسرائيل. استمر هذا املوقف املرتبك قليال

األمـــر عــلــى وجــوهــه، يــومــني أو ثــالثــة، ثـــّم خــرج 
نا سنقاتل مع سورية، لكن 

ّ
جاللة امللك بفكرة أن

لن نفتح جبهة عندنا، فقاتلنا. 

■ هل كانت هذه رغبة امللك أم رغبة السوريني؟  
ــلــــك. لــــم يــطــلــب الــــســــوريــــون وال  ــبـــة املــ ــانـــت رغـ كـ
املصريون أن ندخل معهم الحرب، في بدايتها، 
عندما  معهم،  نقف  أن  أرادوا  ــا 

ً
الحــق ــهــم 

ّ
أن غير 

ضعفوا.

■ ملاذا لم يطلبوا مشاركة األردن؟
ا بعد وقت من بداية املعارك. ال أعرف 

ّ
طلبوا من

ــنــا دخــلــنــا الــحــرب مــع ســوريــة. وفــي 
ّ
ملــــاذا، ثـــّم إن

اليومني األولني من مشاركتنا سقط من قواتنا 
شهداء، وخسرنا معداٍت عسكرية، مثل أي قوة 
السورية. وجــاءت بعدنا  األراضـــي  مقاتلة على 
قواٌت عراقية، حيث صارت سورية بحاجة أكثر 
إلى إسناد عسكري، كما جاءت قواٌت سعودية، 
 ســوريــة صـــارت تــتــراجــع فــي الجبهة. وكــان 

ّ
ألن

نا شاركنا معها في القتال، حيث ساعد 
ّ
جيًدا أن

هــذا فــي إيــقــاف الــتــقــّدم اإلســرائــيــلــي فــي منطقة 
معينة. 

املصرية  الطلبات  بني  تناقٌض  يومياتك  في  ُياحظ   ■
ق بموضوع 

ّ
السورية من األردن في ما يتعل والطلبات 

الحرب. لم تكن الطلبات السورية في املسار نفسه، وفي 
الوتيرة نفسها. كل يوم يأتي طلب سوري يختلف عن 
طلب اليوم الذي سبقه، ويختلف عن الطلبات املصرية. 
ها حرٌب واحدة، وقيل 

ّ
مع األسف، هذا صحيح. إن

ــهــا لــم تــكــن كــذلــك، فعندما 
ّ
بــقــيــادة واحـــــدة، لــكــن

وقــعــت الــحــرب، مــضــت بــأشــكــاٍل مختلفة، جــرى 
التراجع املصري ثّم التراجع السوري. 

ــا عــــاد الــتــفــكــيــر واحــــــــًدا، صــــار كـــل منهما  ثــــّم مـ
قناة  املــصــريــون  عبر  نفسه،  يحمي  كيف  يفّكر 
السويس، ثّم جاء الدعم األميركي لإلسرائيليني، 
الــدفــرســوار. وتــراجــعــت القوات  ثــّم حدثت ثغرة 
السورية، بعد أن كان الدفاع عندهم في البداية 
بدأوا  ثّم  إلى مراحل متقّدمة،  ا، ووصلوا 

ً
ممتاز

يتراجعون. 
يفّكر  منهما   

ً
كــال الجهتني جعل  مــن  والــتــراجــع 

 هـــذا ال 
ّ
بنفسه، وهـــذا مــن طبيعة األشـــيـــاء. لــكــن

 ُينّسق بعضهما مع بعض 
ّ

يعني بالضرورة أال
ك 

ّ
ا أمًرا مشترًكا. وعندما تفّكر وحدك، فإن

ً
أحيان

 هذا من 
ّ
بالتأكيد تريد أن تنقذ نفسك، وأعتقد أن

والسورية  املصرية  الطلبات  تناقضات  أسباب 
من األردن.

■ بحسب يومياتك، استدعى الرئيس السوري، حافظ 
السفير  أكــتــوبــر،  األول/  تــشــريــن  يـــوم 8  فـــي   ، ــد  األســ
مــنــه تحرير  املــلــك، يطلب  إلـــى   

ً
لينقل رســـالـــة األردنـــــي، 

الضفة الغربية. ثّم بعث امللك رسالة إلى األسد، بحسب 
السورية  للقيادتني  ا ضمنًيا 

ً
تعنيف تتضمن  قرأنا،  ما 

أّن  يعني  ا. 
ً
مسبق األردن  مع  التنسيق  لعدم  واملصرية 

هـــذا الــطــلــب الــســوري الــغــريــب غــّيــر مــجــرى الــحــوار مع 

األردن، هــل لــديــك تفصيل حــول هــذا األمـــر؟ هــل كنت 
لًعا على هذا؟ 

ّ
مط

لًعا عليه. والرسالة ُكتبت في قيادة 
ّ
نعم كنُت مط

ها ُكتبت بغضب، والسبب، 
ّ
الجيش. وما أعرفه أن

ــــك تــريــد مهاجمة 
ّ
بــبــســاطــة، أنـــت لـــم تــقــل لـــي إن

 إســــرائــــيــــل ســتــهــاجــم 
ّ
ــل، وقـــلـــت لــــي إن ــيــ ــرائــ إســ

ــا آخــــر، واآلن 
ً
ــــك أخــبــرتــنــي شــيــئ

ّ
ســـوريـــة، أي إن

ي أن أضرب. 
ّ
تطلب من

■ كيف تفّسر هذا؟
ــهــم كــانــوا صــادقــني فــي طلب تحريك 

ّ
أتــصــّور أن

ــا لــســنــا  ــنــ ــ
ّ
ــهــم نـــســـوا أن

ّ
ــة، لــكــن ــ ــيــ ــ الــجــبــهــة األردنــ

وليست  حـــرٌب  وهـــذه  كلها،  للحركة  مستعّدين 
لعبة. وهــذا هو أســاس غضب جاللة امللك. بعد 
ذلك، صاروا يجتهدون، حتى صار اضطراٌب في 
الخارجية  السورية نفسها. وكان وزير  الحركة 
الـــســـوري، عــبــد الــحــلــيــم خــــدام ، يــقــابــل الــســفــراء 
فـــي دمـــشـــق يــحــكــي لــهــم أمــــــــوًرا، ثــــّم نــســمــع من 
اإلذاعة السورية ما ال عالقة له بما يقوله خّدام، 
أساًسا  يعود  ما  األردنـــي،  السفير  به  ويخبرنا 
إلــى تــراجــع الــســوريــني. وكـــان املــلــك على اتصال 
لدينا   

ّ
أن ذلــك  واملــصــريــة،  السورية  بالقيادتني، 

قوات تقاتل، والعملية ليست سهلة. 

■ بعد هذا بأعوام، دافعت عن امللك، بعد اتهام صحفي 
ـــه ســـــّرب نــبــأ حــــرب 1973 إلــــى إســـرائـــيـــل. ما 

ّ
لـــه بـــأن

تفصيات ذلك، وما هي الحقيقة؟
على   1998 عــام  في  قلتها. ظهرُت  كما  الحقيقة 
شاشة MBC التي أذاعــت هذا األمر في برنامج 
الــذي تتحّدثون عنه؟ ما  وثائقي. وقلُت لهم ما 
أعــرفــه هــو مــا قــالــه املــلــك حــســني بــعــد ســاعــٍة من 
خروجنا من مكتب الرئيس أنور السادات، ومن 
 
ّ
غــيــر املــعــقــول أن يــحــدث الــعــكــس. لــكــن، يــبــدو أن

 أحبت هذا التشنيع على امللك. ما 
ً
جهاٍت معينة

 دولــة رئيس الـــوزراء زيــد الرفاعي 
ّ
أعرفه هو أن

ســأل جــاللــة املــلــك: »مـــاذا يــريــد منك الــســادات؟«. 
ا ِسوى أن يخبرني 

ً
ي شيئ

ّ
ه ال يريد من

ّ
فقال: »إن

لهجوم على سورية،  ُيعّدون  اإلسرائيليني   
ّ
بــأن

وقد يستخدمون األراضــي األردنية في الشمال 
جـــــًوا، وأنــــت مــطــلــوٌب مــنــك، يـــا جــاللــة املـــلـــك، أن 
ــواٍت فـــي الــشــمــال، لــتــمــنــع هــذا  ــ تــتــكــّرم وتــضــع قـ

التدخل اإلسرائيلي املحتمل«. 

■ حـــرب عـــام 1967 قــامــت ألّن مــعــلــومــات كــانــت لــدى 
تتهيأ  أّن قوات إسرائيلية  الناصر  الرئيس جمال عبد 
للعدوان على سورية. بعيًدا عن هذا األمــر، ملاذا أخفق 

تحقيق فّك ارتباط الجبهة األردنية؟      
ارتباط، وكذلك   مصر كانت تطالب بفّك 

ّ
أن كما 

ا نطالب بفّك ارتباط؛ 
ّ
نا في األردن كن

ّ
سورية، فإن

فنحن دولة محاربة، وموجودون على األراضي 
ــهــا 

ّ
الـــســـوريـــة. رفــضــت إســـرائـــيـــل، لــقــنــاعــتــهــا بــأن

لن تعطي الضفة الغربية ألحــد، وهــذا جــزء من 
تخطيطها االستراتيجي. 

■ أملحت في يومياتك إلى أّن وزير الخارجية األميركي 
في ذلك الوقت، هنري كيسنجر، كان السبب، واتهمته 
ه كان وراء قرار مؤتمر القمة العربية في الرباط في 

ّ
بأن

ل 
ّ
عام 1974، أّن منظمة التحرير الفلسطينية هي املمث

الــذي  األمــــر  الفلسطيني،  للشعب  والــوحــيــد  الــشــرعــي 
فــّك االرتــبــاط  لتنّصل إســرائــيــل مــن  استخدمه مــبــرًرا 
ـــا 

ً
»أرض أصبحت  الغربية  الضفة  باعتبار  األردن،  مــع 

متنازًعا عليها«. بعد كل هذه األعوام، هل ما زلت على 
هذا الرأي؟

ما مــّر الــزمــن زادت قناعتي، 
ّ
جــًدا جــًدا جـــًدا، وكل

الــذي انبسط منه  وزاد غضبي على ذلــك القرار 
]ُسّر به[ أبو عّمار، رحمه الله، وطلب من الشّبان 
عوا الحلويات بعد صدور 

ّ
من املخيمات أن يوز

عون حلوياٍت 
ّ
هم يوز

ّ
القرار، من دون أن يعرفوا أن

على موتهم الذي هو قرار الرباط اعتبار منظمة 
ـــل الـــشـــرعـــي الـــوحـــيـــد لــلــشــعــب 

ّ
الـــتـــحـــريـــر املـــمـــث

الــذي جعل كيسنجر،  الــقــرار  الفلسطيني، وهــو 
الدبلوماسي[،  ]ذكــائــه  الدبلوماسية  بشطارته 
أرٍض محتلة،  الغربية من  الضفة  يحّول قضية 
كما نّص على ذلك قرار مجلس األمن 242  الذي 
نشتغل على أساسه من أجل السالم، إلى أرٍض 
التحرير.  منظمة  فيها  تطالب  عليها،  مــتــنــازٍع 
وبعدها فــوًرا بــدأت ترتيباٌت في األمــم املتحدة 
عطى املنظمة صفة مراقب من أجل 

ُ
من أجل أن ت

الكالم. أرض متنازع عليها يصبح لها معنى.

ــهــم 
ّ
أن أو  الفلسطينيني،  بــاســم  يــنــطــق  األردن  ــان  أكــ  ■

ينطقون باسم أنفسهم، فإّن الضفة الغربية محتلة عند 
م على 

ّ
ا. نحن نتكل

ً
إسرائيل التي ال تريد أن تعطي شيئ

وليس  أنفسهم،  الفلسطينيون  ل 
ّ
يمث بــأن  ق 

ّ
يتعل قــراٍر 

ظ على هذا؟ 
ّ
األردن، ملاذا التحف

منظمة  تــقــول  حينما  ــح،  واضــ منطق  ظ 
ّ
للتحف

للشعب  الوحيد  الشرعي  ل 
ّ
املمث ــهــا 

ّ
إن التحرير 

 هذه املنظمة هي 
ّ
الفلسطيني فذلك ُيلحق به أن

التي تقّرر في شأن األرض الفلسطينية، وليس 
ق 

ّ
يتعل  242 األمـــن  مجلس  قـــرار  بينما  األردن، 

 األردن هو من 
ّ
بـــاألردن ومصر وســوريــة، أي إن

عليه أن يسترجع األرض، فاألرض الفلسطينية 
لت منه وليس من أحٍد آخر. 

ُ
احت

املستشار  الباز،  أسامة  القاهرة مع  لك في  لقاء  ■ في 
مــبــارك،  األســبــق حسني  املــصــري  للرئيس  السياسي 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ـــي  فـ رفـــيـــعـــني  مـــوظـــفـــني  بـــحـــضـــور 
املصريني، أشرت إلى حوار لك مع كيسنجر، واتهامك 

ه كان وراء قرار الرباط. 
ّ
له بأن

نــعــم، احــتــّج بعض أولــئــك املــوظــفــني، عندما قلُت 
 كيسنجر قال لي في عام 1983، أي بعد أعوام 

ّ
إن

 الرئيس 
ّ
من خروجه من الخارجية األميركية، إن

أنور السادات كان صاحب فكرة منظمة التحرير 
 شرعًيا للشعب الفلسطيني. حينها صّحح 

ً
ال

ّ
ممث

 كيسنجر همس بالفكرة 
ّ
أسامة الباز ذلك، وقال إن

في أذن وزير الخارجية املصري، إسماعيل فهمي 
الذي بدوره همس بها في أذن السادات.

■ ملاذا اعتمد السادات هذا املوقف برأيك؟ 
 الــعــرب 

ّ
اتـــي لــلــفــتــرة املــاضــيــة أن أعــتــقــد مــن قـــراء

متماسك،  جمعي  بمفهوم   1967 حـــرب  دخــلــوا 
كــان يكّررها   

ً
أذكــر جملة انتهت بهزيمتنا،  ــا 

ّ
ومل

 عبد الناصر 
ّ
دائًما املرحوم امللك حسني، وهي أن

قال له: »يا جاللة امللك، بأي طريقٍة كانت )انتبه 
الضفة  تسترجع  أن  بإمكانك  كــان  إذا  للتعبير( 
 عبد 

ّ
 عــلــى أن

ّ
ــدل ــ ــذا يـ ــ الــغــربــيــة ال تــنــتــظــر«. وهـ

ا، 
ً
 إسرائيل لن تعطيه شيئ

ّ
الناصر كان واعًيا أن

 عنده حدسا بذلك. ولذلك قال للملك: »بأي 
ّ
أو أن

طريقٍة كانت استرجعها ال تنتظرني، ال تنتظر 
موافقتي، وال تنتظر أن نذهب أنا وأنت من أجل 

سالم مشترك«.
مــع الـــوقـــت، عــنــدمــا تــوّرطــنــا فــي عملية الــســالم 
وحضر  املتحدة،  األمــم  أرادتــهــا  التي  بالطريقة 
إلينا في عام 1967 مندوب األمم املتحدة، غونار 
يارنغ، كان يذهب إلى إسرائيل فيسمع هناك ما 
تترتب،  كانت   

ً
لعبة  

ّ
أن ا. وواضـــٌح 

ّ
من ال يسمعه 

ركنا في األردن وحدنا، وهذا 
ُ
ها لم تنجح. ت

ّ
لكن

ترك وحدك من دون وسيط 
ُ
كان مقصوًدا، فأن ت

ــّدم مـــا فـــي ذهـــنـــك، وتــفــّكــر  ــقــ ــ
ُ
دولـــــي مــعــنــاه أن ت

بمصلحتك، ما ُيلغي العمل الجماعي، وهذا ما 
حدث، كل من األردن وسورية ومصر صار يفّكر 
بنفسه، كيف يسترجع أرضــه، ووحـــده. وطبًعا 
ظهر لكل واحٍد وسطاء، وهناك كثيرون تبرعوا 

للقيام بذلك. 
ــه املـــســـؤول  ــ ـ

ّ
ــم مـــع كــيــســنــجــر أن

ّ
مـــا جــعــلــنــي أتــكــل

ني، كوزير إعالم لألردن، كنُت أسمع منذ عام 
ّ
وأن

1974 حتى حديثي هذا معه في عام 1983، مّمن 
يتحّدثون إلّي من وزراء خارجية لدول أجنبية، 
أو صــحــافــيــني  غـــربـــيـــة،  ــانــــات  ــرملــ بــ أعــــضــــاء  أو 

عدنان أبو عودة
]4/ في السيرة واليوميات ]

يصدر قريبا عن المركز العربي لألبحاث 
عدنان  »يوميات  السياسات  ودراســة 
أبو عودة .. 1970- 1988«. ويشتمل في صفحاته 
األولى على مقابلة مع الوزير والدبلوماسي األردني، 

اليوميات،  هذه  عليه  تشتمل  ال  ما  على  تضيء 
وتتضمن إجاباته عن أسئلة عن طفولته، دراسته، 
بيئته العائلية التي نشأ فيها، انتماءاته الحزبية، من 
حزب التحرير اإلسالمي إلى الحزب الشيوعي، عمله 

العامة،  المخابرات  بجهاز  التحاقه  الخليج،  في 
تــطــّورت،  وكيف  حسين  بالملك  عالقته  بــدايــات 
وعالقته المميّزة مع رئيس الوزراء األسبق وصفي 
التل، وتفصيالت أخرى عن وقائع تالية تتابعت في 

مواقع  وفي  الخاصة،  السياسية  تجربته  محطات 
الملكي،  الديوان  رئاسة  في  توالها،  ومسؤوليات 
للبالط، ومستشاًرا مقربًا من  ووزيًرا لإلعالم، ووزيًرا 

الملك، وغيرها. وفيما يلي الحلقة الثالثة:

حسني مبارك مستقبال عدنان أبو عودة في القاهرة

االتحاد الوطني في األردن في 1972 من 
أفكار وصفي التل في امتصاص ما حدث في 

عام 1970، وكتبت نّص تأسيسه

لم يطلب السوريون وال المصريون أن ندخل 
معهم الحرب في 1973 والحقا أرادونا أن 

نقف معهم عندما ضعفوا

أبلغت كيسنجر في 1983 بأنه أوحى بقرار 
قمة الرباط في 1974 منظمة التحرير ممثال 

للفلسطينيين فصرخ: هذا غير ممكن

وزع الفلسطينيون الحلوى في المخيمات 
بعد قرار قمة الرباط عن منظمة التحرير من 

دون أن يعرفوا أنه موتهم

كان عبد الناصر واعيا أّن إسرائيل لن تعطيه 
شيًئا، أو أّن عنده حدسا بذلك. ولذلك قال 
للملك: بأي طريقة كانت استرجع الضفة 

الغربية، ال تنتظرني

رفض خالد الحسن السالم علي في حفل 
استقبال في لندن عام 1975 »ألن يدي 

ملوثتان بدماء الشعب الفلسطيني«

كتاب 

■ شهدت العاقات األردنية الفلسطينية مرحلة توتر شديد، بعد 
ك ذكرت في يومياتك 

ّ
حوادث أيلول/ سبتمبر 1970، إلى درجة أن

 ، الحسن  خالد  »فتح«،  التحرير وحركة  منظمة  في  القيادي  أّن 
اتهمك بأّن يديك ملوثتان بدماء الشعب الفلسطيني. 

نعم، كان ذلك في حفل استقبال نظمته السفارة اللبنانية 
فــي لــنــدن لــلــوفــود الــعــربــيــة فــي مــؤتــمــر لــلــدول األعــضــاء 
م 

ّ
سل

ُ
أ البرملان الدولي في عام 1975، وجئُت  في منظمة 

ــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
ّ
عــلــى خــالــد الــحــســن الــــذي كـــان يــمــث

السفارة مثل ما  املؤتمر، وموجود في  الفلسطينية في 
م على يٍد ملوثة بالدم. 

ّ
ه ال ُيسل

ّ
أنا موجود، فقال إن

وراحت األيام وجاءت األيام، وخرج أبو عّمار من لبنان، 
وأقامت منظمة التحرير في تونس. وباشر امللك حسني 
الخطوة القومية الثالثة التي تحّدثت عنها، أي التقّرب 
من أبــو عّمار في عــام 1984. في تلك األثــنــاء، صرنا أنا 
-  نشتغل  الــلــه  - يرحمه  السعيد(  )أبـــو  الحسن  وخــالــد 
األردن  بني  فبراير  اتفاق شباط/  وأنجزنا  بعضنا،  مع 

ومنظمة التحرير. الدنيا هكذا.
آملتني طبًعا عبارة خالد الحسن تلك لي. وما آملني كثيًرا 

 كان في صفي في مرحلة املدرسة الثانوية، 
ٌ

ا صديق
ً

أيض
بالفدائيني  والتحق  محامًيا،  وصــار  الحقوق  درس  ثــّم 

الفلسطينيني. 
وكـــان معهم فــي األردن، بينما كــنــُت أنــا فــي املــخــابــرات، 
وهو مع من سنحبسهم. كان مركزه، باعتباره تونسي 
ا نلتقي هناك في السفارة التونسية، وهو 

ّ
الجنسية، كن

 - الكلمة  النابلسي، رجل فاضل بمعنى  تيسير شوكت 
 إلى الفقراء 

ً
رحمه الله - كان كريًما، وكــان يرسل أمــواال

ا مًعا ونحن شباب في »حزب التحرير«، 
ّ
في نابلس. كن

ا في صف مختلف، وقد زعلُت 
ّ
 من

ٌّ
وفي ما بعد صار كل

ــه 
ّ
]حـــزنـــُت[ كــثــيــًرا بــســبــب هـــذه الــحــالــة. ومـــن املــفــارقــة أن

وخالد الحسن كانا تحريريني.

ـــك فــي املــخــابــرات 
ّ
■ ُيــشــاع فــي أوســـاط املــقــاومــة الفلسطينية أن

األردنــيــة َمــن حققت مــع القيادي فــي حركة »فــتــح« محمد داود 
ا عندك 

ً
عودة )أبو داود(، وأّن الشخص الذي وشى به كان موظف

في وزارة اإلعام.
ال، ليس لي عالقة بالتحقيق ابتداًء، فقد كنُت قد تركُت 

املخابرات في تلك املرحلة. كان موظف في وزارة اإلعالم 
مه. وقد أخبرني بهذا، ثّم 

ّ
هو من وشى بأبو داود وسل

بوه.
ّ
خطفوا هذا املوظف وأخذوه إلى ليبيا وعذ

ولــم تشارك  كلها،  داود  أبــو  بقضية  أي عاقة  ا، 
ً
إذ لــك،  ليس   ■

في الحوارات، وكانت هناك وجهة نظر بالعفو عنه، ووجهة نظر 
بإعدامه.

كـــنـــُت بــعــيــًدا عـــن هــــذا املــــوضــــوع. حــصــل هــــذا بــعــد عــام 
ولدى  السلطة،  لــدى  ا 

ً
معروف أصبحُت  قد  وكنُت   .1970

عّمان،  يـــزورون  الذين  األجــانــب  واإلعالميني  املسؤولني 
ــان هــنــاك نـــوع مــن الــتــوجــيــه فــي الـــديـــوان املــلــكــي بــأن  وكـ
ــلـــك حـــســـني يـــثـــق بــي  ــان ســـيـــدنـــا جـــاللـــة املـ ــ أقـــابـــلـــهـــم. وكــ

وبقدراتي على الحديث مع األجانب. 
وبذلك بدأت حياتي تنتقل من مثل شؤون أبو داود إلى 
محاورة السفير الفالني ورئيس الوزراء الفالني وهكذا. 
ــذه الــشــخــصــيــات،  ــار مـــن مــهــمــاتــي الــتــعــامــل مـــع هــ ــ وصـ
خصوًصا بعد قرار قمة الرباط تمثيل منظمة التحرير 

الشعب الفلسطيني.

ال عالقة لي بالتحقيق مع أبو داود

أجـــانـــب، عــنــدمــا أطــــرح قــضــيــة الــضــفــة الــغــربــيــة 
االرتباط عسكرًيا  فّك  في  واسترجاعها وحقنا 
د 

ّ
ُيعق الــربــاط  قــرار   

ّ
أن مع إسرائيل، كنُت أسمع 

األمور. 

ا، على قناعة بأّن كيسنجر وراء إقناع العرب 
ً
■ كنت، إذ

 
ً

ا
ّ
بأن يعملوا من أجل إصدار قرار منظمة التحرير ممث

شرعًيا ووحيًدا للشعب الفلسطيني، هل هو من أبلغك 
بهذا؟

ال، جــرى حــوار بيني وبينه فــي عــام 1983. عقد 
الرئيس األميركي السابق، جيمي كارتر، في ذلك 
العام، في مركز كارتر في أتالنتا، مؤتمًرا من أجل 
السالم، حضره ممثلو إسرائيل ومصر وسورية 
األمــيــر  األردن، وهـــو  ــل 

ّ
مــمــث مــع  وكــنــُت  واألردن. 

الحسن. وكان وزير الخارجية السوري السابق، 
ل سورية، وكــان أسامة الباز 

ّ
فــاروق الشرع، يمث

ل مــصــر. وفــي طــريــق عــودتــنــا، عــّرجــنــا على 
ّ
ممث

نــيــويــورك، واستقبل األمــيــر الحسن فــي جناحه 
فــي الــفــنــدق، هــنــري كيسنجر، وتــكــّرم عــلــّي بــأن 
أبقى معه وجلست. وطــرح في الحوار موضوع 
كيسنجر  فكان  السلمي،   

ّ
والحل الغربية  الضفة 

ب ويشير لألمير إلى قرار قمة الرباط، وهو 
ّ
ُيعق

مــا كنُت أسمعه طــوال تلك األعـــوام، منذ صــدور 
نلتقيهم.  الــذيــن  الغربيني  مــن   ،1974 فــي  الــقــرار 
ــا، ومــثــقــفــني  ــنــ ــ

ّ
ــُت لــكــيــســنــجــر: »إن ــلـ فــتــدخــلــُت، وقـ

وسياسيني كثيرين في الشرق األوســط، نعتقد 
ك أنت الذي أوحيت بهذا القرار«.

ّ
أن

■ ماذا كان جوابه؟ 
صرخ: »هذا غير ممكن، أنا ال أفعل ذلك«. سكتُّ 
ــا ســألــتــه عـــن املـــســـؤول عـــن ذلــك  ــ

ّ
حــتــى يـــهـــدأ. ومل

السابق،  املصري  الرئيس  ه 
ّ
بأن أجابني  الــقــرار، 

ــًرا في  أنــور الــســادات. وفــي عــام 1984، كنُت وزيـ
عنده،  امللك حسني  طلبني جاللة  ثــّم  الحكومة، 
فـــأصـــبـــحـــُت وزيــــــر بــــــالط، وكــــــان آنـــــــذاك مــهــتــًمــا 

كيسنجر أوحى بقرار 
قمة الرباط منظمة 

التحرير ممثال شرعيا 
وحيدا للشعب 

الفلسطيني
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