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العالم

الجزائر تنبأ موقع جــزائــري مملوك البــن وزيــر دفــاع أسبق
بفضيحة جديدة عنوانها«لبنان بيبرز» ،تفوق في الحجم
«بنما بيبرز» .وأوضــح أن عــدة أسماء جزائرية ُ
سيكشف
عنها ،أبرزها عمار سعداني األمين العام لحزب األغلبية،
وهو األمر الذي جعل الشكوك تحوم حول الخبر ،نظرا
للخصومة الموجودة بين صاحب المعلومة ،ومن قال
إنهم متورطون فيها

«وثائق لبنان»:
فضيحة آتية أم
اختراع جزائري؟
الجزائر ــ محمد العيد
ذكـ ــر م ــوق ــع "ألـ ـجـ ـي ــري بــاتــريــوت ـيــك"
ال ـن ــاط ــق ب ــال ـف ــرن ـس ـي ــة ،أن فـضـيـحــة
عاملية جديدة على األبــواب ،سيكون
َ
أبـطــالـهــا سـيــاسـيــون ورجـ ــال أعـمــال
وم ـ ـشـ ــاه ـ ـيـ ــر أخ ـ ـ ـفـ ـ ــوا أم ـ ــوالـ ـ ـه ـ ــم فــي
مـ ـص ــارف ل ـب ـنــان ـيــة دولـ ـي ــة م ــن أج ــل
أن يـتـهــربــوا مــن دف ــع ال ـضــرائــب ،في
مسلسل جديد شبيه بـ"وثائق بنما"
ال ـت ــي ك ـشــف ع ـن ـهــا م ــؤخ ــرا تحقيق
اس ـت ـق ـصــائــي ع ــامل ــي .وأشـ ـ ــار الـخـبــر
إلـ ــى أن عـ ــدة م ـس ــؤول ــن ج ــزائ ــري ــن
متورطون في هذه القضية ،ما ينذر
بــوقــوع زل ــزال سـيــاســي فــي الـجــزائــر
عقب الكشف عن فحواها.
وخــص موقع "ألـجـيــري باتريوتيك"
بالذكر فــي هــذه الفضيحة مسؤوال
سياسيا جــزائــريــا واح ــدا ،هــو عمار
سعداني ،األمني العام لحزب "جبهة
الـ ـتـ ـح ــري ــر ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي" ،الـ ـ ـ ــذي ذك ـ ــره
باالسم ،فيما اكتفى بالقول إن عدة

أسماء جزائرية أخــرى في الحكومة
سـ ـتـ ـك ــون م ـ ــن ب ـ ــن املـ ـ ـت ـ ــورط ـ ــن فــي
امتالك حسابات سرية في مصارف
لبنانية ،وذل ــك إلخـفــاء األم ــوال غير
املـ ـش ــروع ــة الـ ـت ــي اك ـت ـس ـب ـت ـهــا خ ــال
الـسـنــوات األخ ـيــرة بــاسـتـغــال نفوذ
املنصب تزامنا والطفرة املالية التي
عرفتها الجزائر جراء ارتفاع أسعار
النفط قبل سنوات.
غير أن هــذا الخبر ذا البعد العاملي،
اك ـت ـفــى امل ــوق ــع بـنـسـبــه إل ــى م ـصــادر
م ـج ـهــولــة قـ ــال إن ـه ــا أط ـل ـع ـتــه عـلـيــه،
دون أن يـحــدد مــاهـيــة تـلــك املـصــادر
أو امل ـي ــدان ال ــذي تـعـمــل ضـمـنــه ،كما
أن املـعـلــومــات الـتــي اح ـتــواهــا املـقــال
خـلــت م ــن تـفــاصـيــل دقـيـقــة ُيـفـتــرض
أن ت ـ ــدع ـ ــم خـ ـ ـب ـ ــرا مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع
إلع ـطــائــه امل ـصــداق ـيــة ال ــازم ــة .فـجــاء
الـ ـخـ ـب ــر مـ ـخـ ـتـ ـص ــرا ج ـ ـ ــدا وم ـك ـت ـف ـيــا
فـقــط بــاملـعـلــومــة الــرئـيـسـيــة الـعــامــة،
الـتــي تتحدث عــن تـســرب وثــائــق من
مصارف لبنانية عن فضائح تهرب

المقرب من جناح الرئاسة (عن الويب)
اكتفى الخبر بذكر اسم عمار سعداني
ّ

ضــريـبــي دول ــي ،دون تـحــديــد موعد
اإلعالن عن الفضيحة.
وللتحري أكثر عن املوضوع ،سألت
"األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار" الـ ـصـ ـح ــاف ــي الـ ـج ــزائ ــري
الوحيد املشارك في تحقيقات "وثائق
بنما" ،إلياس حالس ،فقال إنه ليس
ع ـل ــى ع ـل ــم ب ـف ـض ـي ـحــة آتـ ـي ــة اس ـم ـهــا
"وثائق لبنان" ،علما أن حالس عضو
ف ــي "االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي للصحافيني
االستقصائيني" ،الذي ُيفترض (وفق
موقع ألجيري باتريوتيك) أن يكشف
الفضيحة.
وم ــن ب ــن أك ـبــر ع ــام ــات االسـتـفـهــام
حول هذا الخبر كشفه عن اسم عمار
سـعــدانــي ف ـقــط ،إذ مل ــاذا تخصيصه

هـ ــو ب ـ ــال ـ ــذات مـ ــن بـ ــن كـ ــل األسـ ـم ــاء
العاملية املفترض إعالن أسمائها في
هذه الفضيحة؟

صاحب الموقع
هو ابن الجنرال نزار
القريب من مدير
المخابرات السابق

بصرف النظر عما ُيثار من شبهات
فساد حــول مسؤولني جــزائــريــن ،ال
يـخـلــو ه ــذا الـخـبــر ـ ـ عـنــد مـتــابـعــن ـ
مــن مـحــاولــة تــوظـيــف ه ــذه القضايا
في الصراع الدائر حاليا بني أجنحة
ّ
ال ـن ـظــام الـ ـج ــزائ ــري ،وخ ـصــوصــا أن
صاحب موقع "ألجيري باتريوتيك"
لـ ـي ــس سـ ـ ــوى ابـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال ،خ ــال ــد
نـ ـ ــزار ،وهـ ــو وزي ـ ــر ال ــدف ــاع ف ــي فـتــرة
بــدايــة التسعينيات ،وه ــو املـعــروف
ع ـنــه إزاحـ ـت ــه الــرئ ـيــس ال ـش ــاذل ــي بن
جــديــد بعد فــوز "الجبهة اإلسالمية
لإلنقاذ" بالدور األول من االنتخابات
التشريعية عــام  1991ومــن ثم إلغاء
ه ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات بــرمـتـهــا وإرسـ ــاء

تقرير

اليابان :مؤشرات أزمة
 2008حاضرة اليوم
فراس أبو مصلح
ُ
فــي قـ ّـمـتـهــم الـتــي افــتـتـحــت أم ــس في
مدينة ايسي-شيما ،وســط اليابان،
واصل قادة دول «مجموعة
ال ـس ـب ــع» ل ـع ـبــة «اإلن ـ ـك ـ ــار» ،مـحـ ّـمـلــن
االقتصادات الناشئة مسؤولية األزمة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـعــامل ـيــة .ل ـكــن مضيف
الـ ـقـ ـم ــة ،رئ ـ ـيـ ــس ّ الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـي ــاب ــان ــي
شينزو آبــي ،حــذر من تشابه الوضع
الـ ـح ــال ــي ل ــاق ـت ـص ــاد الـ ـع ــامل ــي ،ب ــذاك
عـنــد انـفـجــار األزم ــة االقـتـصــاديــة في
األسواق املتطورة قبل ثمانية أعوام،
داع ـي ــا ن ـظ ــراءه إل ــى إع ـط ــاء األول ــوي ــة
لسياسات تحفيز النمو ،عوضًا عن
س ـي ــاس ــات «ال ـت ـق ـش ــف» و«اإلص ـ ـ ــاح
الهيكلي».
عـ ـ ــرض آبـ ـ ــي أم ـ ـ ــام نـ ـظ ــرائ ــه ب ـي ــان ــات
ُ
تـظـهــر تــراجــع أس ـعــار الـسـلــع األولـيــة
ف ــي األس ـ ـ ــواق ال ـعــامل ـيــة بـنـسـبــة %55
خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ب ـ ــن ح ـ ــزي ـ ــران 2014
وكــانــون الـثــانــي  ، 2016الفـتــا إلــى أن
هذا الهامش هو نفسه للفترة ما بني
ت ـمــوز  2008وش ـبــاط  ،2009أي عند
انـفـجــار األزم ــة االقـتـصــاديــة العاملية.

ويـقــول بعض الـســاســة إن آبــي يأمل
استخدام البيان الختامي للقمة ،الذي
سيصدر اليوم ،كغطاء لحزمة حوافز
ً
ً
مالية محلية ،تشمل تأجيال محتمال
لــزيــادة ضريبة املبيعات املحلية من
 %8إلى  %10في نيسان املقبل ،ولكن
امل ـســألــة ال تـنـحـصــر ف ــي ه ــذا اإلط ــار،
ك ـمــا ي ـش ـيــع هـ ـ ــؤالء .ف ــال ـخ ــاف حــول
ال ـس ـيــاســة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـك ـل ـيــة بني
قادة الدول ذات االقتصادات املتقدمة،
والتي هي جميعها في أزمــة ،لم يعد
محصورًا خلف األبواب املغلقة.
وان ـ ـف ـ ـجـ ــر ه ـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ــاف عـ ـلـ ـن ــا بــن
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة ل ــاح ـت ـي ــاط ــي
الـ ـف ــدرال ــي األمـ ـي ــرك ــي ،جــان ـيــت يـلــن،
وم ـنــاف ـس ـهــا ال ـس ــاب ــق ع ـلــى املـنـصــب،
أستاذ االقتصاد في جامعة هارفارد،
ّ
تصر األولــى
لورانس سامرز .ففيما
عـ ـل ــى أن الـ ــوضـ ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فــي
ت ـحـ ّـســن ب ـطــيء وث ــاب ــت ،ب ــات الـثــانــي
ي ــرف ــع ال ـ ـصـ ــوت أي ـن ـم ــا ح ـ ــل ،م ـح ــذرًا
م ــن أن حــالــة االق ـت ـصــاد ال ـعــاملــي هي
أســوأ بكثير مما يصورها محافظو
املصارف املركزية حول العالم.
ي ـق ــول س ــام ــرز إن ت ــرك ـي ــز مـحــافـظــي

امل ـ ـصـ ــارف امل ــرك ــزي ــة ع ـل ــى ال ـس ـيــاســة
ال ـن ـقــديــة وح ــده ــا (أي ع ـلــى الـتــأثـيــر
ف ــي أسـ ـع ــار ال ـف ــوائ ــد وك ـم ـيــة ال ـن ـقــد)
سـيـحــرم دول ال ـعــالــم فــرصــة إنـعــاش
نـســب ال ـن ـمــو ،وي ـقــول إن عـلــى هــؤالء
املـحــافـظــن ال ـت ـعــاون مــع حكوماتهم
لتقديم رزم تحفيز مالي لالقتصاد،
على شكل إنفاق على البنى التحتية
خــاصــة ،وع ـلــى غـيــرهــا مــن املـشــاريــع
ال ـع ــام ــة ال ـت ــي م ــن ش ــأن ـهــا أن تـخـلــق

هوالندُ :
يجب أن تعطى
األولوية لالستثمار

الوظائف وتنعش الطلب.
وب ــال ـع ــودة إل ــى قـمــة ال ـي ــاب ــان ،ووفـقــا
لكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني،
ه ـيــروش ـي ـجــي س ـي ـكــو ،فـ ــإن آبـ ــي أكــد
اتـ ـف ــاق ق ـ ــادة امل ـج ـم ــوع ــة ،ال ـت ــي تضم
ال ــوالي ــات املـتـحــدة وأملــانـيــا والـيــابــان
وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا،
عـ ـل ــى الـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى سـ ـي ــاس ــة م ــرن ــة
ل ــإنـ ـف ــاق الـ ـ ـع ـ ــام« ،مـ ـ ــن أجـ ـ ــل ت ـعــزيــز
الـ ـنـ ـم ــو ال ـ ـعـ ــاملـ ــي» ،لـ ـك ــن ب ــال ـت ــوق ـي ــت
والحجم الــذي يناسب كل دولــة على
ح ــدة .وأض ــاف سيكو أن بعض دول
املجموعة ترى أنه ال حاجة ملثل هذا
اإلنـفــاق؛ علمًا أن معارضة بريطانيا
وأمل ــانـ ـي ــا ل ـس ـيــاســة ال ـت ـح ـف ـيــز امل ــال ــي
م ـع ــروف ــة .وأض ـ ــاف سـيـكــو أن «ق ــادة
مجموعة السبع عـ ّـبــروا عــن رؤيتهم
بــأن االقـتـصــادات الناشئة فــي وضع
حــرج ،على الرغم من وجــود وجهات
ن ـظ ــر ت ـ ــرى أن ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي
الراهن ليس متأزمًا».
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ق ـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
الـفــرنـســي ،فــرنـســوا هــوالنــد ،إن قــادة
مجموعة السبع متفقون على تشجيع
االس ـت ـث ـمــارات الـعــامــة وال ـخــاصــة من
أج ــل تحقيق الـنـمــو« ،بــرغــم خــافــات
بسيطة أحيانًا حول السياسة املالية
أو ال ـن ـقــديــة» ،مـضـيـفــا أن ــه «ي ـجــب أن
ُ
تعطى األولــويــة لــاسـتـثـمــار» ،ســواء
من القطاع العام أو الخاص.
عرض آبي بيانات ُتظهر
تراجع أسعار السلع
األولية في األسواق
العالمية (أ ف ب)

