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حوار  /اقت�صاد

ً
ً
ع�سكريا واليمن �إحدى �ساحاته
عمال
�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» � ّأن الغ�ضب ال�شعبي بعد �إعدام النمر �سيتحول

العلوي :ال ُنراهن على الموقف الإقليمي للتغيير
والثورة في البحرين نار تحت الرماد لن تهد�أ
حاورته روزانا ر ّمال ـ تحرير محمد حم ّية
أكد القيادي في تيار العمل اإلسالمي في البحرين السيد
جعفر العلوي ،وهو من المقربين إلى الشهيد الشيخ نمر
باقر النمر «أنّ قرار إعدام النمر كان متو َّقعا ً لطبيعة النظام
السعودي ،ال سيما بعد مجيء الملك سلمان بن عبد العزيز
على رأس الحكم الذي اتخذ خيار العنف والقتل ،ورفضه
النداءات الدولية بإيقاف الحرب على اليمن» ،كاشفا ً «أنّ
بعض الجهات األمنية السعودية اتصلت قبل شهرين
ونصف م��ن إع��دام النمر بعائلته وطلبت منها أن تتقدم
بطلب العفو عن النمر وأن يتقدم هو أيضا ً بطلب العفو وأن
تطلب العائلة السماح من أوالد نايف بن عبد العزيز ،إال أنّ
الشيخ النمر رفض هذه الطلبات واختار الشهادة».
وفي ح��وار مشترك بين صحيفة «البناء» وقناة «توب
نيوز» أشار العلوي إلى أنّ «النظام السعودي يقود أجندة
طائفية استعمارية لحماية الكيان الصهيوني وحجب
القضية الفلسطينية عن اهتمامات العرب والمسلمين،
لذلك أشغل العالم العربي بالحروب».
واستنكر العلوي مواقف الدول الغربية «التي لم تتخذ
موقفا ً حقيقيا ً في منع تنفيذ القرار ،رغم أنها كانت على
علم به ،بل سهلت األم��ر ،كما أنّ الواليات المتحدة كانت
ق��ادرة على ثني السعودية عن تنفيذ القرار ،لكنها آثرت
مصالحها م��ع ه���ذا ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى ال��ق��ي��م وم��ب��ادئ حقوق
اإلنسان».
وأب���دى أس��ف��ه لموقف األزه���ر ف��ي م��ص��ر ،واص��ف��ا ً إياه
«بالمؤسسة الرسمية» وق��د دخ��ل ف��ي «اللعبة المذهبية
وي��م��ي��ل م��ع ال��س��ل��ط��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ح��ال��ي��ة ال��م��ت��ح��ال��ف��ة مع
السعودية».
وح����ذر ال��ع��ل��وي م���ن «أنّ ردّات ال��ف��ع��ل ال��غ��اض��ب��ة في
المنطقة الشرقية لم تتطور بعد إل��ى الحالة العسكرية،
لكن على النظام السعودي أن يستع ّد لردّات فعل أشدّ ،ال

العلوي متحدثا ً إلى الزميلة رمال

سيما بعد رفض السعودية تسليم جثمان الشيخ النمر»،
مضيفاً« :لن تقف ردّات الفعل عند حالة الغضب الشعبي
ب��ل س��ت��ت��ح��ول إل���ى ع��م��ل ع��س��ك��ري ش��ع��ب��ي .المظاهرات
والمسيرات لن تهدأ ،بل ستتحول إلى تنظيمات وخاليا
عسكرية والساحة اليمنية أحد المنافذ لها».
وفي الشأن البحريني ،شدّد العلوي على «أنّ المعارضة

{ هل كنتم تتوقعون أن تصل األمور إلى هذه الدرجة و ُتقدم
السعودية على إعدام الشيخ نمر باقر النمر؟

ـ كنا نأمل قبل اتخاذ قرار اإلعدام أن تمارس بعض دول العالم،
التي تملك النفوذ ،ضغوطا ً تؤدي إلى إطالق سراح الشيخ النمر،
لكنّ هذه الدول ،ال سيما الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا،
ليست جدية في االهتمام بقضايا حقوق اإلنسان ودرء األزمات
التي تتعرض لها البشرية ،وما يجري في اليمن مثال صارخ على
عدم اهتمامها بتلك القضايا ،فلهذه الدول تاريخ استعماري وهي
لم تعد تهتم باإلنسان كإنسان بل بمصالحها وهي اآلن تتخبط
في القضية السورية وأزمات المنطقة ،بناءا ً على مصالحها وليس
بناءا ً على إنقاذ الشعب السوري التي ادّع��ت أنها تريد تغيير
رئيسه بشار األسد ،لكن تبين أنّ ك ّل ما يه ُّمها هو مصالحها في
المنطقة ،لذلك عندما أدرك��ت أنها فشلت في زعزعة الحكم في
سورية ارتضت في النهاية باألمر الواقع حتى في وجود الرئيس
األسد .لكنّ الالفت والمؤسف أنّ تصبح السعودية رئيسة لجنة
حقوق اإلنسان! أين هذا النظام من حقوق اإلنسان؟
كنت أشعر أنّ الشيخ النمر سيُقتل وسبب ذلك هو طبيعة
النظام السعودي ،ال سيما بعد مجيء الملك سلمان بن عبد
العزيز على رأس الحكم الذي اتخذ خيار العنف والقتل ،وعندما
لم يستجب للنداءات الدولية بإيقاف الحرب على اليمن على
الرغم من قسوة مآسي الحرب على شعب اليمنز ال نتوقع منه أن
يتخذ غير هذا القرار ،فقبل فترة شهرين ونصف من إعدام النمر
اتصلت بعض الجهات األمنية السعودية بعائلة الشهيد وقالت
لهم بصريح العبارة «إنكم مطلوبون لتقدموا طلبا ً للعفو عنه وأن
يتقدم هو أيضا ً بطلب العفو وعليكم طلب السماح من أبناء نايف
بن عبد العزيز ،باعتبار أنّ الشيخ النمر قد هاجمه عندما توفي،
واتصلت العائلة بالشيخ النمر الذي قال لهم ال تذهبوا وال تقدِّموا
االعتذار» .الشيخ النمر يريد الشهادة ولم يكن مستعدا ً للتراجع
وقد ذهب إلى الموت بإرادته وقال خالل محاكمته« :والئي ليس
لكم بل لله والرسول وأهل البيت» .أردوا أن يكسروا هيبة وكلمة
الشيخ النمر وك ّل المعارضة ،لك ّنه وقف كالجبل األشمم من دون
أن يتراجع وكان يعرف أنه بالنتيجة سيُقتل وعندما اتصلت به
والدته بعد أن أعلموها بأنّ سلمان و ّقع على قرار إعدامه ،قال
لها« :ما أراده الله لي هو األفضل وخير لي وبشركم الله» .إذن
نحن أمام شخصية خططت لحياتها من أجل النضال والكفاح
ّ
الحق والعدل وحقوق اإلنسان .الشيخ الشهيد
في سبيل قيم
كان ض ّد العادات المحافظة في ال ُمجتمع وكان مع انفتاح المرأة
ومشاركتها في الحياة االجتماعية والسياسية والدينية.

{ كيف يمكن أن تتهم السعودية ،تبريرا ً لقرار اإلع��دام،
طائفة بر َّمتها بعبارات خطيرة تثير الحساسيات المذهبية على
مسامع المسلمين :كالروافض والخوارج؟ وماذا تقصد برفع
هذه العناوين؟

النظام ال�سعودي يقود �أجندة
طائفية ا�ستعمارية
لحماية «�إ�سرائيل»
وحجب الق�ضية الفل�سطينية
عن اهتمامات الأمة
بريطاني لمنع ق��رار اإلع��دام .كيف ترى ال��دور البريطاني في
هذه القضية؟

ـ هنا يجب أن نف ِّرق بين الحكومة البريطانية وبين الرأي العام
والشعب البريطانيين .بريطانيا دولة منفتحة ،لكن لديها أصول
استعمارية ومصلحية مع النظام السعودي وتؤثر مصالحها
على المبادئ التي تؤمن بها وهناك صراع بين الرأي العام في
الغرب بين االلتزام بحقوق اإلنسان وبين االرتباط بحكومة
متخلفة ال تؤمن بقيم وليس لديها دستور .الغرب يدرك رجعية
وتخلف النظام السعودي ويعرف أنه ينتهك حقوق اإلنسان ،لكنّ
ذلك النظام ينفذ أجندة طائفية استعمارية هدفها حماية الكيان
الصهيوني وحجب القضية الفلسطينية عن اهتمامات العرب
والمسلمين ،لذلك أشغل هذا النظام العالم العربي بالحروب.

{ ألم تتخوف السعودية من فتنة سنية ـ شيعية خصوصا ً
أنّ ل��دى الشيخ النمر حيثية شعبية؟ وه��ل ه��و ق���رار داخلي
سعودي؟

ـ في تص ُّوري ،إنّ إعدام النمر يساعده على تطبيق استراتيجية
النظام السعودي وه��ي إح�لال الفوضى ف��ي العالم العربي
واإلسالمي ونشر الصراعات الطائفية في المنطقة ّ
وبث الفتن في
العالم العربي واإلسالمي .الدول الغربية لم تتخذ موقفا ً حقيقيا ً
في منع تنفيذ القرار بل سهلت األمر ،رغم أنها كانت تعرف أنّ
القرار سيُنفذ وكان هناك علم وخبر سعودي وال يمكن للنظام
السعودي أن يتخذ ق��رارات لها تأثيرات على المنطقة بأسرها
من دون علم أميركا التي لديها سياسات مخفية .واشنطن كانت
ق��ادرة على ثني السعودية عن قرارها وهي تعرف أنّ األمر له
تداعيات على العالمين العربي واإلسالمي .الشيخ النمر لم يحمل
سالحاً ،بل كان يدعو دائما ً إلى عدم إطالق الرصاص ،ألنه يعتبر
أنّ زئير الكلمة أقوى من أزيز الرصاص ،وأنّ سالحنا هو الكلمة
والشهادة .الشيخ النمر أصبح رمزا ً عالمياً ،وقد قدم الئحة مطالب
للنظام السعودي منذ  9سنوات لم يتجاوب معها .هناك حرمان

ـ االتهامات التي وُجِّ هت إلى الشيخ النمر هي أنه يحرض ض ّد
النظام .كان في نظرهم يدعو الى االنفصال وال يق ُّر بوالة األمر ،أي
حكام آل سعود ،وهو لم يُنكر ذلك ولم يغيِّر مواقفه ،لكنّ النظام
السعودي لم يعد مقبوال ً أن تصدر عنه هذه المصطلحات البعيدة
عن التقدم البشري والحضارة .من يقول أنّ آل سعود ُح ّكام
شرعيون من الجانب السياسي؟ هم أخ��ذوا السلطة بتركيب
بريطاني ثم بدعم الواليات المتحدة وثبتوا حكمهم في الجزيرة
العربية بالحروب والمجازر.

{ تحدثت بعض الصحف البريطانية عن مسعى حقوقي

تحول م� َّؤ�س�سة ر�سمية
الأزهر
ّ
تميل مع ال�سلطة ال�سيا�سية
الحالية المتحالفة
مع النظام ال�سعودي

�شهيب يبحث مع ال�سن دعم م�شاريع «الزراعة»
وتطوير التعاون وتعزيز ال�صادرات
استقبل وزير الزراعة أكرم شهيب في مكتبه ،سفيرة االتحاد األوروبي
كريستينا السن ،يرافقها المستشار األول ورئيس قسم التنمية المستدامة
في االتحاد مارسيليو موري ومدير البرامج في االتحاد نيكوال ريتزن تلر،
في حضور مستشار وزير البيئة أنور ضو ومدير عام الزراعة المهندس
لويس لحود.
وج��رى التطرق إل��ى كيفية دع��م مشاريع وزارة ال��زراع��ة وتطوير
التعاون ،خصوصا ً بالنسبة إلى تصدير التفاح واستيراده ،وموضوع
تصدير العسل الذي تم تحضيره مع وزارة االقتصاد والتجارة ،وتعزيز
الصادرات مثل :زيت الزيتون والبطاطا والنبيذ والتفاح ،وذلك لحماية
صغار المزارعين.
وتطرق المجتمعون إلى «مشروع  ARDPوكيفية إع��ادة تفعيله
ومواصلة العمل فيه ،نظرا لنجاحه ،وكذلك استكمال دع��م مشروع
األربعين مليون شجرة ،مؤكدين «ضرورة تقديم المشاريع كافة المطلوب
دعمها من قبل االتحاد األوروبي ،خالل هذه الفترة ،حيث يجري التحضير
لمؤتمر عام سيشمل كل المشاريع المنوي تنفيذها مع االتحاد».
وشددوا على «أهمية تقديم الدعم المطلوب لتفعيل عمل المختبرات
التابعة لوزارة الزراعة» .كما ت ّم بحث الشؤون السياسية الراهنة على
صعيد لبنان والمنطقة ،من مسألة النفايات والفراغ الرئاسي إلى النزوح
السوري والقضايا الحياتية والمستجدات األمنية.

ال ت��راه��ن ع��ل��ى ال��م��وق��ف اإلق��ل��ي��م��ي وال��س��ي��اس��ي للتغيير
الداخلي ،ألنه يستند إلى رؤيته المصلحية الخاصة ،لك ّن
الثورة البحرانية موجودة ولن تهدأ وهي نار تحت الرماد،
لك ّن الحالة األمنية القمعية تمنعها من تغيير الواقع لكثرة
االعتقاالت لرموز المعارضة».
نص الحوار كامالً..
وفي ما يلي ّ

سياسي واجتماعي وتمييز كبير ض ّد الشيعة وحرمان لشعب
الجزيرة العربية من أمواله.

{ كيف قرأتم موقف األزهر من إعدام الشيخ النمر؟

يجب احترام عالم الدين ألنه يحمل رسالة روحية وصاحب
كلمة ،وعندما ُتهان كرامة رجل الدين الشيعي س ُتهان كرامة
رجل الدين السني والمسيحي .موقف األزهر ،لألسف ،دخل حاليا ً
ضمن أجندة اللعبة المذهبية وهناك الكثير من علماء السنة ليسوا
راضين عنه بعد أن أصبح مؤسسة رسمية تميل مع السلطة.
شيخ األزهر ال يخالف السلطة السياسية الحالية المتحالفة مع
السعودية.

{ دعا محمد النمر شقيق الشيخ الشهيد إلى التهدئة لئال
تؤدّي هذه الحادثة إلى إشعال شرارة الفتنة .كيف ستتصرف
المعارضة في رأيك؟

ـ الشيخ محمد النمر هو رجل حقوقي ومن المدرسة الرسالية
نفسها التي ينتمي إليها شقيقه ،ولكن بطبيعة الحال كونه في
جانب الحقوقي سيدعو إلى عدم تحويل الحادثة إلى فتنة وأعمال
عنف ،لكنّ عقالء وعلماء العالم من مختلف الطوائف طلبوا من
الحكم السعودي أال يقدم على هذه الخطوة ،فلماذا لم يستمع
النظام إليهم؟ بالتالي ال نتوقع من الشارع أن يهدأ بل األمر أصبح
في يد الناس .إع��دام الشيخ النمر ،وهو الزعيم الشعبي الذي
ربّى أجياال ً من الشباب المستعدين أن يفتدوه بأرواحهم وهؤالء
من الصعب لجمهم ،بات خارج قدرة علماء الدين ،وما نشاهده
اليوم من ردّات فعل غاضبة ض ّد القوات األمنية السعودية في
المنطقة الشرقية ال يزال ضمن الحالة العسكرية ،لكن على النظام
السعودي أن يستعد ل��ردّات فعل شديدة ،ال سيما بعد رفض
السعودية تسليم جثمان الشيخ النمر.

الريا�ض وطهران ت�ضعان «�أوبك»
�أمام امتحان ع�سير
ً
موقفا لم تواجهه من قبل ،ويتوقع
تقف «أوبك» اليوم
ال��خ��ب��راء أن ينتقل ال��م��وق��ف ف��ي المنظمة بين إي��ران
والسعودية من الالتعاون إل��ى المواجهة ،بعد األزم��ة
الدبلوماسية األخيرة بين الرياض وطهران.
تضع األزم��ة الديبلوماسية بين السعودية وإي��ران
منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» أمام امتحان جديد،
بينما تم ُّر في وقت عصيب .ولع ّل «أوبك» تجد نفسها اليوم
في وضع أصعب مما واجهته في السابق ،سواء خالل
الحرب اإليرانية ـ العراقية في الثمانينات أو بعد غزو
صدام للكويت عام  .1990فاالحتقان الطائفي الذي يع ّم
المنطقة اشت ّد بعد اعدام السعودية رجل الدين الشيعي
نمر باقرالنمر ،في بلدان تعاني هبوط أسعار النفط.
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مندوب دولة
ً
موقفا كهذا من قبل».
خليجية في أوبك قوله« :لم نواجه
أض��اف« :إنّ الفارق هذه المرة هو قوة انتاج النفط
االميركي ال��ذي أبقى األس��واق متخمة ،ومنع أوب��ك من
استخدام أداتها الرئيسية لتهدئة األس��واق ،وهي ضبط
امدادات النفط .فاألسعار هبطت بنسبة تزيد على  60في
المئة خالل األشهر الثمانية عشر الماضية ،وانخفض سعر
البرميل االثنين تحت  38دوالراً».
وكانت السعودية وايران ،أقوى عضوين في «أوبك»،
مختلفتين ف��ي م��ا بينهما ح��ول سياسة اإلن��ت��اج قبل
التطورات األخيرة .ومن المتوقع أن تزيد إيران صادراتها
النفطية في مطلع هذا العام ،بعد رفع العقوبات الغربية
عنها .وفي اجتماع أوبك األخير في فيينا ،دعا مسؤولون
إيرانيون الدول األعضاء إلى خفض اإلنتاج لمنع األسعار
من االستمرار في االنخفاض حين يعود النفط اإليراني
إلى السوق .ورفضت السعودية هذه الدعوة ،فيما تخلت
«أوبك» عن أي إدعاء بأنها تتحكم بإنتاج الدول األعضاء،
صارفة النظر عن الهدف الذي حددته بإنتاج  30مليون
برميل في اليوم .وكان االنزعاج باديا ً على وزير النفط
اإليراني بيجان زنكنة ،حين غادر االجتماع.
ضخت السعودية مستويات قياسية من النفط خالل
العام الفائت ،مشجعة الدول األخرى األعضاء على االقتداء
بها في استراتيجيا تختلف عن سياستها السابقة المتمثلة
بالحفاظ على استقرار السوق من خالل خفض اإلنتاج.
وكانت السعودية وايران تتفاوضان بشأن التنسيق
في تحديد االنتاج ساب ًقا ،بما في ذلك أواخر التسعينيات.

وقال محللون إنّ اآلمال ضئيلة اآلن بالتوصل إلى اتفاق
مماثل.
وأوضح محمد الصبان ،المستشار السابق لوزير النفط
السعودي« :قبل التطورات األخيرة ،كان هناك إمكان
لتوصل أوبك إلى اتفاق أو عمل منسق ،أما اآلن فإن ايران
ترفض التنسيق بشأن إج��راء تخفيض والسعودية لن
تساوم».
وكان المزاج في بعض األوساط في طهران على القدر
ً
خوفا من األضرار التي يمكن أن تلحق
نفسه من التشاؤم
بـ«أوبك».
وقال روزبه علي آب��ادي ،المسؤول في شركة غلوبال
غ��روث أدف��اي��زرز االستشارية ،التي تساعد الشركات
الراغبة بالعمل في إي��ران« :إنّ السعودية أصالً لم تكن
تنسق مع إيران في السوق النفطية ،وأتوقع اآلن أن ينتقل
الموقف السعودي في أوبك من الالتعاون إلى المواجهة
مع إيران».
وقال أولي هانسن ،رئيس قسم االستراتيجيات السلعية
في بنك «ساكسو» ،إنّ السعودية ستتفاوض مع «شريك
أكثر ندية» حين تزيد إيران إنتاجها» .وأضاف« :هذا قد
يكون صعبا ً في ظ ّل االضطراب الحالي».
وتسبَّب هبوط أسعار النفط بزيادة الضغط على دول
«أوب��ك» ،التي تعتمد اقتصاداتها على النفط .وكشفت
الرياض أخيرا ً عن عجز قياسي قدره نحو  367مليار ريال
(زهاء  98مليار دوالر) في ميزانية عام  ،2015أو نحو
 15في المئة من إجمالي الناتج المحلي .وتتوقع المملكة
عج ًزا قدره  326.2مليار ريال في عام  ،2016ألن المتوقع
أن تهبط عائدات النفط إلى  513.8مليار ريال .كما شرعت
شركة «أرام��ك��و» في خفض االنفاق مطالبة متعهديها
بإجراء تخفيضات بنسبة  20في المئة.
أما في إي��ران ،فيواجه المسؤولون النفطيون إمكان
زيادة اإلنتاج في وقت تستمر األسعار في الهبوط .وقال
زنكنة أخي ًرا إنّ ميزانية السنة المالية اإليرانية التي تبدأ
في آذار تفترض أن يكون متوسط سعر النفط  40دوالرا ً
للبرميل بالمقارنة مع  72دوالرا ً في ميزانية .2015
وهبط سعر النفط االيراني الثقيل إلى أق ّل من  30دوالرا ً
للبرميل في منتصف كانون األول بحسب وزارة النفط
اإليرانية.

�إيران تحظر ا�ستيراد ال�سلع ال�سعودية
ق��رر مجلس ال����وزراء اإلي��ران��ي
ف��ي جلسته االستثنائية أم��س،
حظر استيراد السلع السعودية أو
الموردة منها وتمديد تعليق إيفاد

المعتمرين حتى إشعار آخر.
وش��م��ل ق����رار اج��ت��م��اع مجلس
ال�����وزراء ال����ذي ت��رأس��ه ال��رئ��ي��س
ح��س��ن روح���ان���ي ،ح��ظ��ر ال��س��ل��ع

المنتجة في السعودية أو الموردة
منها إلى جميع المنافذ في إيران
ومنها المناطق الحرة والمناطق
االقتصادية الخاصة.

النفط واليوان يع�صفان ب�أ�سواق المال في العالم

{ هل نحن مقبلون على تغييرات في ساحات خليجية بعد
هذه الحادثة ،أم ستنطفئ مع المفاوضات أو التسويات ،ال سيما
أنّ دوالً عدة عرضت وساطتها بين إيران والسعودية؟
ـ هذا يتوقف على مسار الحرب في اليمن ومدى مكابرة النظام
السعودي في التراجع ووقف عدوانه المستميت بعد أن وصل
التوحش موجود
عدد الشهداء إلى  21ألفا ً وثالثين ألف جريح.
ُّ
في النظام السعودي وليس فقط عند «داع��ش» ،لذلك لن تقف
ردات الفعل عند حالة الغضب الشعبي بل ستتحول إلى عمل
عسكري شعبي وربما ساحة اليمن أحد المنافذ .المعارضة
السعودية بعد إعدام النمر ليست كما قبله ،وسنشهد ردّات فعل
ستؤسس لمرحلة جديدة بين النظام السعودي وأتباعه وبين
عموم المسلمين وعموم العالم الحر الغير مرتبط بالمصالح.

{ هل تراهنون على تغييرات سياسية إقليمية لتغيير واقعكم
الحالي في البحرين؟

ـ نحن في البحرين ال نراهن على الموقف اإلقليمي والسياسي
للتغيير ألنه يستند إلى رؤيته المصلحية الخاصة وحتى ال
نتوقع أن تأتي إيران لمساعدتنا عسكرياً ،فهي دولة لها حدود
وسيادة وال تريد حربا ً في المنطقة .الثورة البحرانية موجودة
وهي نار تحت الرماد لكنّ الحالة األمنية القمعية تمنعها من
تغيير الواقع لكثرة االعتقاالت ،فهناك  4000أسير ومعظم
رموز المعارضة والفكر في السجون .إيران لم تكن تعلم بقيام
هذه الثورة ،لكنّ النظامين السعودي والبحريني ال يستطيعان
استيعاب المعارضة فيرميان المالمة على إيران ،نحن نستفيد
من مواقف األمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واإلمام
الخامنئي الداعمة لقضيتنا لكنّ الجهد االيراني إعالمي فقط.

س��ج��ل��ت ال���ب���ورص���ات ال��ع��رب��ي��ة
والعالمية انخفاضات ح��ادة بعد
أن سمحت الصين لليوان بمزيد من
الهبوط ،وتراجعت أس��ع��ار النفط
لتقترب من أدنى مستوياتها في 12
عاماً ،وهو ما أجج المخاوف بشأن
حالة االقتصاد العالمي.
وهبط مؤشر البورصة السعودية
بنسبة  4.5ف��ي المئة ف��ي نهاية
تعامالت أم��س ،في حين تراجعت
بورصة دبي بنسبة  3.4في المئة،
وبورصة أبو ظبي بنسبة  3.2في
المئة ،وبورصة قطر بنسبة  3في
المئة ،والبورصة الكويتية بنسبة
 1.6في المئة.
وق�����ال م��ح��م��د زي������دان رئ��ي��س
استراتيجيات األس���واق في شركة
«أورب��ك��س» للوساطة المالية في
ال��ك��وي��ت إنّ «ع��وام��ل سلبية عدة
ساهمت في خفض ثقة المستثمرين
في األس���واق الخليجية ،ما دفعهم
للتخلي عن األسهم».
وأوضح أنّ «أسعار النفط واصلت
االنخفاض من دون أف��ق .المخاوف
االقتصادية في الصين تبدو أنها أعمق
مما كان يعتقد ،واألزم��ة السعودية
اإليرانية زادت الطين بلة».

وهبطت أسعار النفط بأكثر من 5
في المئة أمس لتصل إلى مستويات
ق���رب  32دوالرا ً ل��ل��ب��رم��ي��ل ،وه��ي
مستويات لم تشهدها منذ نيسان
.2004
وج���اءت ه��ذه الخسائر الكبيرة
بعد أن فاجأ بنك الشعب الصيني
(البنك المركزي) األسواق اليوم حين
حدّد نقطة المنتصف لسعر الصرف
الرسمي لليوان عند  6.5646يوانات
مقابل الدوالر ،وهو أدنى مستوى منذ
آذار .2011
ويخشى البعض م��ن أن يكون
ه��ب��وط ال��ي��وان م��ؤش��را ً على تفاقم
ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي يواجهها ثاني
أكبر اقتصاد ف��ي ال��ع��ال��م ،ال سيما
بعد سلسلة من البيانات التي يظهر
بعضها انكماشا وبعضها تباطؤا في
أنشطة التصنيع والخدمات.
وعلى إث��ر هبوط ال��ي��وان ،هبطت
األسهم الصينية بنسب تجاوزت 7
في المئة بعد أقل من نصف ساعة من
بدء جلسة األم��س ،وهو ما أدى إلى
وقف التداول تلقائيا في بورصتي
شنغهاي وشنزن للمرة الثانية في
ه��ذا األس��ب��وع ،بموجب آلية ب��دأت
الصين تطبيقها مطلع العام.

وبعد توقف تداول األسهم الصينية
توالت خسائر البورصات في أنحاء
العالم ،حيث واصلت األسهم العالمية
تهاويها لليوم السادس على التوالي.
ف��ف��ي أوروب�������ا ،ت���راج���ع م��ؤش��ر
يوروفرست  300ألسهم الشركات
األوروب��ي��ة الكبرى بنسبة  3.6في
المئة خالل التعامالت ،كما تراجع
مؤشر «داكس» األلماني بنسبة 3.6
في المئة ومؤشر فايننشال تايمز
 100البريطاني بنسبة  2.7في
المئة.
وف��ي ال��والي��ات المتحدة ،سجلت
األسهم انخفاضا ً ح��ادا ً في مسته ّل
التعامالت ،حيث هبط مؤشر داو
جونز الرئيسي بنحو  1.1في المئة،
وت��راج��ع مؤشر ستاندرد آن��د بورز
 500بنسبة  1.09في المئة ،وهوى
مؤشر ناسداك بنسبة  2.1في المئة.
في المقابل ،قفز سعر الذهب فوق
 1100دوالر لألوقية للمرة األولى
ف��ي تسعة أس��اب��ي��ع ،حيث يلتمس
المستثمرون األم���ان ف��ي المعدن
النفيس ف��ي ظ � ّل تقلبات األس��واق
وت��ص��اع��د ال��م��خ��اوف االق��ت��ص��ادي��ة
والتوترات السياسية.

�صادرات الطاقة الجزائرية تتراجع  2.8في المئة

شهيب مجتمعا ً إلى الوفد األوروبي

أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية أنّ إجمالي حجم صادرات
البالد من الطاقة انخفض  2.8في المئة على أساس سنوي
في األشهر التسعة األولى من  2015بسبب تراجع اإلنتاج
واالرتفاع الحاد في االستهالك المحلي.
وكانت صادرات الطاقة هبطت في  2014عن مستواها في
العام السابق مع انخفاض إنتاج النفط والغاز في البلد العضو
في منظمة «أوبك».
وتعتمد الجزائر ،أحد موردي الغاز الرئيسيين إلى أوروبا،
اعتمادا ً كبيرا ً على إيرادات الطاقة التي تشكل  95في المئة من
إجمالي صادراتها و 60بالمئة من ميزانية الدولة.
وتض ّررت المالية العامة للبالد منذ بدأت أسعار النفط
الخام العالمية في الهبوط في حزيران  2014وانخفضت
إي��رادات الطاقة  45في المئة في األشهر التسعة األولى من
 2015لتصل إلى  25.8مليار دوالر.

وكانت الحكومة كشفت أنّ إيراداتها من الطاقة ستنخفض
 50في المئة إلى  34مليار دوالر في  2015على أن تصل إلى
 26.4مليار دوالر هذا العام ،بما سيدفع االحتياطيات للنزول
إلى  121مليار دوالر.
وقال محافظ البنك المركزي الجزائري إنّ هبوط إيرادات
الطاقة سيدفع احتياطي النقد األجنبي لالنخفاض إلى 152.7
مليار دوالر في الربع الثالث من  2015مقارنة مع 178.94
مليار دوالر في نهاية .2014
وأعلنت ال��وزارة في أح��دث نسخة من مجلتها «الجزائر
طاقة» أنّ إجمالي حجم ص��ادرات الطاقة بلغ  74.7مليون
طن من المكافئ النفطي في األشهر التسعة األولى من العام
الماضي مقابل  76.9مليون طن قبل عام.
وأضافت أنّ صادرات النفط الخام ارتفعت في الفترة من
يناير كانون الثاني إلى أيلول  2015دون إعطاء أرقام محددة.

