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عن املركز

عن المركز

مقره الرئيس يف بغداد .مهمته
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
ختص
الرئيسة تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت ّ
ٍ
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام ،فضالً عن قضااي أخرى ،ويسعى إىل
العراق بنحو
احلقلي السياسي واألكادميي.
هتم
إجراء حتليل
نْ
مستقل ،وإجياد حلول عمليّة جليّة لقضااي معقدة ّ
ّ
قياساً ابألمهية اليت حيظى هبا العراق إقليمياً ودولياً ،والتطورات املتالحقة اليت يشهدها
البلد واملنطقة كانت أغلب التحليالت واملتابعات اليت كانت حتاول مالحقة األحداث والقضااي
يف العراق تفتقر إىل القدرة على التفكري خارج إطار األسلوب السائد والقوالب اليت ح ّددت
النظرة إىل العراق خالل العقود املاضية .هلذا السبب فإن املركز يسعى لتقدمي وجهات نظر
كز أنشطتَهُ يف البحث
ويوجهُ املر ُ
جديدة تعتمد املوضوعية ،واحليادية ،واملصداقية واإلبداعّ .
ِ
بصائر وأفكا ٍر لصانعي
بتقدمي
والتحليل للتحدايت اليت تواجه العراق ومنطقة الشرق األوسط
َ
القرار عن املقرتابت الناجعة ملعاجلتها على املدى القصري والطويل.
ويقوم املركز بتقدمي وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة واإلبداع،
لقضااي الصراع عرب حتليالت ،وأعمال ميدانية ،وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف الشرق
األوسط من أجل مقاربة قضااي العراق اليت ختص السياسة ،واالقتصاد ،واجملتمع ،والسياسات
النفطية والزراعية ،والعالقات الدولية ،والتعليم.
مهمة المركز:

مهماً يف حتليل القضااي العراقية
كز البيان للدراسات والتخطيط إىل أن يكون مصدراً ّ
يسعى مر ُ
مستقل ،وألن يكون منتدى للحوار املبين على احلقائق حول التغيريات اليت حتدث يف العراق
على حنو
ّ
واملنطقة ،فضالً عن أن يكون مسامهاً يف صياغة تفكري اسرتاتيجي لدى صانع القرار العراقي أياًّ كان
ويتوخى املركز تقوية قدرات املؤسسات البحثية والتعليمية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،والدوائر
موقعُهّ ،
احلكومية ،من أجل خلق خرباء يف اإلدارة وصناعة القرار يف جماالت السياسة واالقتصاد واالجتماع.
وين ّفذ املركز هذه املهمةَ عرب إجراء أحباث وحتليالت ،وتوفري منح حبثية ومنح لألعمال امليدانية،
وعقد املؤمترات والندوات وورش العمل ،وإقامة دورات تدريبية للمؤسسات احلكومية واجلامعات.
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األهداف:

ختص العراق من خالل القيام بتحليالت عميقة ومستقلة
• املسامهة الفاعلة يف النقاشات اليت ّ
تعتمد بنح ٍو رئيس على البحوث والدراسات اليت يقوم هبا علماء ومتخصصون.
• تشجيع احلوار املبين على املعلومات واحلقائق للخرباء ابلشأن العراقي ،ومنهم صانعو
السياسات ،والصحفيون ،واألكادمييون ،حول التحدايت اليت يواجهها العراق واملنطقة ،وإلنتاج
أفكار جديدة حول مواجهتها.
• تطوير القدرات االسرتاتيجية يف صناعة القرار وصياغة السياسات يف العراق.
• هتيئة خرباء يف املؤسسات السياسية واألكادميية مبهارات يف صناعة القرار واإلدارة.
• إقامة صالت حملية وإقليمية مع املؤسسات االقتصادية والتعليمية والسياسية.
• إنشاء مشاريع حبثية اسرتاتيجية وتعزيزها.
يهتم مركز البيان بالشؤون اآلتية

	•اجملال االقتصادي( :الطاقة ،النفط ،القطاع املصريف ،املوازنة ،املصادر غري النفطية ،السياحة،
االستثمار) وغريها من األمور املتعلقة ابجلانب االقتصادي.
	•اجملال السياسي( :السياسة اخلارجية ،السياسة الداخلية ،األمن ،الربملان ،احلكومة ،مشاريع
القوانني).
	•اإلصالح اإلداري :يتضمن (منع الفساد ،الروتني اإلداري والبريوقراطية ،إعادة تنظيم
املؤسسات وأتهيلها).
	•جمال الرتبية والتعليم :ويشمل (التوظيف ،املناهج الدراسية ،األبنية املدرسية ،اجلامعات،
نسب اخلرجيني من اجلامعات ،النظام التعليمي ،اجلامعات األهلية).
	•القضااي االجتماعية( :العنف ،التعايش السلمي يف اجملتمع ،النظافة ،املواطنة ،الطائفية،
املشاكل األسرية ،نسب الطالق ،القضااي النفسية).
	•القطاع الزراعي( :االكتفاء الذايت ،الثروة احليوانية ،احملاصيل الزراعية).
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املقدمة

المقدمة

هذه ابقة من أزهار (مركز البيان للدراسات والتخطيط) ننشرها بني يدي القارئ اجلاد
يف حقول معرفية متنوعة صاغها حمللون ودارسون وكتّاب ومرتمجون على وفق منهجية علمية
ترست مقدمات أفصحت عن سالمة بنيتها التخطيطية
خلصت إىل نتائج سليمة بعد أن مّ
وأهدافها الواضحة.
يظن ظناً يكاد يصل إىل اليقني أن حصاده هذا سيعيد للمطبوع الورقي حقه يف
إن املركز ّ
معانقة أايدي ال ّقراء الكرام بعد أن سلبته منه الكتابة الرقمية مدة ليست قصرية حبكم الزمن ،مما
ني الكتاب الورقي وقارئه الذكي مبا يشكل تالمحاً بينهما سواءٌ أكان
يؤدي إىل اعادة الصحبة بَ َ
ذلك يف إعادة قراءة بعض الصفحات ْأم يف إضافة هوامش على بعض املتونْ ،أم يف مراجعة
ٍ
جليس يف الزمان كتاب)
األصول من دون إرهاق؛ وهبذا يصبح قول أمحد بن احلسني (وخريُ
حكمة دالة على أمهية هذه الرفقة.
مركز البيان للدراسات والتخطيط
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المحور المصري يتقدم في ليبيا
أحمد حسن علي *

2016/11/26
ليس من السهل معرفة ما جيري على األرض الليبية بسبب تعقيدات القوى املتصارعة عليها ،إلاّ أنه
من املؤكد وجود ثالث حكومات وأربعة جيوش تتقاتل فيما بينها يف حرب ابلوكالة بني حمورين أساسيني
مها حمور مصر – اإلمارات ،وحمور تركيا – قطر ،وتقف الوالايت املتحدة مع االحتاد األورويب ملراقبة الصراع
الذي بدأ منذ العام  ،٢٠١٤إلاّ أن الكفة بدأت متيل لصاحل احملور املصري منذ الشهر املاضي بعد تطورات
ميدانية تقدمت فيها القوات الليبية بقيادة اجلنرال حفرت وحققت انتصارات كبرية.
أعقب سقوط الدكتاتور معمر القذايف حالة من الفوضى عمت البالد؛ بسبب طول فرتة حكمه
اليت امتدت إىل  ٤٢عاماً ،هدم خالهلا البناء املؤسسي للدولة مبمارسة أسوأ أنظمة احلكم من طريق إقامة
توازانت داخلية اعتمدت على تقريب قبائل واستبعاد أخرى ،وتقوية أطراف على حساب أخرى ،وهتميش
مناطق على حساب مناطق ،وإغداق األموال على قيادات قبلية وحرمان آخرين ،وكل ذلك حصل من
دون إنشاء قوات مسلحة متماسكة وقوية على الرغم من ختمة السالح الذي كان يستورده ألسباب
سياسية فقط يف سياسة مشاهبة حالياً لسياسة اململكة العربية السعودية.
وبعد أن أهنت بعض دول حلف الناتو حرابً قصرية ملساعدة القوى الرافضة لنظام القذايف على
التخلص منه ،تركت دول الناتو ليبيا تواجه قدرها دون بذل أدىن جهد لرتتيب أوضاع مستقرة فيها ،أو
على األقل املساعدة يف مواجهة واقع دولة أفرغت من املؤسسات يف سنوات حكم القذايف ،وتعددت فيها
املليشيات املسلحة وقواهتا العسكرية املنقسمة والضعيفة ،واألخطر كان يف استغالل اجلهاديني الفرصة
ىف حماولة االستيالء على الدولة ،ولعل اخلطأ الثاين الذي ارتكبته دول حلف الناتو أهنا على الرغم من
رعايتها املباشرة لالنتخاابت الربملانية الليبية عرب األمم املتحدة يف العام  ٢٠١٤إلاّ أهنا مل تساند احلكومة
اليت جاءت عرب االنتخاابت ،وتساهلت يف التعامل مع حكومة اثنية موازية.
تبدأ القصة حينما جرت االنتخاابت الليبية العامة األوىل يف العام  ٢٠١٢بعد مصرع القذايف
بتسعة أشهر تقريباً ،ومتكنت فيها األحزاب اإلسالمية من تشكيل احلكومة بقيادة اإلخوان املسلمني
الليبني ،يف وقت فاز فيه اإلخوان يف مصر وتونس أيضاً ابالنتخاابت ،وشكال احلكومة يف بلديهما ،لكن
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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احلكومة اإلسالمية الليبية مل تنجح يف معاجلة مشكالت البالد؛ فخسرت مقاعدها النيابية يف انتخاابت
 ٢٠١٤لتحصل على  ٢٣مقعداً فقط من أصل  ،٢٠٠ومل تتقبل األحزاب اإلسالمية احلاكمة نتائج
االنتخاابت ،وعرقلت عمل جملس النواب املنتخب ،مث أعلنت أهنا لن تعرتف بشرعية جملس النواب اجلديد
أو قراراته.
يف اجلانب اآلخر قرر بقية األعضاء يف اجمللس اجلديد االستمرار يف عملهم وتشكيل حكومة
جديدة ومنحها ما حتتاجه من صاحليات ،ولكنهم مل يستطيعوا العمل يف العاصمة طرابلس فتوجهوا إىل
بنغازي شرق البالد ،وأسسوا هناك حكومة جديدة ذات طابع علماين ،فيما شكلت األحزاب اإلسالمية
حكومة جديدة أيضاً يف طرابلس ،واجلدير ابلذكر أن سياسة الوالايت املتحدة يف عهد الرئيس أوابما ووزيرة
اخلارجية السابقة هيالري كلنتون كانت تتوجه بنح ٍو صريح لدعم اإلخوان املسلمني لتحقيق توافق يرضي
مجيع األطراف الليبية ،ومن هنا بدأت األزمة.
تعددت امليلشيات املتناحرة ىف ليبيا -اليت تستخدم السالح لفرض الرأى حىت ولو كان خمالفاً
لإلمجاع الشعيب ،-وكما هي العادة يؤدي اجلهاديون الدور األبرز والرئيس يف أتجيج اخلالف السياسي
واجلنوح به حنو العنف املسلح ،وقد استغلت امليليشيات املسلحة غياب سلطة الدولة وبدأت بفرض
سيطرة على األرض على وفق توجهات كل ميليشيا اليت تكون غالبيتها العظمى غري معنية ابملصاحل الوطنية
للدولة جرايً وراء تنفيذ أجندهتا اخلاصة.
اليوم يوجد يف ليبيا ثالث حكومات تتنازع على السلطة هي:
الطرف األول :حكومة طرابلس ولديها برملان يسيطر عليه أعضاء حزب العدالة والبناء التابع
جلماعة اإلخوان املسلمني ،وتدعم هذه احلكومة عدداً من الفصائل الليبية املسلحة ذات الطابع اجلهادي
مثل مجاعة (فجر ليبيا) أبرز الفصائل الليبية املسلحة اليت تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس.
الطرف الثاين :حكومة بنغازي اليت شكلها برملان انتخاابت  ٢٠١٤ولديه أيضاً برملان ،ويدعم
هذا الطرف عسكرايً اجليش اللييب اجلديد بقيادة اجلنرال خليفة حفرت الذي يتخذ من بنغازي مقراً له ،وهذه
هي القوة النظامية الوحيدة يف البالد اليت ميكن أن يطلق عليها وصف (قوات مسلحة) مبا يتوافر فيها من
هيكل تنظيمي تتعدد فيه املؤسسات العسكرية.
الطرف الثالث :حكومة الوفاق الوطين اليت مت االتفاق عليها برعاية األمم املتحدة يف مومتر
الصخريات ابملغرب يف كانون األول من العام  ٢٠١٥اليت تدعمها الوالايت املتحدة وأورواب دعماًكامالً،
وانلت حكومة الوفاق دعماً من كتائب (مصراتة) اليت ُّ
تعد من أقوى امليليشيات الليبية وبدأت يف قتال
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تنظيم داعش ،وفيما بعد أعلن تشكيل عسكري يدعى (حراس املنشآت النفطية) دعمه حلكومة الوفاق،
وهذا التشكيل العسكري غري الرمسي ُّ
يعد القوة العسكرية األكرب بعد اجليش اللييب ،وله هيكل تنظيمي
بدائي لكنه ذو تسليح جيد كقوة برية كان منوطاً به محاية املنشآت النفطية وهو مكون من عدة آالف
من العناصر.
وفضالً عن هذه األطراف الثالثة -اليت يقاتل بعضها بعضاً -هناك تنظيم داعش الذي دخل إىل
ليبيا مستغالً حالة التشرذم السياسي وتدهور األوضاع األمنية ،وأخطر ما تواجهه ليبيا أن عدد املنضمني
إىل هذا التنظيم يتزايد من العناصر الليبية املتطرفة واألجانب على اختالف جنسياهتم ،ومجيع عناصره
مسلحة ومدربة تدريباً عسكرايً متقدماً وجييدون مهارات القتال
وما زاد األمور تعقيداً هو قيام اجليش اللييب بقيادة اجلنرال حفرت يف أيلول  ٢٠١٦ابلسيطرة على
املوانئ النفطية ،أو ما يعرف ابهلالل النفطي ،وهذه املوانئ كانت حتت محاية حراس املنشآت النفطية الذين
مع إعالهنم االنضمام إىل قوات حكومة الوفاق حترك اجلنرال حفرت ليطردهم من املناطق النفطية ويسيطر
عليها ،ويتساءل املراقبون :هل يف مقدور حكومة الوفاق استعادة املوانئ؟! حالياً ،ال تستطيع؛ ألهنا تعتمد
عسكرايً على قوات معظمها كتائب تتبع مدينة مصراتة اليت ال تزال غارقة إىل حد كبري يف القتال مع
تنظيم داعش يف سرت ،وخسرت ميليشياهتا كثرياً من العناصر واستنفدت لوجستياً يف املعركة؛ مما جعل
اجلنرال حفرت يستفيد من تلك الفرصة ويفرض سيطرته العسكرية على اهلالل النفطي؛ لذلك إذا قدمت
أي مساعدة من مصراتة حلرس املنشآت فلن تكون فعالة ألهنم مشغولون ابلقتال يف سرت ،وسيخشون
فقدان املزيد من عناصرهم يف الشرق ،وأيضاً هناك سبب جوهري هو أن داعش يف سرت ميثل هتديداً
وجودايً ملصراتة على عكس هجوم اجليش اللييب يف الشرق.
تكمن أمهية اهلالل النفطي يف أنه �يَُع ُّد أغىن موقع للنفط يف ليبيا ،ويضم أكرب خمزون للنفط اللييب،
فضالً عن مصايف النفط ومنشآت التكرير اليت يتم نقل النفط منها للتصدير مباشرة عرب موانئ السدرة
ورأس النوف والربيقة ،وحتتوي هذه املنطقة على  %80من احتياطي النفط اللييب املورد الوحيد لليبيا ،ويقع
بني بنغازي -مقر قوات اجليش اللييب الذي يقوده حفرت -وسرت -املنطقة اليت تقاتل فيها قوات حكومة
الوفاق إلخراج تنظيم داعش.-
ُّ
يعد اهلالل النفطي منطقة ذات أمهية اسرتاتيجية ابلنسبة إىل دول مثل إيطاليا اليت تدعم حكومة
الوفاق يف طربلس ،إذ ُّ
تعد إيطاليا أهم مستورد لنفط اهلالل النفطي يف ليبيا؛ وهذا األمر جعلها هتتم
بنح ٍو خاص ابملنطقة ،فقد فكرت جدايً يف العام  2015يف التدخل العسكري يف ليبيا ،والسيما أن
استثمارات عدد كبري من الشركات اإليطالية يتعلق ابملنطقة ،إىل جانب شركات أخرى تعمل يف ليبيا منذ
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عام .2008
إن عوائد تصدير النفط مبنطقة اهلالل النفطي سيؤدي إىل تعزيز شرعية حكومة بنغازي وسيسمح
بتمويل مزيد من العمليات ضد اجلماعات اجلهادية يف مقابل حكومة الوفاق.
من الواضح أن ما حيدث يف ليبيا هو نزاع على مصاحل اقتصادية وأيدلوجية ابلدرجة األوىل ،وما
يدلل على ذلك هو دعم القوى اخلارجية لطرف دون آخر؛ ألن من يسيطر عسكرايً على ليبيا ابلطبع
ستكون له السيطرة الكربى على منابع النفط؛ مما يؤدي إىل االعرتاف الدويل به آجالً إن مل يكن عاجالً،
ومن يدعم املسيطر املفرتض هناك سيكون له النفوذ األكرب يف الداخل اللييب؛ مما يؤدي إىل وجود أوراق
لعب بيده يضغط هبا على اجلارتني املباشرتني مصر واجلزائر .هناك توجه من بعض الدول لدعم اجلنرال
حفرت وحتديداً من اإلمارات بشكل أساس ،مث مصر ،وفرنسا وهدف هذه الدول هو إجهاض أي دور
للتيار اإلسالمي يف حكم ليبيا عرب حكومة الوفاق الوطين.
إن سيطرة اجليش اللييب بقيادة اجلنرال حفرت على اهلالل النفطي من شأهنا أن حترم حكومة الوفاق
من أهم مواردها املالية ،ومن مث إضعافها واهنيارها ،ويف الطرف اآلخر تدعم قطر وتركيا حكومة طرابلس
ممثلة حركة اإلخوان املسلمني وامليليشيات الداعمة هلا مثل فجر ليبيا يف طرابلس.
ووسط هذه التناقضات دخلت روسيا لتأييد احملور املصري والسيما أن لديها يف ليبيا أترخياً من
العالقات ،وترى أن الغرب قد طعنها من اخللف يف هذا البلد؛ لذا وجدت يف اجلنرال حفرت صورة الرجل
يؤمن هلا من جديد موطئ قدم يف مشال أفريقيا ،فمن هنا حرصت على عدم صدور
القوي الذي ميكن أن ّ
قرارات إدانة دولية ضده .ومع أن روسيا تقول إهنا تدعم حكومة الوفاق فإهنا تشرتط أن حتصل هذه
احلكومة على ثقة برملان طربق الداعم للجنرال حفرت الذي زار موسكو والتقى وزير الدفاع الروسي وأمني
جملس األمن الروسي وانئب وزير اخلارجية وانقش معهم مسألة توريد األسلحة الروسية إىل ليبيا ،والسيما
أن سالح اجليش اللييب أييت دوماً من روسيا ،وأن اخلربات العسكرية لدى هذا اجليش أتت على أيدى
اخلرباء الروس أيضاً.
حيظى حفرت بتأييد شعيب يف املنطقة الشرقية ،حيث يقدم نفسه كقائد جليش نظامي منضبط ٍ
بديل
الناس ،واخنرط بعضهم يف أعمال إجرامية،
عن فوضى امليليشيات وإرهاب املتطرفني الذين َرَّوع كثريٌ منهم َ
وأن احلراك الشعيب يف الشرق اللييب الغاضب من استئثار طرابلس يف الغرب ابلسلطة السياسية واستحواذه
على معظم العوائد النفطية على الرغم من وقوع معظم احلقول يف الشرق يدعم حفرت كضابط يعيد إىل
الشرق أمهيته وقوته يف املشهد اللييب.
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وفيما رحب حلفاء اجلنرال حفرت بفوز دوانلد ترامب ابنتخاابت الرائسة األمريكية مراهنني على
احلصول على مزيد من الدعم ملوقفهم املناهض لإلخوان املسلمني واجلهاديني ،يبدو أن توجهات ترامب
ستكون لصاحل الطرف الذي فيه مصر؛ مما يعين ترجيح كفة الدعم الغريب للجنرال حفرت ضد حكومة
الوفاق وحكومة طرابلس ،وبدا ذلك واضحاً يف حديث القادة املقربني من حفرت الذين يتوقعون من
اجلمهوريني خطوات حامسة يف مساعدهتم .
من املرجح أن يتمخض فوز ترامب عن تراجع الدعم األمريكي لقيادة حكومة الوفاق الوطين اليت
تواجه صعوابت ،على الرغم من أن اإلدارة الدميقراطية األمريكية هي من أكرب مؤيديها ،وقد يفيد حفرت
الذي سيطر يف أيلول على املرافئ النفطية الرئيسة وأخرج حرس املنشآت املتحالف مع حكومة الوفاقالوطين -أن يقدم نفسه كقائد حقيقي أمام ترامب ،وأن يستطيع وقف إطالق النار يف عموم الدولة
الليبية ،وجيمع السالح من أيدي املليشيات ،ويعمل على بناء الدولة احلديثة وحكم القانون ،ويسعى إىل
إصالح الوضع االقتصادي ،وإعادة النازحني والالجئني الليبيني ،ويقضي على تنظيم داعش الذي ميثل
هتديداً لألمن الغريب.
إن هذا التقدم العسكري يف السيطرة على اهلالل النفطي تاله تقدم على األرض ابلسيطرة على
مناطق غرب بنغازي وطرد تنظيمات جهادية؛ مما جعل االحتاد األورويب يشيد يف بيان له ابنتصارات اجليش
اللييب بقيادة حفرت ،فيما كان االحتاد األورويب يصف اجليش سابقاً ابلقوات املوالية جمللس نواب طربق،
وقد أضاف بيان االحتاد األورويب اعرتافاً آخر بوصف اجلماعات اليت يقاتلها اجليش اللييب يف بنغازي أبهنا
إرهابية.
إن التغيري األورويب جاء بعد التغيري يف املوقف األمريكي عرب مبعوث أمريكا اخلاص إىل ليبيا
الذي أشاد ابجليش الوطين اللييب يف مكافحة اإلرهاب ،ويبدو أن ما تبقى يف بنغازي هو جيوب لبقااي
امليليشيات ،وإذا ما مت القضاء على هذه اجليوب فإن اجليش سيتوجه إىل العاصمة طرابلس.
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رفع الدعم الحكومي عن الطاقة وآثاره االقتصادية
سجاد نشمي *

2016/12/10
إن احلكم على ما إذا كان التغيري يف سياسة (حكومة ما) هو “قرار اقتصادي جيد” يعتمد على
وعما إذا كانت السياسة اجلديدة تقتصر على اقتصاد الدولة أو
ما سيتم حتقيقه من هذه السياسة اجلديدة ّ
تأُ ثر على الدولة بنح ٍو عام؛ يف هذه احلالة إذا أخذان فكرة تقليل أو رفع دعم الطاقة بنح ٍو منفصل فإن
ذلك سيؤدي إىل اخنفاض يف اإلنفاق العام الذي يُ ُّ
عد ظاهرايً قراراً اقتصادايً جيداً.
يوضح الشكل ( )1أتثري الدعم احلكومي على تقليل سعر سلعة ما؛ مما يؤدي إىل زايدة يف الطلب،
وأن تقليل الدعم له أتثري مماثل على الرسوم اجلمركية أو الضرائب اليت تؤدي إىل زايدة يف األسعار واخنفاض
الطلب ،ويعد الدعم من املصروفات املباشرة للحكومة([.)]1

الشكل ( :)1الدعم يقلل من سعر السلعة من  *Pإىل  PSاألمر الذي يؤدي إىل زايدة يف الطلب من  *Qإىل QS

* املدير التنفيذي ،ابحث وحملل سياسي يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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إن ختفيض النفقات تعين أن إبمكان احلكومة التحكم مبيزانيتها بنح ٍو أفضل (على افرتاض أهنا ال
تنفق ما ادخرته على استثمارات أخرى) ،وهذا قد يعين أن احلكومة ستقوم ابقرتاض أقل أو ستواجه نسبة
أقل لتكلفة االقرتاض أو غريها من اآلاثر املالية اإلجيابية.
وحىت اآلن فإن اإلجابة على السؤال :هل إن ختفيض الدعم احلكومي هو قرار اقتصادي جيد؟
هي نعم ،وإذا مت تطبيق هذه السياسة مع سياسات أخرى مثل استخدام بعض املدخرات ليتم استثمارها
يف التعليم وغريها من اجلوانب االجتماعية فيمكننا القول يف هذه احلالة إن هناك أثراً إجيابياً متمثالً بنمو
الناتج احمللي اإلمجايل ،وإن رفع الدعم عن بعض السلع مثل النفط سيؤدي ابلتأكيد إىل تراجع نسبة
الطلب -بسبب ارتفاع األسعار-؛ وابلتايل فإن نسب الكربون وامللواثت الصادرة عن مشتقات النفط
اليت تتسبب آباثر بيئية وصحية سلبية -سترتاجع ،وهو أثر إجيايب آخر هلذه السياسة ،وأخرياً ،إذا كانالبلد املعين هو بلد مصدر للنفط والغاز فإن تراجع االستهالك؛ وبسبب اخنفاض أو رفع الدعم احلكومي
سيزيد من كمية صادرات النفط والغاز؛ مما يزيد من عائدات التصدير -على افرتاض أن األسعار العاملية
للنفط ال ترتاجع بشكل كبري-؛ وابلتايل �يَُع ُّد ذلك إجيابية أخرى.
�يَُع ُّد الدعم احلكومي إحدى سياسات دولة الرفاهية([ ،)]2وحينما يتم إجراء تعديل إلحدى السياسات
أو إقرار واحدة جديدة فإن التحدي يكمن لدى تقييم املثلث احلديدي هلا (الشكل .)]3[()2
إن رفع الدعم عن الطاقة سيقوم خبفض التكاليف بنح ٍو مؤكد ولكنه لن يقوم بتحسني مستوى
معيشة الفقراء ،وإذا مل يتم اختاذ إجراءات تصحيحية لتلك السياسات فإن ذلك سيؤدي إىل حدوث
اخنفاض يف مستوايت معيشة الفقراء .إن حتسني حوافز العمل له أتثري خمتلف ألن بعض الوظائف ستتأثر
ابرتفاع تكاليف الطاقة نتيجة التكلفة املباشرة على عملياهتا ،ولكنه قد يعين أيضاً أن الصناعات األخرى
اليت ال تستفيد من الدعم احلكومي ستكون أكثر قدرة على املنافسة؛ وبذلك ستزداد نسبة الطلب
واإلنتاج ،مما يؤدي إىل خلق املزيد من فرص العمل (على سبيل املثال :إذا مت رفع الدعم عن الوقود
األحفوري فإن منتجات الطاقة املتجددة اليت ال تستفيد من ذلك الدعم ستكون أقل تكلفة وسيزداد
الطلب عليها) ،وبناءً على ما سبق فبإمكان احلكومة أن تلجأ إىل استثمار األموال اليت ادخرهتا من عملية
رفع الدعم عن الطاقة يف قطاع التوظيف؛ ولذلك من املمكن القول إن سياسة رفع اإلعاانت ميكن أن
تؤدي إىل حتسني حوافز العمل.
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الشكل ( :)2هناك تنازالت ينبغي القيام هبا لكي يتم حتقيق أي من هذه األهداف الثالثة
إن رفع الدعم عن الطاقة له أتثري معقد على اجملتمع وجيب أخذها بعني احلسبان ،مثل:
	•هل تؤثر سياسة رفع الدعم سلباً على األفراد الفقراء يف اجملتمع؟
يصب يف منفعة األفراد األكثر ثراءً؛ وذلك بسبب كثرة
يعتقد كثريون أن الدعم احلكومي للطاقة ُّ
استهالكهم للطاقة ،وعلى الرغم من نوااي األثرايء النبيلة إلاَّ أهنم ابلكاد ما يقدمون شيئاً يذكر ملساعدة
الفقراء ،إن الدعم املفتوح للسلع االستهالكية يقدم الفائدة لألشخاص الذين ليسوا حباجة إليها؛ ولذلك
فمن املمكن أن يتم رفع الدعم عن الطاقة بطريقة تصب يف فائدة األفراد األكثر فقراً يف اجملتمع.
من املمكن أيضاً التمييز بني السلع يف سياسة الدعم احلكومي ،فعلى سبيل املثال ُّ
تعد الكهرابء
والغاز من السلع ابلغة األمهية لدى األسر العاطلة عن العمل أو ذات الدخل املنخفض بينما ال تشكل
أسعار احملروقات أمهية لديهم لعدم امتالكهم للسيارات ،ففي هذه احلالة فإن رفع الدعم احلكومي عن
الوقود ال تؤثر على الفقراء كتأثري رفع الدعم عن قطاع الكهرابء أو الغاز؛ ولذلك فإن إبقاء الدعم على
بعض السلع جيب أن يتم النظر فيها ،وابلتايل فإذا مت مراجعة الدعم احلكومي لقطاعات الطاقة بنح ٍو فردي
فمن املمكن حينها جتنب الرسوم اليت ستصدر عن ضرائب بيغوفيان([.)]4
	•هل ستؤدي سياسة رفع الدعم عن الطاقة إىل تراجع يف اإلنتاجية والعمالة أو ضغط على
اخلدمات العامة (مثل النقل)؟
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لكي يتم اختاذ قرار صائب فيما خيص سياسة رفع الدعم فيجب أن يتم األخذ بعني احلسبان
أتثريه على العمالة ،فعلى سبيل املثال ،سيواجه سائقو سيارات األجرة اخنفاضاً يف الدخل -ورمبا فقدان
وظائفهم -إذ تتأثر هذه الفئة من اجملتمع مباشرةً من الدعم احلكومي للطاقة ،ومن املمكن جتنب هذه
املشكلة من خالل الوسائل اليت ستلجأ إليها احلكومة يف استعمال األموال اليت مت ادخارها جراء رفع
الدعم ،وابستطاعة احلكومة أن تستثمر يف قطاعات تساهم يف خلق فرص عمل جديدة؛ وابلتايل زايدة
اإلنتاجية وتعويض اخلسائر الناجتة من رفع الدعم عن الطاقة.
	•وهل ستؤدي سياسة رفع الدعم عن الطاقة إىل زايدة التفاوت يف الدخل بني األفراد؟
إن اجلواب على السؤال بكل اختصار هو كال؛ وذلك ألن األفراد ذوي الدخل املرتفع يشكلون
النسبة األعلى من مستهلكي الطاقة ،وإذا مت التخفيف من أاثر رفع الدعم عن الطاقة على األفراد الفقراء
يف اجملتمع ،فإن نسبة التفاوت يف الدخل بني األفراد سترتاجع ،إذ سيتحمل أثر ارتفاع األسعار األفراد الذين
حيصلون على دخل مرتفع؛ وابلتايل تنخفض نسبة عدم املساواة بني أصحاب الدخل املرتفع واملنخفض.
لكي يتم اإلجابة على السؤال بنحو سليم فإن ذلك يتطلب بيان الطريقة اليت سيتم فيها استعمال
األموال اليت ادخرهتا احلكومة نتيجة رفع الدعم عن الطاقة ،إذا قامت احلكومة بزايدة نسبة املزااي
العينيّة([ )]5وابلتايل زايدة دخل األسر -من خالل التعليم مثالً -فإن رفع الدعم سيكون قراراً اقتصادايً
جيداً شريطة ألاَّ يتأثر األفراد الفقراء يف اجملتمع وأن يقوم االستثمار خبلق فرص عمل جديدة لتعويض
املتضررين الذين فقدوا وظائفهم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة .يوضح الشكل ( )3أنه يف حني أن أتثري
خفض الدعم يشبه الضرائب غري املباشرة اليت تقلل من الدخل فإن زايدة االستثمار يف املزااي العينية يؤدي
إىل زايدة دخل األسرة.

الشكل ( :)3تقوم املزااي العينية بزايدة الدخل النهائي
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حينما يتم متثيل ما سبق ابستعمال منحىن لورنز (الشكل  )4ميكننا أن نرى أن رفع الدخل النهائي
يقلل من نسبة التفاوت يف الدخل بني األسر؛

الشكل ( :)4أثر زايدة الدخل النهائي على األسر من طريق زايدة املزااي العينية
وابلتايل فإنه إبمكاننا القول إن ختفيض الدعم احلكومي للطاقة هو قرار اقتصادي جيد؛ ألنه
سيؤدي إىل حصول الدولة على املزيد من األموال يف ميزانيتها ليتم إنفاقها بطريقة حتسن من دخل األسر.
( )1املصروفات املباشرة هي مجيع املصاريف الناجتة عن ضرورة شراء مواد مرتبطة مباشرة ابملنتج
النهائي املباع.
( )2دولة الرفاهية :هو مصطلح يعين أن الدولة تؤدي الدور األساسي يف محاية الرفاه االقتصادي
واالجتماعي وتوفريمها ملواطنيها.
( )3املثلث احلديدي :هو مصطلح يصف السياسة املتبعة من قبل السلطات الرئيسة يف احلكومة
لتحقيق الركائز الثالث اليت يستند إليها املثلث.
( )4ضريبة بيغوفيان :هي ضريبة تفرض على املتسبب ابلتلوث تقدر بناء على الضرر املقدر اليت
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تبناها كثري من االقتصاديني.
( )5املزااي العينية :هي اليت يلتزم صاحب العمل بتوفريها للعامل مقابل عمله ،ابلنص عليها يف
عقد العمل أو يف الئحة تنظيم العمل ،وتقدر حبد أقصى يعادل األجر األساسي ملدة شهرين عن كل سنة
مامل تقدر يف عقد العمل أو الئحة تنظيم العمل مبا يزيد على ذلك.
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قراءة في التقرير النهائي لفريق استراتيجية الشرق
األوسط من المجلس األطلسي للواليات المتحدة
عبد اهلل عبد األمير *

2016/12/10
نشر اجمللس األطلسي للوالايت املتحدة يف شهر تشرين األول  2016تقريره النهائي لفريق عمله
الذي عكف على صياغة مقرتح اسرتاتيجية أمريكية للشرق األوسط .وقد ترأس فريق العمل كل من مادلني
أولربايت ،وزيرة اخلارجية األمريكية السابقة ،وستيفن هاديل ،مستشار األمن القومي األمريكي السابق.
وتُ ُّ
عد هذه االسرتاتيجية خطة عمل مقرتحة لإلدارة األمريكية لكيفية النظر اىل مشكالت منطقة الشرق
األوسط والتعاطي معها من منطلق املصاحل األمريكية .وتتحدث عن وجود أربعة حروب أهلية يف املنطقة
يف سوراي ،والعراق ،واليمن ،وليبيا.
تقع االسرتاتيجية يف  120صفحة ويتضمن الفصل الثالث منها املبادئ التوجيهية لالسرتاتيجية،
والفصل الرابع عناصر االسرتاتيجية ،والفصل اخلامس صد العنف يف املنطقة ،والسادس أساليب تطوير
القابليات البشرية يف املنطقة.
املصاحل األمريكية املوجهة لالسرتاتيجية
تتحدث االسرتاتيجية عن تداخل املصاحل األمريكية يف الشرق األوسط ،وأن ما حيدث يف الشرق
األوسط له أتثريات حيوية على األمريكيني ،وهذه املصاحل تلخصها االسرتاتيجية كاآليت:
	•محاية الوالايت املتحدة واملواطنني األمريكيني من اإلرهاب ،وتعارض االسرتاتيجية تقليل التعامل
االمريكي يف مواجهة اإلرهاب ،وأن الضمان لتأمني الوالايت املتحدة ضد اإلرهاب يتمثل يف مواجهة
اإلرهاب يف مصادره يف الشرق األوسط.
	•محاية االقتصاد األمريكي ،حيث متثل منطقة الشرق األوسط واحدة من أهم األسواق املستهلكة
للمنتجات األمريكية ،وقد استوردت املنطقة ما قيمته  90مليار دوالر من البضائع والسلع األمريكية
عام .2015
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
25

حصاد البيان

	•منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ،حيث تؤشر االسرتاتيجية على خطورة أن تعمد القوى اإلقليمية
يف الشرق األوسط ،مبا فيهم أصدقاء الوالايت املتحدة وحلفاؤها إىل امتالك أسلحة دمار شامل ،يف
حال ختلت الوالايت املتحدة عن تفاعلها مع شؤون املنطقة ،مما يعين تشكل أجواء خطرية يف ظل
أوضاع هشة وإمكانية وقوع تلك األسلحة أبيدي جماميع إرهابية.
	•منع حصول كوارث إنسانية مهددة لالستقرار .حيث تشري االسرتاتيجية إىل أن النزوح اجلماعي
للبشر يف ظل احلروب والكوارث سيمثل وضعاً مهدداً لالستقرار يف املنطقة والعامل ،ومن أدلتها قرار
بريطانيا اخلروج من االحتاد األورويب وتسميم األوضاع السياسية يف الغرب.
	•متكني أصدقاء الوالايت املتحدة وحلفائهم للوقوف بشكل أفضل يف مواجهة التحدايت املشرتكة ،إذ
ال تستطيع الوالايت املتحدة الوقوف لوحدها يف مواجهة التحدايت العاملية ،فهي تتشارك مع بلدان
أخرى ملواجهة التحدايت أو للدفاع عن القيم واملصاحل املشرتكة كإسرائيل يف املنطقة ،أو أورواب ،فإن
هؤالء احللفاء سيكونون أكثر استعداد لالخنراط يف حل األزمات إن وجدوا الوالايت املتحدة تتعامل
بشكل فاعل يف مواجهة التطورات اخلطرية يف الشرق األوسط واملناطق األخرى.
	•جعل العمليات العسكرية األمريكية يف العامل أكثر قدرة ،تعد القوة العسكرية للوالايت املتحدة
األضخم يف العامل ،وتتحدد قدرة هذه القوات يف محاية الوالايت املتحدة على قدرهتا يف حتريك
أفرادها ومعداهتا حبرية يف العامل ،ويُ ُّ
عد حتريك هذه القوات بسرعة وفاعلية مع وجود قواعد عامالً
مهماً يف توجيه أي رد قبل أن يصل األراضي األمريكية ،وميثل املوقع االسرتاتيجي للشرق األوسط بني
ثالث قارات أمراً مهماً يف هذا التوجه ،ومع انتشار الفوضى يف الشرق األوسط ،وتوجه قوى معادية
للوالايت املتحدة مللء الفراغ فيه ،فإن الوالايت املتحدة قد تفقد موقعاً حيوايً هلا يف هذا اجلزء املهم
من العامل.
احلدود ليست املشكلة وإمنا سوء احلكم:
على الرغم من أن رسم احلدود يف املنطقة على يد قوى استعمارية يف املاضي قد أحدث الكثري
من النزاعات واملشكالت ،إال أن “تصحيح” تلك احلدود ،وإعادة رسم اخلرائط احلالية لن جيلب وضعاً
متجانساً للسكان ،إذ إن مشكلة الشرق األوسط اجلوهرية ال تتمثل يف احلدود حبد ذاهتا ،وإمنا يف أداء
احلكومات وسلوكها ضمن هذه احلدود ،وقد مت تشكيل تلك الدول من قبل حاكميها سواء بسبب
انعدام الكفاءة أو القصد ،لكي ختدم مصاحل جمموعات حمددة دون غريها ،وقد وقع املواطنون فريسة
سياسات “فرق تسد” اليت انتهجتها دوهلم دون أن جيدوا مهرابً منها .وعلى الرغم من أن احلدود اليت
رمسها االستعمار يف املاضي قد خلقت حتدايت ،إال أن أطول خط حدود غري مراقب يف العامل اآلن هي
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احلدود بني الوالايت املتحدة وكندا ،وقد مت رسم هذه احلدود من قبل قوى استعمارية متنازعة أدت إىل
انشاء خطوط دينية وإثنية ،إال أنه يف الشرق األوسط ،خلقت احلكومات واجملتمعات الضعيفة اختالفات
يف اهلوية بنح ٍو خطري ،وجعلت احلدود يف دائرة املشكالت ،ولكن يبقى احلل ليس يف إقامة حدود جديدة
اليت ستنتج على األرجح مشكالت وأزمات جديدة عرب خطوط اهلوية ،واالنقسامات اإلثنية والعشائرية.
املبادئ التوجيهية لالسرتاتيجية
•النظام القدمي قد انتهى ولن يعود
ّأدت األحداث اليت حصلت خالل العقد األخري إىل خلخلة الوضع القائم يف الشرق األوسط
وقواعد النظام التقليدية ،ولن يتحقق االستقرار ما مل يتشكل نظام إقليمي جديد ،ويبقى التحدي يف حتديد
هيئة هذا النظام اجلديد وتطوير اسرتاتيجية لتحقيقه.
•جيب أن أتخذ املنطقة املسؤولية على عاتقها لتحدي النظام اإلقليمي اجلديد:
حيث وىل الزمن الذي كانت فيه القوى اخلارجية تفرض فيه نظامها أو مفهومها للنظام يف املنطقة،
وتشري التطورات بعد عام  2011إىل أن مثل هذه التدخالت ستكون أقل جناحاً يف املستقبل.
•االنسحاب من املنطقة ليس حالً عملياً ابلنسبة للغرب:
ويعين االنسحاب من املنطقة وعدم إيالء أزماهتا االهتمام الالزم انتشار تلك األزمات وتعمقها.
•القوى اخلارجية تستطيع تقدمي املساعدة ،ويعد ذلك جزء مهماً من مصاحلها:
إن الظروف غري مالئمة يف املنطقة كي تتمكن من وضع احللول لنفسها بنفسها ،وتعرتف كثريٌ
من القوى يف املنطقة بذلك ،وترغب يف العمل على مستوى الشراكة مع املساعدة الدولية الصحيحة،
وتعاين القوى اخلارجية من اإلحساس ابلسوء جتاهها للتدخل ويف الوقت نفسه لعدم التدخل ،ولكن
من الضروري فهم أن من مصلحة القوى اخلارجية أن تقوم مبا عليها إليقاف النتائج العاملية ألي تدهور
وفوضى يف املنطقة.
•القوى اخلارجية ينبغي أن تؤدي دوراً خمتلفاً عما كانت تؤديه يف السابق:
حيث ينبغي على أورواب ،والوالايت املتحدة ،وروسيا ،والصني ،والقوى الدولية األخرى أن تتحرك
على وفق مقاربة املساندة والتسهيل للجهود اإلجيابية للبلدان ،القادة والشعوب يف املنطقة.
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•ال تستطيع اية اسرتاتيجية للمنطقة أن تركز بشكل منفرد على مكافحة اإلرهاب:
فقط حيث إن داعش والقاعدة ليسا مها السبب الوحيد لألزمة احلالية ،وحىت إن اختفت هذه
اجملموعات ،فإن األزمات يف املنطقة ستستمر يف االشتعال ،وجمموعات أخرى ستنشأ بدالً عنهما.
•الصراع الطائفي واإلثين أمر ال مفر منه
الصراعات تشتعل بسبب احلروب األهلية والتنافس اجليوسياسي بني دول املنطقة ،وفك هذه
الصراعات سيكون اخلطوة األوىل إلطفاء التوترات.
•لن ميكن حتقيق االستقرار مع استمرار تدخل القوى اإلقليمية يف الشؤون الداخلية لبعضها
بعضاً:
حيث أدى اهنيار النظام اإلقليمي إىل تدخل الدول اإلقليمية يف شؤون جرياهنا الداخلية ،بشكل
معلن وخفي ،وإيران لديها منهج ممأسس للتدخل كجزء من اسرتاتيجيتها األمنية ،على كل األطراف
التوقف عن مثل هذه النشاطات والسماح لظهور نظام إقليمي أكثر استقراراً.
•سيادة الدول على أراضيها شيء مهم ،ولكن متكني احلكومات احمللية شرط ضروري إذا شاءت
الدول أن تبقى ضمن حدودها احلالية.
•الرتكيز على شعوب املنطقة بدالً من الدول:
لن يتمكن الشرق األوسط من بناء مستقبل أفضل من دون وجود مشاركة فاعلة لشعوب املنطقة
مبا يف ذلك الشباب والنساء والذين مت تشريدهم بسبب الصراع.
•احلكومات جيب أن تكون مسؤولة أمام مواطنيها بشكل متساو:
تعود جذور انعدام النظام احلايل إىل وجود احساس لدى الناس أبنه يتم التعامل معهم بشكل
جمحف واهنم ال حيصلون على نفس املستوى من املوارد واحلماية مقارنة ابآلخرين .توفري احلماية املساوية
للمواطنني حتت حكم القانون سيكون االساس جملتمعات سليمة.
•حيتاج الشرق األوسط إىل إطار أمين إقليمي خاص به إذا أراد أن ميضي قدماً حنو املستقبل:
حتدد شروط وقواعد هذا االطار بلدان املنطقة ،وتعد مثل هذه األطر أساسية لتوفري االستقرار
والرفاهية يف املنطقة والعامل.
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•املقاربة جيب أن تتم على وفق التواضع والصرب:
متثل األزمة يف الشرق األوسط أصعب أزمة يواجهها العامل منذ هناية احلرب الباردة ،وال أحد يعرف
على وجه التحديد كيف ستنتهي ،أو أفضل طريقة لعالجها ،ولكن من الضروري تغيري مسار املنطقة حنو
مسار أفضل ،وتقبل أن العامل سيبقى يواجه هذه اجملموعة من املشكالت ملدة طويلة من الزمن.
صد العنف
ويتحرك هذا اجلزء من االسرتاتيجية على وفق مبدأ التعامل مع السلطات والدول وليس مع
الشعوب.
	•جهود لتحقيق عقد إقليمي للشرق األوسط ،وهو عقد غري رمسي لتحقيق حتالف قائم على التفامهات
ومستوايت التعاون وليس على مستوى االتفاقيات الرمسية بني بلدان املنطقة.
	•أولوية محاية املدنيني .ويتضمن ذلك من بني أمور أخرى ،التوسع يف مساعي وقف إطالق النار،
تطبيق املعايري الدولية يف محاية املدنيني وتقدمي املعونة هلم ،وإقامة مناطق آمنة حني الضرورة.
	•اجلهود العسكرية ضد داعش والقاعدة تتسع وتقوى ،ويتم حتقيق ذلك من خالل تصعيد اجلهود
العسكرية األمريكية ضد داعش والقاعدة ،متكني القوى العشائرية اليت حتارب حالياً داعش والقاعدة،
وتوظيف القدرات اخلاصة اليت متتلكها الوالايت املتحدة كاملعلومات والنقل وغريها من أمور يف
دعم القوى احمللية املقاتلة على األرض ،تدمري قدرات داعش حبيث ال تتمكن من أن متثل خطراً
على الوالايت املتحدة أو حلفائها وأصدقائها يف املنطقة وأورواب ،واستغالل التحسن يف العالقات
العسكرية بني الوالايت املتحدة والقوى اإلقليمية لتثبيت السالم يف املنطقة عرب أساليب خمتلفة
خمصصة لكل قوة إقليمية.
	•اجلهود العسكرية ال تكفي لوحدها إلهناء اإلرهاب ،ويتضمن ذلك من بني أمور أخرى ،مراجعة
وحتديث التعليم الديين يف املنطقة ،والتوسع يف تدريس املواد يف املدارس واملعاهد الدينية حبيث ال
تقتصر على املواد الدينية فقط.
	•العمل على تقليص حدة احلروب األهلية والسيما يف سوراي ،حيث سيؤدي العمل األمريكي على
تقليص حدة احلروب األهلية يف املنطقة إىل تقليل حدة املواجهة السعودية-اإليرانية ويف الوقت نفسه
سيؤدي االخنراط األمريكي إىل تطمني العربية السعودية أبن الدعم األمريكي سيستمر هلا وإيقاف
واحتواء اجلهود اإليرانية اليت تتدخل يف الشؤون الداخلية يف البلدان اجملاورة.
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	•احلرب األهلية يف العراق :ينبغي أن يقوم اجليش العراقي بقيادة احلرب هلزمية داعش بسرعة ومن دون
االعتماد على امليليشيات الشيعية ،وأن تقوم احلكومة العراقية على عجل بتطوير خطة للمصاحلة،
احلكم احمللي ،والنهوض االقتصادي للمناطق احملررة من داعش ،أن تثبت احلكومة العراقية للسكان
السنة أهنا تستطيع ضمان مصاحلهم أكثر من داعش ،وأن تقوم حكومتا بغداد وإقليم كردستان حبل
خالفاهتما ،وأن تقوم املؤسسات احلاكمة يف العراق مبواجهة الفساد.
	•ردع واحتواء إيران ،ويف الوقت نفسه التعاطي معها يف مسائل املصاحل املشرتكة.
	•وضع مقاربة جديدة من أجل مساعدة الالجئني واملهجرين داخلياً ودعمهم.
تطوير القابليات البشرية يف املنطقة:
	•الرتكيز على تطوير الرأمسال البشري وتنميته والسيما الشباب والنساء.
	•دعم اإلصالحات التنظيمية لتعزيز التجارة وتسهيل االستثمار والتكامل االقتصادي مع الرتكيز على
أصحاب املشاريع اخلاصة.
	•تشجيع احلكومات اليت متكن مقارابت حل املشكالت اليت جتعل املواطن يف مركز عملها وقطاع
األعمال ذات اجلانب االجتماعي ومكافأهتا.
	•تشجيع الدول يف املنطقة اليت جتعل احلكم الرشيد من أولوايهتا ،الذي يتضمن متكني احلكم احمللي
مبوارد جيدة.
	•التحرك ابجتاه إطار إقليمي يتضمن آليات تسهل احلوار اإلقليمي وإطفاء األزمات والنزاعات.
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الموازنة االتحادية في العراق لعام  :2017السمات
الرئيسة واالتجاهات
علي المولوي *

2016/12/13
بعد سلسلة من احملاداثت احلادة واملثرية للجدل اليت شهدت انسحاب بعض الكتل من قبة الربملان
أقر جملس النواب العراقي يف هناية املطاف املوازنة االحتادية
بسبب خالفات حول تقاسم العائدات املاليةَّ ،
لعام  2017يف السابع من كانون األول حبضور  189عضواً.
قللت موزانة عام  2017من اإلنفاق احلكومي بنحو  ٪5مقارنة مع موزانة هذا العام ،ومت
ختصيص مبلغ  100.7ترليون دينار لنفقات عام  ،2017مع توقع احلكومة أن يصل إمجايل اإليرادات
إىل  79ترليون دينار على أساس أن معدل سعر النفط  42دوالراً للربميل ومعدل تصدير قدره 3.75
مليون برميل يومياً ،استندت ميزانية عام  2016إىل توقعات تصدير  3.6مليون برميل يومياً مبعدل سعر
قدره  45دوالراً للربميل ،ومع ذلك كان الوصول إىل تلك األهداف صعباً ،مع وصول متوسط سعر
خام البصرة إىل 41دوالراً للربميل يف شهر تشرين الثاين املاضي ،وبلغت صادرات هذا العام حىت اآلن
ما متوسطه  3,28مليون برميل يومياً ،بيد أن هناك بعض األسباب للتفاؤل يف العام املقبل ،إذ بلغت
صادرات تشرين الثاين املاضي مستوايت غري مسبوقة مع بلوغ معدل التصدير  4،051مليون برميل
يومياً من مجيع أحناء العراق ،ومن املتوقع أن تزداد الصادرات بوترية اثبتة خالل عام  2017وفق ما بينه
مسؤولون يف وزارة النفط.
ظل اتفاق تقاسم العائدات بني بغداد وأربيل دون تغيري يف نص قانون املوازنة لعام ،2017
وألزم االتفاق إقليم كردستان بنقل  300،000برميل يومياً من حقول كركوك إىل شركة سومو ،وتصدير
 250،000برميل يومياً من احلقول الواقعة ضمن اإلقليم ،ويف املقابل ستحافظ حكومة إقليم كردستان
على حصتها من اإلنفاق الوطين (انقص خصم النفقات السيادية) اليت تبلغ  ٪17من املوازنة االحتادية،
على الرغم من املناقشات احلادة داخل الربملان حول ما إذا كان جيب ختفيض حصة حكومة إقليم كردستان
لتتناسب مع أعداد سكان املنطقة ،وينعكس هذا اخلالف يف املادة  10من قانون املوازنة ،اليت تنص على
إعادة النظر يف حصة إقليم كردستان لعام  2018بعد احلصول على نتائج التعداد السكاين الذي من
* رئيس قسم األحباث ،مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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املقرر أن يكتمل يف عام .2017
ومن املرجح أن يبقى اتفاق تقاسم العائدات انفذاً بشكل جزئي ،كما كان احلال خالل عام
تنص على أن يف حال حصول فائض
 ،2016وعلى الرغم من أن املادة  29من مشروع قانون املوازنة ُّ
يف الصادرات من قبل احلكومة االحتادية واحلكومات الكردية فإن الطرفني ملزمان بتسليم اإليرادات خلزينة
الدولة ،وستواصل حكومة إقليم كردستان التصدير بنح ٍو مستقل بال شك ،وتشري التقارير إىل أن وزارة
املوارد الطبيعية التابعة حلكومة اإلقليم تصدر حالياً بنح ٍو مستقل ما يصل إىل  580،000برميل يومياً،
ترد بغداد من خالل دفع جزء من حصة  ٪17حلكومة إقليم كردستان.
ومن املرجح أن َّ
َّ
إن املادة ( 8الفقرة الرابعة) يف قانون املوازنة توضح أن هذه املخصصات متناسبة مع أي زايدات
أو نقصان يف اإليرادات املتولدة من مجيع أحناء البالد ،وكدليل على ما سيحدث يف املستقبل ،واعتباراً
من شهر أيلول من هذا العام حصل العراق فقط على  ٪67من اإليرادات املتوقعة وأنفق حنو  ٪57من
اإلنفاق املتوقع.
وتنعكس خطط خفض اإلنفاق احلكومي لعام  2017أيضاً على العجز املايل ،الذي من املتوقع
أن يصل إىل  21.7ترليون دينار ،بعد أن كان  24.1تريليون دينار يف ميزانية عام  .2016إن هذا
االخنفاض مهم ،على الرغم من القيام ابلعديد من التخفيضات الكبرية للسنة املقبلة ،مبا يف ذلك ختفيض
 ٪60من صندوق إعمار وتنمية مشاريع األقاليم واحملافظات الذي تراجع من  1.2تريليون دينار لعام
 2016اىل  500مليار دينار لعام .2017
ظلت اإليرادات غري النفطية مستقرة عند حوايل  11تريليون دينار ،أي ما يعادل  ٪14من
إمجايل اإليرادات ،وتقدم ميزانية عام  2017بعض العناصر اجلديدة اليت تبني أن هناك مزيداً من اجلهود
املتضافرة للحد من األعباء املالية للقطاع العام ،وتشجيع منو القطاع اخلاص ،وتعزيز ظهور موارد غري نفطية
للحصول على إيرادات إضافية ،وتشمل هذه على وجه التحديد:
	•منح اإلجازة مدفوعة األجر ملدة  4سنوات للموظف ،ويتلقى أولئك الذين خيتارون احلصول
على هذه اإلجازة الراتب االمسي الكامل ملدة أربع سنوات من دون أن يفقدوا اخلدمة اليت
من شأهنا أن حتتسب ألغراض التقاعد ،وفضالً عن ذلك حيق للمتعاقدين مع احلكومة الذين
خيتارون إهناء عقودهم احلصول على راتب  3أشهر عن كل سنة خدمة ،وابملثل ،متنح املادة
 22موظفي القطاع العام الذين خيتارون االنتقال إىل القطاع اخلاص حق احلصول على نصف
الراتب االمسي ملدة عامني.
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	•استقطاع نسبة  ٪3.8من جمموع الرواتب واملخصصات جلميع املوظفني واملتقاعدين لسد
احتياجات الدولة من نفقات احلشد الشعيب ودعم النازحني ،بينما تذهب اإليرادات اجملموعة
من إقليم كردستان إىل تغطية نفقات البيشمركة.
	•فرض رسوم مجركية يف مجيع املعابر احلدودية على أن تعود العائدات إىل احلكومة املركزية،
ومن املتوقع أن تزيد عائدات اجلمارك بنح ٍو كبري جداً خالل العام املقبل ،على الرغم من أن
احلق أبخذ نصف العائدات ،على وفق املادة
للمحافظات اليت حتتوي على معابر حدودية َّ
 ،56شريطة أن تنفق تلك األموال على إعادة أتهيل البىن التحتية لتلك املعابر ،وفضالً عن
ذلك تنص املادة  23على تقدمي إضافات مالية جديدة على تذاكر الطائرات (10،000
دينار على الرحالت الداخلية و 25،000دينار على الرحالت الدولية) ،يف حني تبقى ضريبة
املبيعات  ٪20على بطاقات اهلاتف احملمول دون تغيري.
ومع حتديد املوازنة االستثمارية بنسبة  ٪25.3من إمجايل اإلنفاق (ابملقارنة مع  ٪24.3لعام
 ،)2016تعتمد احلكومة على  5،6ترليون دينار من القروض األجنبية واحمللية لدعم هذا املسعى ،ومن
بني أولوايت االستثمار الرئيسة للموازنة هي االستثمار يف شبكة الكهرابء يف البالد يف عام  ،2017إذ
حصلت احلكومة على عدة قروض للقيام بذلك ،وتشمل هذه القروض قرضاً من بنك الياابن للتعاون
الدويل بقيمة  50مليون دوالر ،وقرضاً من البنك اإلسالمي للتنمية بقيمة  50مليون دوالر ،وقرضاً سويدايً
بقيمة  500مليون دوالر.
وهناك تركيز أيضاً على إعادة إعمار البىن التحتية ،وخاصة يف املناطق اليت مت حتريرها من داعش،
وتربز هنا القروض من بنك الياابن للتعاون الدويل اليت بلغت قيمة قرضه  300مليون دوالر ،والقرض من
بنك التنمية األملاين اليت بلغت قيمته  190مليون دوالر.
احتوى نص قانون املوازنة أيضاً على مواد تضفي الطابع املؤسسي على احلشد الشعيب ،وذلك ما
نراه يف املادة  52اليت تنص على ضرورة تغطية رواتب منتسيب احلشد الشعيب ،مع التأكيد على تطويع ابناء
احملافظات واملناطق اليت شهدت عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش بنسبة مساوية  ،وفضالً عن ذلك،
فإن املادة  50تنص على أن دفع الرواتب ألعضاء الصحوة يف صالح الدين واألنبار واملناطق األخرى
جيب أن يكون ابلتوازي مع حل دائرة نزع السالح ودمج امليليشيات حبلول هناية عام  ،2017ودمج
أعضاء الصحوة يف األجهزة األمنية واحلشد الشعيب.
عموماً ،فإن ميزانية عام  2017اليت وافق عليها الربملان يف هناية املطاف تقدم بعض احللول
املتواضعة لتنويع مصادر الدخل ،على الرغم من أهنا تركز قليالً على ختفيف أثر تقلبات أسعار النفط يف
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العام املقبل ،وإذا ما أراد العراق أن يفي ابلتزاماته جتاه صندوق النقد الدويل فسيحتاج إىل مواصلة البحث
عن سبل خلفض اإلنفاق ،وهناك جماالن رئيسان جيب متابعتهما خالل األشهر القادمة ،اجلانب األول
هو مدى إستجابة موظفو القطاع العام إلجازة األربع سنوات مدفوعة األجر ،واآلخر هو قدرة احلكومة
على حتصيل الرسوم اجلمركية بنح ٍو فعال يف مجيع أحناء البالد.

املصادر
http://ar.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/Container.aspx?LawID=18941
http://www.moj.gov.iq/uploaded/4394.pdf
http://www.iraqoilreport.com/news/iraq-breaks-export-records-20517/
http://www.reuters.com/article/us-asia-oil-appec-iraq-idUSKCN11D11K
http://www.iraqoilreport.com/news/iraq-passes-2017-budget-20596/
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صعود الصين وقلق الواليات المتحدة
سجاد نشمي *

2016/12/17
ال توجد يف النظام الدويل األنراكي أو الالسلطوي[ ]1دولة ذات سلطة عليا تسيطر على الدول
األخرى؛ إذ ليس هناك حكومة عاملية تتبعها بقية الدول كما يتبع املواطنون دولتهم ،وحيدد إطار النظام
الدويل القطاعات اليت متكن األنظمة السياسية احلاكمة من التفاعل مع بعضها ،وكان صعود الصني
واضحاً يف كل من هذه القطاعات ،إذ أدت دوراً متزايد األمهية يف السياسة -على سبيل املثال يف التعامل
مع إيران وكوراي الشمالية ،-واجليش -على سبيل املثال الوجود البحري يف منطقة حبر الصني اجلنويب واجلزر
املتنازع عليها واحلدود ،-واالقتصادي ،والتكنولوجيا -على سبيل املثال تعد الصني اآلن اثين أكرب اقتصاد
منتج للكثري من السلع ،-والقطاعات االجتماعية والثقافية -مثل بروز الصني على الصعيد العاملي،
وزايدة انتشار الثقافة الصينية من خالل وسائل عدة مثل األفالم ،-ويف هذا الصدد فإن صعود الصني
قد اعتمد إىل حد كبري على الصني نفسها :فقد انتقلت البالد إىل اقتصاد سوق أكثر انفتاحاً ،وعملت
على زايدة اإلنتاجية واإلنتاج ،وزايدة عالقاهتا مع الدول األخرى واهليئات الدولية اليت سهلت التجارة،
وأدت إىل حدوث حتسن يف التعليم والتكنولوجيا الصينية ،ويف معظم احلاالت يعد صعود الصني مكسباً،
إذ استفادت البالد وغريها من الدول األخرى من هذا الصعود -مثال على ذلك التجارة مع الوالايت
املتحدة ،-ورمبا يعزى الوصول إىل هذه النتيجة التعاونية إىل تطبيق النظام الدويل املتعدد األقطاب (أي
الذي ال خيضع رمسياً إىل حكومة سلطة عليا) ،ولكن مبا أن منو الصني ّأدى إىل أن تنظر البالد إىل اخلارج،
فإن هذا سيتغري حتماً ،وحىت اآلن كان صعود الصني سلمياً ومل يتسبب أبي صراع كبري مع الصني -بنح ٍو
مباشر أو غري مباشر -منذ هناية احلرب الباردة ،لكن التنافس على املوارد والسعي للتفوق عسكرايً وضع
الصني يف مسار تصادمي مع الوالايت املتحدة ،اليت ترغب يف تشجيع عالقة إجيابية -كما يتضح ذلك
من سياسية إدارة أوابما حنو آسيا ،-ولكنها تدرك أن صعود الصني من هنا قد يؤدي إىل الوصول لوضع
ال يتم فيه احلصول على أي شيء؛ لذلك حذر أوابما الصني وأوجب عليها االلتزام ابحلكم الصادر عن
احملكمة الدولية يف الهاي حول احلقوق البحرية[.]2
إن صعود الصني السلمي يعين عدم تدخلها -بنح ٍو مباشر أو غري مباشر -يف صراع عسكري مع
الدول األخرى من أجل أن تدافع على قدرهتا السياسية واألمنية أو حتافظ عليها ،وكذلك على وضعها
االقتصادي ،والتكنولوجي ،واالجتماعي ،والثقايف يف العامل ،ويف الوقت الراهن يبدو أن الصني تعمل انطالقاً
* املدير التنفيذي ،ابحث وحملل سياسي يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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من النهج الدفاعي ألمنها واإلبقاء على كياهنا -كما يتضح هذا من النزاع يف حبر جنوب الصني ،إذ تشهد
البالد تواجداً عدوانيا للوالايت املتحدة قرب حدودها ،-وإذا نظران إىل النوااي املرجحة للصني من خالل
الواقعية الدفاعية لكينيث والتز ،ميكننا أن ننظر آنذاك للصني على أهنا تتجنب الصراع إذا شعرت أهنا
حققت األمن ،ولكن إذا نظران إىل هنج الواقعية اهلجومية جلون مري شامير فستتصرف الصني ٍ
حينئذ بقوة
من أجل حتقيق األمن؛ وابلتايل ستشكل خطراً على أمن الدول األخرى اليت ستحتاج إىل إجهاض هذا.
يعين النظام الدويل األنراكي أو الالسلطوي أن كل دولة تعادل الدول األخرى من الناحية الفنية،
مع عدم وجود سلطة عليا هتيمن أو حتكم الدول األخرى ،وينظر هلذا املفهوم عملياً بنح ٍو خمتلف حسب
السلطة اليت متتلكها كل دولة ،ويؤخذ صعود الصني على أنه زايدة يف قوهتا يف كل قطاع من قطاعات
النظام الدويل ابملقارنة مع الدول األخرى ،وستستمر الصني ابلصعود وهذا ما يبدو مؤكداً؛ وهلذا سنرى
الصني تلحق ابلركب لتصبح قوى عظمى مع الوالايت املتحدة ،ويف بعض احلاالت كصانعة للقرار ،ويف
حاالت أخرى كمؤثر رئيس يف السياسة اإلقليمية والدولية.
من الصعب أن نرى السيناريو الذي يستمر فيه صعود الصني بنح ٍو مستقل متاماً عن الدول
األخرى ،فلزايدة قوهتا السياسية على الصني العمل مع الدول األخرى ،ولينمو اقتصادها حتتاج إىل التجارة
مع الدول األخرى ،وينطبق الشيء نفسه على تلك الدول األخرى أيضاً ،فإذا أرادت هذه الدول رؤية
السالم يتحقق فإهنا ستحتاج إىل دولة صينية أكثر نشاطاً من الناحية السياسية ،ولكي يشهدوا منواً
اقتصادايً مستمراً فإهنم حيتاجون إىل صني مزدهرة.
إن هذا الرتابط أدى إىل صعود الصني ومنع نشوب صراع ما ،لكن يف الطريق نفسه يسمح هذا
الرتابط للنظام األنراكي أو الالسلطوي ابلصعود ،وهو يسمح أيضاً حبدوث النزاعات لغياب السلطة العليا
ملنع ذلك ،وإذا أسفر صعود الصني عن فوائد كافية لدول معينة فسيكون من املنطقي أن نتوقع جتنباً
للصراعات ،ولكن إذا صعدت الصني بتكاليف عالية أو منافع ال تكفي إلفادة الدول األخرى ،فمن
البديهي ألاَّ يوجد دليل على فشل النظام األنراكي أو الالسلطوي يف جتنب حدوث الصراعات.
يف التفسري الواقعي للنظام األنراكي أو الالسلطوي ،يعمل صعود الصني على تغيري قطبية النظام ،وإن
الطبيعة املتأصلة للدول يف هذا النظام مبنية على االخنراط يف السعي التنافسي لألمن والسلطة لضمان بقائها،
هلذا يعين البحث املستمر عن األمن أن هناك آفاقاً للتعاون تقتصر بطبيعتها على السياسة الدولية ،ويقتصر
التعاون على التهديد احملتمل املستمر من الدول األخرى ،وحقيقة أن الدول عليها االعتماد على قدراهتا
اخلاصة لضمان البقاء على قيد احلياة ،وسيؤدي ذلك إىل أن تصبح الصني أكثر حزماً مع الدول األخرى
مع التغيري يف القطبية ،وهذا سيقود دوالً أخرى للرد -مثل الوالايت املتحدة -من أجل الدفاع عن سلطتها،
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وعدم التعرض خلسارة نسبية ،وينظر إىل فوائد التعاون االقتصادي الذي يراه الليرباليون عنصراً هيكلياً يف
النظام األنراكي على أهنا اتبعة لألهداف السياسية والعسكرية لألمن من قبل الواقعيني ،وهذا ما سيحدد ما
إذا كان صعود الصني سلمياً أو ال ،إذا كانت ترى أن بقاء أمنها يعتمد على سياسات وتوجهات عسكرية
عدوانية اليت �تَُع ُّد سبباً لتحقيق النمو االقتصادي والسالم والرخاء ،أو أن التعاون االقتصادي واالعتماد
املتبادل جيلب األمن واالستقرار ،ويعين النظام األنراكي أو الالسلطوي الكيفية اليت تفهم الدول األخرى فيها
نوااي الصني الذي يكاد يكون بقدر أمهية رؤية الصني لنفسها كعنصر يف هذه املعادلة.
على الرغم من أن التأريخ ال ميكن أن يفسر كيف سيكون املستقبل ،إلاَّ أنه قد يساعدك على
اختبار نظرايت العالقات الدولية بنح ٍو حمدود ،إن صعود االحتاد السوفييت رمبا يكون مماثالً لصعود الصني،
ركز السوفييت يف البداية داخلياً ومن مث أصبحوا قوة اقتصادية قوية ،ومن مث برزوا كقوة عظمى سياسياً
وعسكرايً تنافس الوالايت املتحدة ،وهذا الذي قاد إىل احلرب الباردة ،ابلنسبة ألصحاب النظرية الواقعية،
ساهم النظام األنراكي أو الالسلطوي بصعود االحتاد السوفييت ،وكان التنافس حمموماً مع الوالايت املتحدة
نتيجة لرغبة كل دولة لتحقيق واحملافظة على أمنها -وسيضيف الليرباليون أمهية التنافس األيديولوجي إىل
هذه النقطة ،-ومتاماً كما كان صعود االحتاد السوفييت غري سلمي فمن املرجح أن صعود الصني أيضاً لن
يكون سلمياً -وعلى الرغم من أن الصراعات ميكن أن تتم بطريقة غري مباشرة وليس ابلضرورة من خالل
حرب مفتوحة بني الوالايت املتحدة والصني.-
إن عدم وجود سلطة عليا يف النظام األنراكي أو الالسلطوي يعين أن الصراع سيكون حمتمالً ،إذ
تصبح املنافسة بني الدول شديدة ،وسريى الليرباليون الرتابط االقتصادي كعنصر أساس يروض الشهية
للصراع العسكري.
إن األمنوذج الليربايل للعالقات الدولية الذي طرحه أندرو موراسيفج يفرتض أن الدول ستتصرف
بعقالنية يف السعي لتحقيق مصاحلها ،وسيتم تقاسم هذه املصاحل مع اجلهات الفاعلة األخرى ،هلذا
فإن هذا التقارب حيل الصراعات وجيعل حمصلتها صفراً ،إن الدول ممثلة جملتمعاهتا ،وكذلك يف العالقات
الدولية ،وال تعد احلكومات اجلهات الفاعلة الوحيدة ،ولكن أيضاً مطالب األفراد واجلماعات داخل
اجملتمع الذين يشكلون وجهات نظرهم من خالل العوملة ،وهو ما يعين أن النظام الدويل ميكن أن يتغري
مع مرور الوقت؛ وابلتايل يتحرك بعيداً عن رغبة عدم احلصول على أي شيء للدول ،إىل حتقيق األمن
كمبدأ توجيهي من العالقات الدولية.
إن طبيعة النظام األنراكي أو الالسلطوي للنظام الدويل مقبولة من قبل الليرباليني ،لكن هذا ال
يسمح للدول أبن تتصرف بنح ٍو مستقل بطريقة غري حمدود ،فعلى سبيل املثال خيضع صعود الصني لقيود
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الدول األخرى وما الذي حتاول القيام به ،يف هذه النظرة املرتابطة ميكن أن يكون صعود الصني سلمياً إذا
كان مفيداً للدول األخرى (واجملتمعات) اليت تفوق فيها فوائد التعاون التكاليف بطريقة واضحة ،وهذا
يقود الدول لتغيري سلوكياهتا على مر الزمن؛ وابلتايل فإن النظام األنراكي أو الالسلطوي ميتلك القدرة على
السماح للصعود السلمي للصني ،يف كل من وجهة النظر الواقعية والليربالية ،ولكنهما خيتلفان يف الطريقة
واألسباب واالحتماالت ،حىت إذا نظران إىل املسألة من منظور نظري فإن اإلجابة جيب أن تكون نعم،
تستطيع الصني الصعود سلمياً يف النظام الدويل األنراكي أو الالسلطوي لعدم وجود نظرية يف العالقات
الزم نتيجة لزايدة القوة ،وبعبارة أخرى فإنه من املمكن ابلنسبة للصني القيام
الدولية تنص على أن الصراع ٌ
عما إذا كان هذا حمتمالً أم ال ،من الناحية العملية ،تشارك الصني ابلفعل يف
بذلك ،ولكن السؤال هو َّ
بعض اخلالفات السياسية على مستوى منخفض مع الوالايت املتحدة ودول أخرى ،لكنها حىت اآلن
مل تتحول إىل صراعات عسكرية ،حىت لو أصبحت اخلالفات أكرب وأكثر وضوحاً ،فإن غياب الصراع
العسكري ال يزال يسمح لنا أن نقول إن الصني تصعد سلمياً.
إن صعود الصني يعين أن عليها أتدية دور أكرب يف السياسة الدولية ،واألمن ،واالقتصاد العاملي،
والعالقات الدولية ،و َّأدى هذا االرتفاع إىل فوائد مجة على الصعيد العاملي ،والنظام األنراكي يتطلب
حدوث مفاوضات بني الدول ،وهذا من شأنه أن يسمح للصني مبواصلة الصعود ،وإذا كان هذا سلمياً أم
أمر يعود إىل الصني نفسها وإىل الكيفية اليت تريد فيها حتقيق هذا الصعود والكيفية اليت ستتفاعل
ال فهو ٌ
فيها الدول األخرى مع هذا الصعود وكيف ستفهم نوااي الصني.
إن إمكانية الصعود السلمي موجودة (سواء أكان ينظر إليها من خالل الواقعية أم الليربالية) ولكن
ال ميكننا أن نكون واضحني حول احتمالية حدوث ذلك.
لقد غري انتخاب دوانلد ترامب كرئيس للوالايت املتحدة من الوضع الراهن ،إذ أزعج املسؤولني
الصينيني بعد إجرائه ملكاملة هاتفية مع الرئيس التايواين ،وبعد انتقاده للصني بشدة على موقع التواصل
االجتماعي توتري ،ومن املرجح أن يرى الصينيون هذا كفرصة ليصبحوا أكثر حزماً ،ورمبا االبتعاد عن النهج
الدفاعي لألمن الذي عملت به إىل اآلن .وبطريقة ما قد يؤدي التغيري يف اإلدارة األمريكية على تشجيع
صعود الصني.
[ ]1هي الفكرة القائمة على أن العامل يفتقر إىل أي سلطة عليا أو سيادية ،ويف حالة فوضى ،إذ ال يوجد
ترتيب هرمي ،أو قوة ميكنها حل النزاعات ،وتفرض القانون ،وتتحكم بنظام السياسة الدولية.
[2] Beatty A., Perry N. (2016) ‘Obama warns China over South China Sea
ruling’, AFP, 8 September.
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دخول بنوك جديدة في القطاع المصرفي العراقي
سجاد نشمي *

2016/12/25
تسبب دخول بنوك جديدة يف القطاع املصريف العراقي بتغيري توازن السوق بسبب زايدة العرض ،إ ْذ
إن وجود قيود على القطاع املصريف قد تعين أن املنافسة ليست عالية كما هو متوقع ،وأن املستهلكني ال
حيصلون على العروض املثلى وذلك لرتاجع العرض ،أما من انحية الطلب فال يبدو أن هناك تزايداً يستحق
الذكر -بسبب الزايدة يف حجم السوق حبركة أفقية حينما يقوم العمالء بتبديل حساابهتم من مصرف إىل
آخر -وقد تكون املصارف اجلديدة هي من تسببت هبذه احلالة ،وما حيدث هو وجود حتول يف منحىن
العرض إىل جهة اليمني؛ األمر الذي سيؤدي إىل حتقيق توازن جديد يف السوق (انظر الشكل ( )1يف
أدانه) ،تقوم البنوك اجلديدة ابستهداف مستهلكني جدد من خالل تقدمي منتجات جديدة ،وحتسني عملية
الوصول إىل املصرف ،واستخدام التكنولوجيا جلذب الزابئن من بنوك أخرى وتقويض منافسيهم.

فيما مضى كان هناك العديد من العوائق اليت تواجه املنافسني اجلدد الذين يرغبون ابلدخول يف
القطاع املصريف العراقيّ ،أما يف الوقت احلايل فقد مت تسهيل تلك العوائق؛ األمر الذي سهل من عملية
دخول مزيد من البنوك يف السوق ،ومن العوائق اليت مت التساهل فيها هي إجراءات املوافقة على الرتخيص،
* املدير التنفيذي ،ابحث وحملل سياسي يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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ومتطلبات رأس املال من أجل تشجيع البنوك اجلديدة ابلدخول يف السوق -اليت ستقوم أبخذ حصتها من
البنوك القدمية ،-وإن هلذه البنوك اجلديدة اسرتاتيجيات معينة جلذب العمالء من طريق طرح منتجات غري
متوافرة سابقاً ،أو ابستخدام التكنولوجيا احلديثة أو حىت عن طريق ختفيض األسعار.
كانت هيكلية السوق القدمية خالية من املنافسة؛ مما أدت إىل حدوث حالة من احتكار القلة[]1
وهو أمر ال يصب يف مصلحة املستهلكني ،وإن تدخل سلطات الدولة والبنك املركزي قد جعل السوق
أكثر قدرة على املنافسة ،إذ متتلك البنوك اجلديدة فرصة جيدة للنجاح ابستقطاب العمالء من طريق
استخدام التكنولوجيا ،وإذا كانت التكاليف الثابتة اخلاصة هبم أقل من البنوك القدمية فإهنم بوضع جيد
ابلفعل.
جيب على البنوك اجلديدة أن تكون قادرة على املنافسة يف املدى القصري؛ من أجل ضمان
استمراريتها ،وأفضل طريقة لذلك هي أبن تقوم بتخفيض التكاليف بنح ٍو أكرب من منافسيها ،أما ابلنسبة
للتكاليف املتغرية فإن البنك التجاري العراقي -على سبيل املثال -يتطلع إىل استخدام التكنولوجيا للتقليل
من التكلفة احلَدية[]2؛ وذلك لتحقيق أقصى قدر من األرابح طاملا أنه ابستطاعة البنوك أن تبقي اإليرادات
احلَدية أعلى من تكاليفها فإن هذا من شأنه أن يزيد من نسبة األرابح (انظر الشكل ( )2يف أدانه) ،إن
االعتماد على التكنولوجيا واألمتتة هي من وسائل ختفيض أجور العاملني و�يَُع ُّد عامل النجاح للبنك اجلديد.

إن ما مت ذكره آنفاً ال يشري إىل أن البنوك اجلديدة اليت دخلت السوق نتيجة تسهيل بعض األنظمة
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ستقوم بزايدة حجم قاعدة السوق أو املستهلك ،بل ستؤدي إىل زايدة املنافسة بني البنوك اليت ستحاول
احلصول على العدد نفسه من العمالء ،لذلك جيب أن تصبح البنوك أكثر قدرة على املنافسة من خالل
خفض التكاليف وزايدة اإلنتاج وحتقيق أقصى قدر من األرابح.
تتطلع البنوك اجلديدة ابحلصول على مكانة بني املستهلكني لضمان حصتها يف السوق ،وبطبيعة
احلال فإنه من املتوقع أبنه سيكون للبنوك القدمية رد فعل هلذا األمر وستقوم مبنافستهم من خالل خفض
التكاليف اخلاصة هبم ،أو ختفيض األسعار ،أو زايدة إنتاجها من أجل محاية حصتها يف السوق.
يصب يف مصلحة العمالء إذ ستفتح أمامهم مزيد من اخليارات وستنخفض
إن مجيع ما ذكر هو أمر ُّ
األسعار وسيقدم هلم منتجات أفضل بسبب املنافسة بني البنوك ،وتشري التقارير األولية إىل أن حماولة
البنوك خبفض األسعار أو تقدمي جودة أفضل ملنتجاهتا لكسب حصتها يف السوق حيدث بصورة بطيئة
جداً؛ ولذلك يبدو أن على البنوك اجلديدة أن جتد وسيلة أبن يكون متوسط التكاليف على املدى البعيد
( )LRACأقل من منافسيها وذلك لضمان استمراريتهم ملدة كافية للحصول على حصة كبرية يف السوق،
وهناك طريقة واحدة للقيام بذلك هو عن طريق استخدام التكنولوجيا لتقليل التكلفة احلَدية لإلنتاج ،وميكن
استخدام التكنولوجيا ألغراض التسويق أيضاً ،من طريق طرح منتجات جديدة يف األسواق لكسب الزابئن
الذين جيدون أن املنتجات احلالية ال تتناسب مع متطلباهتم.
تبحث احلكومة العراقية والبنك املركزي العراقي يف سبل لوضع نظام جديد من شأنه يزيد من
مستوى املنافسة ومنح العمالء خيارات متنوعة ،وإن وجود بنوك جديدة سيغري حتماً من السوق ،ولكن
جناحها اقتصادايً يُ ُّ
عد أمراً غري مؤكداً يف الوقت احلايل ،وتعتمد البنوك اجلديدة على النقاط القوية يف
التسويق جلذب عمالء جدد ،وعرض منتجات جديدة ،وخفض التكاليف لكسب حصة يف السوق اليت
قد تكون صغرية جداً ،وهكذا سيكون احلال حينما تصبح السوق أكثر تنافسيةً؛ األمر الذي سيدفع البنوك
القدمية ابلتكيف مع هذه املنافسة من أجل محاية حصتها يف السوق.
[ ]1هو أحد أشكال احتكار السوق ،وهو حالة تكون فيها السوق حمكومةً من قبل عدد قليل
من املوفرين للبضاعة بسبب وجود عدد قليل من املشاركني يف السوق ،فإن كل حمتكر قلّما يكون واعياً
ومتيقظاً لتحركات املنافسني .واألسواق اخلاضعة هلذا الشكل من االحتكار متتاز ابلتأثر املتبادل ،وأن أي
قرار يتخذه أحد أطراف االحتكار يؤثر على البقية والعكس صحيح ،والتخطيط بعيد املدى (االسرتاتيجي)
حملتكري القلّة أيخذ دوماً بعني احلسبان ردود فعل املشاركني اآلخرين يف السوق.
[ ]2التكلفة احلَدية :هي التغيرُّ يف التكلفة الكلية نتيجة تغيرُّ الكمية املنتجة بوحدة واحدة ،أي
إهنا تكلفة إنتاج وحدة واحدة إضافية.
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تحالف أردوغان مع الكماليين ،ما تأثير ذلك على تشكيل
السياسة الخارجية التركية؟
جونول تول*  -عمر تاسبينار **

2016/11/1
اندراً ما يظهر قادة اجليش الرتكي بنح ٍو علين يف األحداث السياسية ،ولكن يف السابع من آب
ظهر خلوصي آكار -رئيس أركان اجليش الرتكي -مرتدايً زيه الرمسي أمام جتمع ألكثر من مليون شخص
يف إسطنبول إىل جنب الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلديرمي وقادة املعارضة الرتكية،
تقدم آكار بشكره للمواطنني األتراك ملساعدهتم يف سحق حماولة االنقالب اليت حدثت يف حزيران ،قائالً
إن “اخلونة” وراء ذلك سيتم معاقبتهم بشدة.
إن ص��ورة الوحدة بني الشعب واجليش والسياسيني املنتخبني تعد تناقضاً كبرياً للصور الدموية
اليت ظهرت بعد أحداث حماولة االنقالب يف شهر متوز ،اليت أظهرت قادة اجليش واجلنود وهم يتعرضون
للتعذيب على أيدي رجال الشرطة ،وأب��رزت أيضاً التحول الذي جيري حالياً يف العالقة بني احلكومة
الرتكية وجيشها.
حياول أردوغان حتقيق التوازن بني اثنتني من الضرورات يف تعامله مع القوات املسلحة الرتكية ،إذ
جيب على الرئيس إعادة بناء اجليش احملطم وحتويله إىل مؤسسة قوية حتظى ابالحرتام ،وميكن إبراز قوهتا
يف مواجهة التحدايت األمنية اليت تتمثل ابالنفصاليني األكراد وإرهاب تنظيم داعش من جهة ،ومن جهة
أخ��رى التأكد من أن اجليش خيضع لسلطته ابلكامل؛ لتحقيق التوازن بني هذه املطالب فإن أردوغ��ان
سيعتمد على التحالف بني حكومته اإلسالمية مع العناصر العلمانية املتطرفة يف اجليش الرتكي واجملتمع،
إذ إن هذا التحالف قصري املدى من شأنه إمخاد آفاق السالم بني أنقرة وحزب العمال الكردستاين ،وقد
يبعد تركيا عن الغرب ويدفعها ابجتاه الصني وإيران وروسيا.

* جونول تول ،مديرة مركز معهد الشرق األوسط للدراسات الرتكية.
** عمر اتسبينار ،أستاذ يف دراسات األمن القومي يف كلية احلرب الوطنية.
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حتالف أردوغان اجلديد
إن اجليش مل يثق أبداً ابلسياسيني للخضوع هلم بنح ٍو اتم كوهنم حراس العلمانية يف تركيا ،إذ هدفت
تدخالت اجليش يف السياسة يف األعوام ( )1997 ،1980 ،1971 ،1960إىل محاية اجلمهورية مما
كان يراه القادة العسكريون أبهنا نوااي ضارة تصدر من السياسيني األتراك ،وكان اجليش يف نظر الرأي العام
الرتكي لفرتة طويلة حارساً لرؤية مصطفى كمال أاتتورك للدولة القومية الرتكية العلمانية.
من الناحية التأرخيية ،كان اجليش يؤدي أعماله يف ظل غياب الرقابة املدنية ،إذ بعد كل انقالب،
حرص القادة العسكريون على توسعة نفوذهم من خالل سن القوانني واألنظمة اجلديدة؛ ونتيجة لذلك
متتع اجليش ابستقالل كبري.
يف األشهر األخ�يرة كانت مهمة أردوغ��ان هي جتريد هذه االستقاللية من القادة العسكريني من
دون املساس بفعاليّة اجليش ،ويف األسابيع ال�تي تلت حماولة االنقالب وضعت احلكومة كل من خفر
ضع اجليش والقوات
وخ َ
السواحل وقوات الدرك -وهي قوة األمن الداخلي -حتت سيطرة وزارة الداخليةَ ،
اجلوية والبحرية حتت سيطرة وزارة الدفاع ،وقامت أنقرة إبغالق املدارس العسكرية الرتكية ،ومررت قوانني
جديدة من شأهنا السماح خلرجيي مدارس (إمام خطيب الدينية) –اليت تقوم بتدريب اخلطباء -ابالنضمام
إىل القوات املسلحة ،حياول أردوغان كذلك أبن يضع رئيس هيئة األركان العامة حتت السيطرة املباشرة
ملكتب الرئيس ،وإقامة نظام جديد الذي خيول الرائسة ابملوافقة على منح الرتقيات العسكرية رفيعة املستوى
والتعيينات ،إن نظام قانون الطوارئ الذي طبق بعد حماولة االنقالب ومت متديده إىل تشرين األول يسمح
للحزب احلاكم -الذي يسيطر عليه أردوغان -بتمرير هذه اإلصالحات اهليكلية من غري إشراف قضائي
أو تشريعي حقيقي.
من شأن هذه اإلجراءات أن توجه تركيا حنو إحالل السيطرة املدنية الكاملة على اجليش ،ومع ذلك
تقوض صالحيات القوات املسلحة وتسيسها ،إذ تسببت محالت أردوغان التطهريية -اليت
فإهنا سوف ّ
استهدفت اآلالف من املوظفني العسكريني وما يقارب من نصف اجلنراالت األتراك -إبضعاف اجليش،
ومن املرجح أن تقوم التغيريات املؤسسية املتسرعة بتعطيل سلسلة من األوامر وزرع االنقسامات واملنافسة
يف صفوف اجليش ،وعلى املدى البعيد ،فإن خطة أردوغان لزرع الفكر احملافظ واإلسالم يف اجليش وملء
مؤسساهتا مع املوالني للحكومة قد يؤدي إىل تسييس الضباط؛ وابلتايل إضعاف اجليش.
إن اجليش حالياً أضعف من أن يقاوم هذه التغيريات أو حىت ابحلفاظ على استقالليته ،ويظهر
ذلك يف التوغل العسكري الرتكي يف سوراي الذي بدأ يف آب -بعد أن قاوموا مطالب أردوغان يف التدخل
لعدة سنوات -وذلك كإثبات على والئهم.
إن الطريقة املثلى يف إخضاع اجليش لسيطرة أردوغ��ان مع احلفاظ على فعاليته ستكون -كما
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ذكران -ابللجوء إىل العلمانيني -الكماليني -الذين غالباً ما تعرضوا للتجريح من قبل أردوغان منذ وصوله
إىل السلطة يف عام  ،2002ومن دون تعاون تلك اجملموعة –اليت ينتمي إليها أعداد هائلة من األفراد يف
اجليش -فإن حكومة أردوغان ستعاين بنح ٍو كبري يف استبدال اآلالف من ضباط اجليش ،أما من وجهة
نظر الكماليني فإن التعاون مع أردوغان يف الوقت احلايل من شأنه أن يساعد يف إصالح مسعة اجليش
املتضررة ومحاية أيديولوجياهتا من االعتداءات.
إن تصريح احلكومة املتمثل ابهتام أتباع رجل الدين املقيم يف ال��والايت املتحدة األمريكية -فتح
هللا غولن -يف شن االنقالب ضد احلكومة سيقوم بتيسري هذا التعاون ،نظراً لكوهنا قد تغاضت عن دور
الكماليني يف أعمال العنف ،ويوجد عدد كبري ألتباع غولن يف اجليش الرتكي الذين مت جتميد رتبهم منذ
عام - 2002حينما توىل حزب العدالة والتنمية السلطة -ونتيجة لذلك كانت معظم رتبهم على مستوى
عقيد وما دون ،واجلدير ابلذكر أن اعرتافات بعض الضباط الكماليني فضالً عن أعداد اجلنراالت املشاركني
يف حماولة االنقالب مع تصرحيات احلكومة تتناقض ابهتام أتباع غولن حصراً يف حماولة شن اإلنقالب.
سيواصل كل من القادة املدنيني وكبار الضباط يف إنكار تورط الكماليني ،إذ إن اعتبار أنصار
غولن املسؤولني الرئيسيني حملاولة االنقالب هو ما ش ّكل حجر األساس لتحالف احلكومة مع الكماليني،
وإن شروط هذه الشراكة واضحة وهي :أن خيضع اجليش للحكومة اإلسالمية ،وابملقابل سيسمح أردوغان
بزايدة قوة الكماليني على املدى القصري.
قد يسفر عن حتالف احلكومة مع الكماليني ظهور دولة تركية استبدادية وقومية ومناهضة للغرب:
هناك دالئل تشري إىل أن هذا التحالف بدأ يتشكل ،إذ يف أعقاب حماولة االنقالب فإن عشرة
ضباط كماليني برتبة عقيد -الذين قد حكم عليهم ابلسجن يف حماكمات مجاعية -متت ترقيتهم إىل رتبة
وصرح العديد من املسؤولني احلكوميني مراراً ابعتبار أاتتورك رمزاً للوحدة يف تركيا ،وقد وضعت
عميدّ ،
صورة ألاتتورك على واجهة مقر حزب العدالة والتنمية ،وأعرب الكماليون يف اجليش عن دعمهم الكامل
للحكومة املنتخبة.
ومع ذلك فإن احلفاظ على حتالف احلكومة مع الكماليني ملدة طويلة سيكون أمراً صعباً ،وعلى
الرغم من اعتبار أنصار غولن مبنزلة كبش فداء فإن أردوغان ال يزال قلقاً من انقالب قادة الكماليني،
فضالً عن الرؤية املختلفة لكال اجلانبني حول مستقبل هذا البلد واجليش ،إذ يرى الكماليون أن احلل
األمثل للتخلص من الفوضى يف تركيا هي ابلعودة إىل املبادئ العلمانية ،بينما يفضل أردوغان وأتباعه
اخلضوع الكلي للجيش وزرع الفكر اإلسالمي واحملافظ بنح ٍو تدرجيي يف صفوفه؛ ولذلك فإنه من املرجح
أن حيدث اشتباك بني الطرفني يف هناية املطاف نتيجة جلهود أردوغان يف حماولة إعادة هيكلة اجليش ،ويف
الوقت احلايل فإن كالً من احلكومة الرتكية واجليش سريكزان على التخلص من العدو املشرتك.
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حمور أورآسيا
إن أتثري التحالف بني أردوغان وقادة اجليش سيظهر يف الصراع مع حزب العمال الكردستاين،
فمنذ انتهاء فرتة إيقاف إطالق النار بني تركيا وهذه اجملموعة يف متوز عام  2015قتل أكثر من 1700
شخص يف هذا القتال ،ومت نزوح أكثر من  350ألف شخص ،وسعياً منه إىل حشد الدعم القومي انتهج
أردوغان سياسة التصعيد ضد حزب العمال الكردستاين.
إن احتمالية استئناف احملاداثت بني أنقرة وحزب العمال الكردستاين معدومة ،وستزداد صعوبة يف
ظل حتالف احلكومة مع الكماليني ،فاجليش الرتكي كان من أشد املعارضني فيما خيص حماداثت السالم
مع حزب العمال الكردستاين؛ ولذلك سيستمر أردوغان ابلقتال ضد تلك اجلماعة؛ لضمان حصوله على
دعم كبار قادة اجليش ،ويرى اجليش أبن هذه احلملة هي فرصة الستعادة صورهتا اليت تضررت بنح ٍو كبري
لدى عامة الشعب.
من املرجح أن يقوم التحالف بني احلكومة والكماليني إىل إبعاد تركيا عن الغرب ،ففي األشهر
األخرية كانت املشاعر املناهضة للغرب يف أعلى مستوايهتا يف تركيا ،إذ يعتقد معظم األتراك أن الوالايت
املتحدة -اليت يقيم فيها غولن بنح ٍو دائم -قد أدت دوراً يف حماولة االنقالب ،فكانت احلركة املعادية
ل��ل��والايت املتحدة كبرية داخ��ل املؤسسة العسكرية والسيما منذ احملاكمات اجلماعية ،إذ ش ّكل كبار
ال��ق��ادة جمموعة داخ��ل املؤسسة العسكرية أظهرت ع��داءً كبرياً جت��اه ال���والايت املتحدة والسيما يف فرتة
االستجواابت؛ ألهنم اشتبهوا يف أن واشنطن استخدمت غولن لتطهري اجليش من معارضي حلف الشمال
األطلسي.
عاد كبار قادة اجليش املعادون إىل الوالايت املتحدة البالغ عددهم
يف أعقاب حماولة االنقالب َ
 10أشخاص ،الذين متت ترقيتهم بعدما حكم عليهم ابلسجن يف احملاكمات اجلماعية يف متوز وهم أنصار
إلعادة اهليكلة االسرتاتيجية .قامت حكومة أردوغان منذ شهر متوز بطرد املئات من املوظفني العسكريني
الذين تلقوا تعليمهم يف الغرب والذين كانوا يعملون مع منظمة حلف مشال األطلسي يف أورواب والوالايت
املتحدة ،ويف مقر حلف مشال األطلسي يف بلجيكا -حيث كلفت تركيا  50موظفاً عسكرايًّ للعمل
يتبق سوى  9موظفني وذلك يف تشرين األول من هذا العام ،يف الوقت الذي يزداد
هناك فيما مضى -مل َّ
فيه التوتر بني أنقرة وواشنطن بشأن تسليم غولن للحكومة الرتكية فمن املرجح أن حتالف الكماليني مع
احلكومة قد يزداد قوة.
م��ن احملتمل أن يسفر ع��ن حتالف احلكومة م��ع الكماليني ظهور دول��ة تركية استبدادية وقومية
ومناهضة للغرب بنح ٍو أكرب ،إذ ال يؤمن كل من حكومة أردوغ��ان الدينية احملافظة وال عناصر اجليش
العلمانيني ابلدميقراطية الليربالية أو السياسات املوالية للغرب ،وعلى العكس م��ن ذل��ك ف��إن القومية
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ومناهضة الغرب وسيادة تركيا هي النزعات الرئيسة اليت توحد مجيع األط��راف ،ويف حالة عدم وجود
حل للصراع مع حزب العمال الكردستاين وعدم تسليم غولن إىل احلكومة الرتكية ،فإن تلك النزعات
ستزداد سوءاً ،ال ميكننا سوى أن أنمل أبن أولئك الذين وقفوا ضد الدابابت يف  15متوز سيدافعون عن
الدميقراطية والعلمانية ضد هذه النزعات املخيفة.
املصدر:
https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2016-10-27/erdogans-turnkemalists
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إدارة ترامب قد تقلب األوضاع في منطقة الشرق األوسط
ليز سالي *

2016/11/23
تستعد منطقة الشرق األوس��ط حالياً للتعامل مع رئيس أمريكي جديد ،ويبدو أن هذا الرئيس
عازم على إعادة ترتيب موازين القوى يف املنطقة جذرايً؛ مما قد ينذر ببدء مرحلة جديدة من عدم اليقني
ٌ
واالضطراب يف منطقة تعاين من احلروب املتعددة.
إن التصرحيات الغامضة واملتناقضة أحياانً اليت أدىل هبا الرئيس األمريكي املنتخب دوانلد ترامب
أي
بعد ٌّ
يتبي ُ
خالل محلته االنتخابية ،قد تسببت ابحلرية لدى احملللني يف تفسريها على مستوى العامل ،ومل نّ
من تلك التصرحيات اليت يريد ترامب الوفاء هبا.
وعلى وفق أكثر تصرحيات ترامب اتساقاً -جبانب التصرحيات اليت أدىل هبا مستشاروه للمحللني
واملسؤولني -فإن ترامب سيسعى إىل إعادة ترتيب النظام القائم يف الشرق األوسط الذي سيصب يف صاحل
روسيا وبعيداً عن إيران واحملور الشيعي وخيدم مصاحل دول اخلليج السنية وتركيا.
أن بعضاً من أه��داف ترامب املعلنة مل تكن خمتلفة بنح ٍو كبري عن سياسات إدارة الرئيس ابراك
أوابما اليت مت إمهاهلا ،ومل تتحقق بسبب صعوبة إجنازها -على سبيل املثال فشل إحراز تقدم يف التعاون
مع روسيا ضد اجلماعات اإلرهابية يف سوراي ،والتوقعات األمريكية أبن الدول العربية ستفعل املزيد ،وتدفع
بشكل أكثر من أجل األمن اإلقليمي.-
ّأما ابلنسبة للجزء اآلخر من سياسات ترامب فهي ختتلف بنح ٍو جذري عن سياسات أوابما،
والسيما فيما خيص التهديدات ابل�تراج��ع عن االت��ف��اق ال��ن��ووي مع إي��ران -وه��و ما يعد إجن���ازاً يف ملف
السياسة اخلارجية إلدارة الرئيس أوابم���ا -فضالً ع��ن احتمالية أن يقوم ت��رام��ب إبي��ق��اف دع��م واشنطن
للمعارضة السورية والتحالف عوضاً منها مع حكومة الرئيس السوري بشار األسد.
إن اهلجوم الذي استهدف إحدى املناطق اخلاضعة للمعارضة السورية فيما سبق على يد األسطول
يعد مثاالً ملا سيجري يف املستقبل ،إذ حدث اهلجوم عقب
الروسي اجلديد املنتشر يف البحر املتوسط ُ
ساعات من أول مكاملة هاتفية تتم بني ترامب والرئيس الروسي فالدميري بوتني حول سبل حتسني العالقات
* رئيسة مكتب واشنطن بوست يف بريوت ،وتغطي حالياً االضطراابت يف الشرق األوسط.
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بني الوالايت املتحدة وروسيا ،مبا يف ذلك التعاون لتسوية األزمة السورية الذي من شأنه أن يفتح اجملال
لروسيا يف سحق املعارضة اليت تطالب إبسقاط نظام األسد.
ومع ذلك فإن مثة مواقف أخرى يصعب التوافق بشأهنا ،مثل تعهد ترامب بفعل املزيد من أجل
قتال تنظيم داعش اإلرهايب ،بينما يتعهد يف الوقت نفسه ابلرتاجع عن تدخل الوالايت املتحدة يف الشؤون
اخلارجية.
هل سيصبح ترامب انعزالياً ومييل لسياسة أوابما فيما خيص جتنب املخاطر؟ أم إنه سيمارس النهج
التدخلي على غ��رار الرئيس السابق ج��ورج ب��وش؛ ال��ذي تسببت حربه العاملية ضد اإلره��اب يف دخول
الوالايت املتحدة متاهات احلروب يف العراق وأفغانستان؟
توقع ثيودور كاراسيك املستشار يف مركز أحباث دول اخلليج يف واشنطن – بعدما انقش مستقبل
املنطقة خالل األشهر القادمة مع مستشاري ترامب -أن تكون سياسة ترامب خليطاً بني الرئيسني أوابما
وبوش ،ولكنه سيكون خمتلفاً يف الوقت عينه ،وقال“ :إن ترامب سيحارب تنظيم داعش ،بينما سيستعني
مبصادر خارجية يف التعامل مع أمن املنطقة كروسيا وال��دول العربية” .وأض��اف كاراسيك“ :أن هناك
احتماالً الستخدام عامل الفوضى ،ولكن الفكرة اليت تربز حالياً تتمثل يف زلزلة ترتيب النظام يف دول
ِ
تؤمن نفسها” ،وأضاف قائالً“ :إن كلمات مثل
املنطقة؛ من أجل املضي قدماً والسماح هلذه الدول أبن ّ
(الدميقراطية) و(االعتدال) لن تكون ضمن املفردات اليت سيستخدمها ترامب يف التعامل مع منطقة الشرق
األوسط ،وقال“ :حنن اآلن منخرطون يف السياسة الواقعية”.
أما ابلنسبة لرجال املنطقة األق��وايء -الذين توترت عالقاهتم مع إدارة الرئيس أوابم��ا -فإن هذه
التوقعات متثل أنباءً جيدة ابلنسبة إليهم ،وقد َّ
عد كلٌّ من الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان والرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي انتخاب ترامب رئيساً للوالايت املتحدة فرصة إلعادة العالقات املتوترة مع
واشنطن.
على الرغم من حتفظات اململكة العربية السعودية ودول اخلليج ذات األغلبية السنية حول تصرحيات
ترامب بشأن املسلمني ،إال أهنم اظهروا ارتياحاً النتخاب رئيس مجهوري مرة أخرى ،وهم أيملون أيضاً أبن
يكون ترامب أكثر صرامةً مع إيران من الرئيس السابق ،وقال عبد هللا الشمري -وهو دبلوماسي وحملل
سياسي سعودي سابق“ :-حنن ال نتوقع أن يكون السيد ترامب أكثر سوءاً من السيد أوابما” ،وأضاف:
“إن معظم أعضاء العائلة املالكة سعداء ابلنتيجة”.
ونقالً عن بسام أيب عبد هللا -وهو أستاذ يف جامعة دمشق ويدعم األسد -فهو يرى أن حكومة
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األس��د هي األخ��رى ابتهجت ابنتخاب ترامب بسبب تعهداته ابإلش�تراك مع ق��وات األس��د ضد تنظيم
داعش واملعارضة السورية؛ لذا فإن التوقعات يف دمشق اآلن تدور حول أن واشنطن لن تدعم أبداً بعد
ذلك املعارضة السورية ،بل سوف تشرتك معها ومع روسيا يف ضرهبا ورمبا تعيد عالقتها الدبلوماسية مع
نظام األسد ،وابلتأكيد فإن ذلك يعد أمراً جيداً ابلنسبة لسوراي ،إذ يعين أن الوالايت املتحدة األمريكية
لن تقوم بتغيري النظام.
قال بسام بربندي -الذي يعمل مع املعارضة السورية يف واشنطن والذي اجتمع مع مستشاري
ترامب“ :-إن املعارضة السورية تظهر ارتياحاً النتخاب ترامب رئيساً للوالايت املتحدة” ،إذ يرى قادة
املعارضة أن احتمالية تعاون روسيا مع اجلمهوريني أمراً مستبعداً ،وأضاف بربندي“ :أن ذلك يعتمد على
اختيار ترامب للشخصيات اليت ستشغل مناصب يف إدارته” ،كان بعض موظفي ترامب متشددين حول
العالقات مع روسيا وسوراي ،إذ اقرتح بعضهم -مثل انئب الرئيس املنتخب مايك بنس الذي ترأس فريق
محلة ترامب االنتخابية -فرض منطقة حظر ط�يران يف س��وراي ،بينما اق�ترح بعضهم اآلخ��ر -مثل ستيفن
هاديل -استخدام الصواريخ لكبح تقدم قوات األسد ،ويرى بسام بربندي أن احلرب ضد اإلرهاب هو أمر
مهم جداً ابلنسبة لرتامب ،وهو ال يعتقد أن سياسة ترامب اخلارجية ختتلف عن سياسة أوابما ،إذ إن لدى
أوابما فلسفته اخلاصة ،وأن ترامب هو رجل أعمال ويسعى حنو السبل اليت ستوافر له املال.
إن إيران هي احلليف األقرب لألسد يف حربه ضد املتمردين السوريني ،وهي تقدم اجلزء األكرب من
القوات الربية ملواجهة التمرد املعارض لألسد .يتساءل أندرو اتبلر -من معهد واشنطن لسياسة الشرق
األدىن -عن الطرق اليت ستتبعها إدارة ترامب لتقلص النفوذ اإليراين ،وكيف ستقوي عالقاهتا مع روسيا
واألسد من دون منح إيران الفرصة لتعزيز نفوذها يف املنطقة.
إن ات��ب��اع م��واق��ف م��ت��ش��ددة م��ع إي���ران م��ن ش��أهن��ا أن ت��زي��د م��ن ال��ت��وت��رات يف املنطقة؛ األم���ر ال��ذي
سيشجع اململكة العربية السعودية إىل دفع الوالايت املتحدة إىل التغاضي عن مصاحلها مع إيران وحلفائها
اإلقليميني ،وذلك سيؤدي إىل صعوبة انتشار القوات األمريكية يف العراق حملاربة تنظيم داعش اإلرهايب،
إذ يعد العراق حليفاً مقرابً إليران ،وقد أصدر مقتدى الصدر -رجل الدين الشيعي املناهض للوالايت
املتحدة األمريكية -حتذيراً مبطناً هلذا املوضوع األسبوع املاضي ،إذ أعلن “العداء األبدي” حنو ترامب،
ودان موقف الرئيس املنتخب جتاه املسلمني ،وأضاف“ :إن التطرف الذي يدعو إليه ترامب سيولد مزيداً
تغي الوالايت املتحدة سياساهتا ،فإننا لن نصمت،
من التطرف ،وح ّذر الصدر يف بيانه بقوله“ :إذا مل رِّ
وسنقاومها كما فعلنا من قبل” ،وبفيما خيص التوقعات الرتكية فهي ترى أن إدارة ترامب ستقوم إبيقاف
سياسة إدارة أوابما ابالعتماد على األكراد السوريني حملاربة تنظيم داعش اإلرهايب؛ األمر الذي قد ينهي
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يكون عقبات جديدة.
بعض العقبات يف احلرب لكنه قد ّ

قال عماد سالمة -من اجلامعة اللبنانية األمريكية يف بريوت -إن التوفيق بني مجيع هذه األهداف
املتضاربة ليست مستحيلة ،وقد يقوم ترامب بتحقيق املصاحلة بني تركيا واألكراد ،وإن حماولة إدارة ترامب
يف الوقوف بوجه التدخل اإليراين العسكري يف كل من سوراي واليمن والبحرين من شأنه أن يشجع اململكة
العربية السعودية إىل املوافقة على بقاء األسد وحتقيق مصاحلة إقليمية أوسع.
أما الصحفي السعودي مجال خاشقجي فقد قال“ :حينما سيطلع ترامب على خريطة املنطقة
فإنه سيدرك على الفور أن دعم بوتني يعين دعم األجندة اإليرانية ،وهو ما يشعر اململكة العربية السعودية
ابلقلق ،وهو دعم اهليمنة اإليرانية” .ولعل اخلاسر األكرب سيكون األشخاص الذين يطالبون ابلدميقراطية
يف املنطقة.
وقال أمحد صاحل -وهو مهندس شارك يف انتفاضة عام  2011يف مصر“ :-إن انتخاب ترامب
رئيساً للوالايت املتحدة األمريكية هي مبنزلة نكسة كبرية لنا ،فكيف إبمكانك أن أتمل ابحلصول على
احلرية حينما ال يؤمن الرجل األكثر نفوذاً يف العامل بدميقراطيتنا؟.

املصدر:
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/a-trump-administrationcould-upend-the-middle-east/2016/11/15/19ba63ea-a78a-11e6-ba4653db57f0e351_story.html?postshare=541479254037088&tid=ss_tw-bottom
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موقع السعودية متأرجح في “أوبك” بسبب
عودة العراق وإيران
أنتوني ديباولو*  -سام يلكين **

2016/11/24
مل تعد هيمنة اململكة العربية السعودية يف منظمة أوبك كما كانت عليه سابقاً ،إذ بدأ العراق وإيران
بفعل التخلص من أغالل العقوابت واحلرب -برفع إنتاجهما النفطي إىل مستوايت قياسية ،مما زاد مننفوذمها داخل منظمة البلدان املصدرة للبرتول “أوبك” ،إذ ينتج البلدان معاً أكثر من  8ماليني برميل
نفط يومياً ،وهذا يعادل ربع إنتاج النفط من قبل املنظمة ،ويعمل البلدان على زايدة اإلنتاج بنح ٍو أكرب.

متثل طموحات اثين واثلث أكرب منتجي النفط يف أوبك العقبة الرئيسة أمام اجلهود املدعومة من
قبل السعودية خلفض أسعار النفط املنتج من قبل اجملموعة ،فلو توصل األعضاء إىل اتفاق األسبوع املقبل،
فإن عزوف العراق وإيران عن خفض اإلنتاج يبشر بتعاون سيّئ على املدى الطويل بني البلدين واململكة،
وصعوبة حتقيق االستقرار يف أسواق النفط العاملية.
صرح املدير التنفيذي جملموعة املنار االستشارية يف أبو ظيب جعفر الطائي يوم االثنني أن “إيران
والعراق يريدان عالقة متكافئة مع السعودية داخل أوبك ،وقال إهنما على اتفاق ألن الوضع احلايل يناسب
مصاحلهما املشرتكة للحصول على أكرب حصة ممكنة”.
سيجتمع وزراء أوبك يوم  30من تشرين الثاين احلايل للعمل على خفض اإلنتاج بنح ٍو مشرتك
* أنتوين ديباولو ،مراسل الطاقة يف الشرق األوسط يف صحيفة بلومربغ.
** سام يلكني ،مراسل مهتم بشؤون الطاقة يعمل لصاحل صحيفة بلومربغ.
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للوصول إىل ما بني  32.5مليون و 33مليون برميل يومياً ،إ ْذ ميكن خلفض اإلنتاج أن يساعد على خلق
التوازن يف سوق تعاين من وفرة املعروض ،وعكس االخنفاض احلاد يف األسعار الذي أذى ميزانيات دول
عديدة من فنزويال إىل السعودية ،إذ تراجع سعر برنت أكثر من  115دوالراً للربميل يف حزيران عام
 2014ليصل إىل أقل من  50دوالراً هذا األسبوع.
منح أعضاء اجملموعة اهتماماً خاصاً إلي��ران يف شهر أيلول املاضي حينما وصلوا إىل اتفاق يف
اجلزائر ملساعدة البالد على التعايف من العقوابت الدولية اليت ُخففت يف كانون الثاين من هذا العام ،ومع
ضخ إيران اآلن الكمية نفسها قبل فرض العقوابت ،فإن على أوبك العمل على حتديد املستوى املطلوب
حملاولة احلد من إنتاج البالد.
يضغط العراق أيضاً للحصول على إعفاء من ختفيض اإلنتاج بسبب احلاجة امللحة للمال لتمويل
هجومه ضد تنظيم داعش ،إذ قال وزير النفط العراقي عبد اجلبار اللعييب الشهر املاضي إن العراق لن يضخ
أقل من إنتاجه الرمسي يف شهر أيلول الذي بلغ  4.7ماليني برميل يومياً ،إال أن أوبك تشكك يف صحة
هذا الرقم وتقدر إنتاج العراق لذاك الشهر أبقل من  4.5ماليني برميل يومياً.
ستعقد جلنة أوبك اجتماعاً يومي االثنني والثالاثء من األسبوع القادم يف فيينا الختاذ قرار بشأن
كيفية تقاسم عبء اتفاقية اجلزائر ،لكنها قررت أتجيل مسألة مشاركة العراق وإيران يف االجتماع الوزاري
يوم  30تشرين الثاين احلايل ،على وفق ما قاله اثنان من املندوبني يف املنظمة.
ازدادت أمهية إيران والعراق داخل أوبك بسبب زايدة إنتاجهما ،إذ أضافت إيران حوايل  880ألف
برميل يومياً منذ ختفيف العقوابت ،وعزز العراق إنتاجه بنحو  50يف املئة على مدى السنوات الثالث
املاضية ،ليصل إىل مستوى قياسي يف تشرين األول املاضي.
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إن كال البلدين حباجة إىل رفع األسعار اليت ميكن أن تنجم عن صفقة جلذب االستثمار األجنيب
احليوي خلطط اإلنتاج على املدى الطويل ،ويريدان أيضاً بيع النفط بشكل كبري قدر اإلمكان على املدى
القصري لدعم ميزانياهتما املضطربة ،ومن خالل احلصول على اإلعفاءات من أي ختفيضات ،ميكن إليران
والعراق حل هذه املعضلة .لكن من شأن ذلك أن يرتك اململكة العربية السعودية تتحمل العبء األكرب
من اخلفض اجلماعي ،وهذا ما سيحدث ألول مرة يف مثاين سنوات داخل أوبك ،وهذا سيضر ابحلصة
السوقية للمملكة والسيما مع بقاء إنتاج اثنني من أكرب منافسيها يف أوبك دون تغيري.
اع�ترض السعوديون على صفقة سابقة يف شهر نيسان امل��اض��ي حينما رفضت إي���ران إبعتباره
املنافس السياسي واالقتصادي للسعودية -املوافقة على خفض اإلنتاج .وقال مندوبون يف هذا األسبوعإن أوبك تعمل على التوصل إىل اتفاقية ملدة ستة أشهر ،مبينني أنه يف مثل هكذا فرتة زمنية قصرية سيكون
من السهولة على العراق وإيران قبول مشوهلما بتحديد اإلنتاج ،إذ مل يكن ختفيضه.
إن حتديد سقف اإلنتاج خلق معايري ملزيد من حتديد اإلنتاج بنح ٍو دائم ألعضاء أوبك ،على وفق
املدير يف الشركة االستشارية إيفي العاملية للطاقة توشار اترون ابنسال اليت مقرها يف سنغافورة ،إذ يقول
ابنسال“ :إن العراق يتطلع إىل املستقبل ،فهو حياول احملافظة على مستوى أعلى من اإلنتاج عند املوافقة
على أي خفض؛ حىت يكون يف وضع أفضل يف املستقبل”.

املصدر:
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-23/saudi-arabia-ssway-in-opec-limited-by-resurgent-iraq-and-iran
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أوبك تتوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط
بينوا فوكون*  -جورجي كانتشيف **

2016/12/4
توصل ممثلو أوبك إىل اتفاق أترخيي خلفض إنتاج النفط؛ األمر الذي رفع أسعار النفط اخلام إىل
أكثر من  ٪8بعد أشهر من املشاحنات يف سوق النفط حول قدرة منظمة أوبك يف التوصل إىل اتفاق،
وصرحت املنظمة أبن البلدان املصدرة للنفط ستقوم خبفض إنتاج النفط من  33.6مليون برميل يومياً
ّ
مبقدار  1.2مليون برميل يومياً ،وقالت إهنا تتوقع أن يقوم منتجون خارج املنظمة -مبا يف ذلك روسيا-
ابالنضمام إىل اتفاقية ختفيض اإلنتاج مبقدار  600ألف برميل يومياً.

كانت نسبة ختفيضات أوب��ك أك�بر بكثري مما توقعه العديد من احملللني الذين توقعوا أبن تصل
التخفيضات إىل  %1فقط من اإلنتاج العاملي ،وأيم��ل األربعة عشر عضواً يف منظمة أوب��ك أبن تقوم
االتفاقية بتقليص زايدة العرض من الغاز الصخري األمريكي اليت تسببت ابخنفاض أسعار النفط ألكثر
من عامني.

ويف الوقت نفسه فإن هذا االتفاق يعود ابلفائدة ملنتجي النفط من الصخور الزيتية ،ومنحهم حافزاً
لزايدة اإلنتاج وهي اخلطوة اليت من احملتمل أن تضع احلد ألي ارتفاع يف السوق النفطية؛ ونتيجة لالتفاقية
فقد ارتفعت أسعار النفط وارتفعت معها قيمة أسهم أكثر من  50شركة أمريكية متخصصة يف التنقيب
عن النفط وإنتاجه بنسبة تزيد عن .%10
ارتفعت قيمة النفط اخلام لشهر كانون الثاين حنو  4.21دوالر (أو  )%9.3إىل  49.44دوالراً
للربميل الواحد ،وارتفعت قيمة خام برنت -املؤشر العاملي لتحديد سعر النفط اخلام -حبوايل  4.09دوالر
(أو  )%8.8إىل  50.47دوالراً ،وذلك على وفق العقود األوروبية اآلجلة.
ك��ان املستفيد األك�بر م��ن أسهم ش��رك��ات الطاقة أول��ئ��ك ال��ذي��ن يعملون يف املناطق ال�تي مل تكن
قادرة على التنقيب عن النفط؛ نظراً لضعف اقتصادها يف العامني املاضيني ،إذ ارتفع قطاع الطاقة ملؤشر
(ستاندرد آند بورز  )500بنسبة .%4.8

*بينوا فوكون :كبري املراسلني يف صحيفة وول سرتيت جورانل.
**جورجي كانتشيف :مراسل صحيفة وول سرتيت جورانل يف لندن.
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ومع ذلك ،ال تزال هناك تساؤالت حول األثر الذي سترتكه االتفاقية على املدى البعيد وقدرة
املنظمة يف احلفاظ على هذه التخفيضات ،والسيما أن للمنظمة أترخياً متقلباً حول االلتزام ابالتفاقيات
والسيما مع الدول اليت غالباً ما تنتج أكثر من النسب اليت متت املوافقة عليها ،وقال احملللون إن جتار النفط
سيقومون مبراقبة جمرايت االتفاقية بنح ٍو حذر يف األسابيع املقبلة.

ذكر وزي��ر النفط القطري وج��ود جلنة وزاري��ة ستُ َّ
شك ُل برائسة الكويت وعضوية اجلزائر وفنزويال،
مهمتها مراقبة تنفيذ االتفاقية ،على الرغم من أنه مل يتم حتديد الكيفية اليت من خالهلا سيتم الكشف عن
الدول املخالفة أو طرق ردعها وعقاهبا.
كانت اتفاقية يوم األربعاء مبنزلة تذكري للسلطة اليت متتلكها املنظمة اليت تسيطر على ثلثي النفط يف
العامل ،اليت قررت أن تتخذ إجراءً حازماً نتيجة للضغوط املادية احمللية واالنقسامات السياسية -بني اململكة
العربية السعودية وإيران -بعد أن مسحت ابلرتاجع احلاد يف أسعار النفط ملدة عامني تقريباً.
قال دانييل يرغني -انئب رئيس جملس إدارة شركة  IHSوأحد املراجع يف القضااي الدولية وجتارة
ض الدول األعضاء يف منظمة أوبك لكارثة اخنفاض أسعار النفط ،اليت مت التغلب عليها
عر َ
النفط“ :-تَ َ
عن طريق السياسة” ،وقال السيد يرغني يف إحدى املقابالت“ :لقد عادت أوبك إىل ساحة العمل ،وتعد
هذه االتفاقية واحدة من القرارات التأرخيية للمنظمة”.
توصلت كل من املمكلة العربية السعودية وإيران -اللتان عارضتا االتفاقية اليت سعت إىل جتميد
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اإلنتاج يف وقت سابق من هذا العام -إىل تسوية حول النسب اإلنتاجية اليت سهلت من عملية إقرار هذه
االتفاقية ،ومت السماح إليران بزايدة إنتاجها مبقدار  90ألف برميل يف اليوم ،وهو ما �يَُع ُّد انتصاراً كبرياً
إليران اليت حتاول إعادة بناء اقتصادها بعد رفع العقوابت الغربية.

قال خالد فاحل -وزي��ر الطاقة السعودي -بعدما مت التوصل إىل االتفاق“ :إن��ه يوم جيد لسوق
النفط ،وهو يوم جيد للصناعات النفطية أيضاً” ،وأضاف“ :أن االتفاقية اليت وافقت فيها السعودية على
حتمل العبء األكرب من التخفيضات اليت تصل إىل  486ألف برميل يومياً،مل تكن ما أردانه فقط ،بل
هو ما كان ترغب به السوق كذلك”.
استطاعت السعودية إقناع دول منتجة للنفط خارج منظمة أوبك بتخفيض اإلنتاج ،إذ بعدما متت
املوافقة على االتفاقية ،اتصل السيد فاحل بوزير الطاقة الروسي -ألكسندر نوفاك -وطلب منه التأكيد على
خفض اإلنتاج ،وأجابت روسيا أبهنا ستقوم بتخفيض اإلنتاج مبقدار  300.000برميل يومياً.
كان الدعم السعودي خلفض اإلنتاج أمراً مفاجئاً ،إذ كان لدى السعودية موقف معاكس طوال
مدة املناقشات حول هذا األمر ،وكانت تسعى يف احلفاظ على النسب العالية لإلنتاج .وعلى الرغم من
تراجع اإلنتاج النفطي األمريكي إال أن منتجي الغاز الصخري قد أثبتوا أهنم أكثر مرونة مما توقع العديد،
وقال هارولد هام -رئيس جملس إدارة شركة كونتيننتال ريسورسيز ومستشار الطاقة للرئيس املنتخب دوانلد
ترامب -إن إنتاج النفط األمريكي سريتفع يف أعقاب ختفيضات أوبك.
قال السيد هام“ :إن املنتجني سيقومون إبعادة تشغيل آالف اآلابر اليت مت حفرها يف الوالايت
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املتحدة األمريكية واليت مل يتم ضخها يف السوق إىل يومنا هذا ،ومع ختفيض اإلنتاج مبقدار  1.2مليون
برميل يومياً فإن ذلك سيؤدي إىل سحب كميات هائلة من ذلك املخزون”.
يبني الدعم السعودي لالتفاقية اليت من شأهنا أن تساعد املنتجني األمريكيني مدى حاجتهم أبن
ترتفع أسعار النفط ،وقد بدأت احلكومة ابلعمل على خطة لتنويع اقتصادها الذي يتضمن تقدمي اقرتاح
إبدراج شركة الطاقة العمالقة التابعة للدولة -شركة النفط العربية السعودية -يف عام  2018ضمن منظمة
أوبك.
ال يزال الدخل القادم من مبيعات النفط ميثل ثلثي إيرادات ميزانية السعودية ،ويقدر احملللون أن
السعودية حباجة لتصدير النفط بسعر يصل إىل  70دوالراً للربميل لكي خترج من هذا العام من دون
خسارة وذلك بعد أن سجلت اململكة عجزاً يف املوازنة بلغ  89مليون دوالر يف عام  ،2015ولكن يعتقد
معظم احملللني أبن سعر برميل النفط الواحد لن يصل إىل  70دوالراً هذا العام ،فحىت مع إجراء ختفيضات
يف اإلنتاج إال أن هناك خمزوانً كبرياً للنفط يف مجيع أحناء العامل.

يسعى أعضاء أوبك إىل أن يصل سعر برميل النفط الواحد ما بني  55إىل  60دوالراً ،وهو السعر
الذي من شأنه أن يعزز االقتصادات اليت تعتمد على النفط واليت تضررت بشدة يف العامني املاضيني جراء
تراجع األسعار اليت وصلت يف كثري من األحيان إىل أقل من  50دوالراً للربميل ،ويقول االقتصاديون إن
هذه الزايدة يف األسعار ال تزال منخفضة ولكنها كافية لدعم النمو االقتصادي.

املصدر:
http://www.wsj.com/articles/opec-reaches-deal-to-cut-oilproduction-1480518187

62

مقاالت مرتمجة

الناخبون النمساويون يعارضون الشعبوية
اليمينية المتطرفة
رالف أتكينز  -آرثر بيسلي *

2016/12/6
عربت األحزاب السياسية الرئيسة يف أورواب عن ارتياحها بعد أن صوتت النمسا ضد مرشح رائسي
قومي مييين متطرف يف االنتخاابت اليت ينظر إليها على أهنا االختباران األوليان للشعوبية يف القارة يوم
األح��د املاضي ،وقد فاز السياسي املستقل ألكسندر فان دير بيلني يف االنتخاابت بعد حصوله على
 53.3ابملئة من األصوات ،بينما حصل منافسه اليميين املتطرف نوربرت هوفر من حزب احلرية على 46.7
ابملئة ،على وفق توقعات مبنية على فرز شبه كامل.
وهنأ رئيس الربملان األورويب مارتن شولتز يوم األحد فان دير بيلني ،قائالً إنه فاز يف االنتخاابت
الرائسية مع رسالة واضحة مؤيدة ألورواب ،وأضاف يف تغريده له على حسابه يف تويرت“ :أن نصر فان دير
بيلني يعد هزمية ثقيلة للقومية ،ومعاداة للفكر األورويب القدمي الذي يبحث عن الشعبوية”.
وقد أشاد وزير اخلارجية األملاين فرانك فالرت شتاينماير هبزمية مرشح اليمني املتطرف ،قائالً :إهنا
“عالمة جيدة ضد الشعبوية يف أورواب” ،يف حني رحب رئيس اجمللس األورويب دوانلد توسك “مبسامهة
النمسا يف استمرارية سعيها إلجياد حلول أوروبية مشرتكة” .ومع ذلك ،قللت نتائج االستفتاء يف إيطاليا
حول مشروع رئيس الوزراء ماتيو رينزي إلصالح الدستور من فرحة األحزاب األورويب الرئيسة ،وهذا أجرب
رينزي على تقدمي استقالته.
تشري نتائج االنتخاابت النمساوية -اليت أسفرت عن فوز السيد فان دير بيلني بفارق أوسع من
الفارق ال��ذي فاز فيه يف االنتخاابت التمهيدية يف شهر آاير -إىل أن دعم االضطراابت السياسية قد
وصلت إىل أعلى حد هلا أعقاب انتخاب دوانلد ترامب كرئيس يف الوالايت املتحدة والتصويت يف اململكة
املتحدة على مغادرة االحتاد األورويب.
قال احمللل السياسي يف فيينا توماس هوفر“ :إن احلديث عن عدم القدرة على وقف تقدم أصحاب
هذا الفكر الشعبوي قد انتهى ،وهذا أزال بعض الضغوط حول مستقبل أورواب” .وعزا فان دير بيلني فوزه
“إىل حلركة الواسعة” للعديد من النمساويني املستقلني الذين حتشدوا وراء محلته “أتييداً لنمسا أوروبية”.
* رالف أتكينز وآرثر بيسلي :صحفيان يف الفايننشيال اتميز.
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وصرح مسؤول أورويب رفيع املستوى يف بروكسل أبنه استقبل النتيجة مع “الشعور ابالرتياح” ،إذ بعد
صدمة بريكست وانتصار دونالد ترامب ،كان هناك قلق يف عاصمة االحتاد األورويب من أن نصر هوفر
سيؤدي إىل إضعاف مرشحي اليمني املتطرف يف هولندا وفرنسا وأملانيا يف انتخاابت العام املقبل.
وص��رح العضو املنتدب يف جمموعة يوراسيا جمتىب رمح��ن أبن نتائج االن��ت��خ��اابت النمساوية هذه
ستشجع قادة التيار األورويب املعتدل قبل االنتخاابت الفرنسية واألملانية واهلولندية؛ “وهذا سيبطئ زخم
الشعبوية يف أورواب ويعطي األمل ألحزاب الوسط ،وهذا يوحي أبن هناك فرصة للرد”.
ومع ذلك فإن األداء القوي حلزب احلرية -الذي أسسه النازيون السابقون يف اخلمسينيات -ال
يزال من املرجح أن ينظر إليه كدفعة لزعيم اجلبهة الوطنية الفرنسية مارين لوابن قبل االنتخاابت الرائسية
لبالده العام املقبل.
وت��ش�ير اس��ت��ط�لاع��ات ال���رأي إىل أن ح��زب احل��ري��ة سيصبح أك�بر ح��زب سياسي يف النمسا بعد
االنتخاابت الربملانية املقررة يف أيلول عام  2018اليت من املرجح أن يتم تقدميها ،وميكن أن تؤدي هذه
االن��ت��خ��اابت إىل تنصيب زعيم احل��زب هاينز كريستيان ش�تراخ��ه كمستشار ق��ادم للبالد ،إذ ت��رى خبرية
السياسة األوروبية يف معهد السياسة األوروبية هيذر جرايب أن “هذه قد تكون جمرد راحة مؤقتة للقادة
األوروبيني؛ ألن النتائج تعزز فرص احلزب احلرية يف اإلنتخاابت الربملانية”.
منذ عام  1945كان الرئيس النمساوي إما مرشحاً للحزب االشرتاكي الدميقراطي الذي ميثل يسار
الوسط وإما من ميني الوسط ،ويشكل االثنان “ائتالفاً كبرياً” لقيادة احلكومة ،لكن الدعم حلزب احلرية
ارتفع مع تدهور أداء اقتصاد البالد ابملقارنة مع منافسيهم األوروبيني ،ووسط قلق الناخبني بشأن التدفق
غري املنضبط لالجئني الفارين من احلروب يف بلدان مثل سوراي.
ومع ذلك استفاد فان دير بيلني من خماوف الناخبني بشأن هتديدات حزب احلرية ابلدعوة إىل
استفتاء على عضوية النمسا يف االحتاد األورويب ،ولكوهنا دولة مصدرة صغرية فإن النمسا تعتمد بنح ٍو
كب ٍري على الروابط التجارية والسيما مع أملانيا ،وقد اشتكى شرتاخه من مواجهة حزب احلرية “محلة واسعة
النطاق من خالل صنع القلق”.
لقد قال فان دير بيلني إنه سيقاوم تعيني مرشح حزب احلرية ملنصب املستشارية يف النمسا ،إلاّ أن
عما ّأدته محلة
اخلرباء الدستوريني شككوا يف مقدرته على معارضة ائتالف حكومي منتخب شعبياً ،فضالً ّ
هوفر على املخاوف الشعبية حول التأثري اإلسالمي على الثقافة النمساوية.
يف آاير املاضي فاز فان دير بيلني بـ  31000من أصوات الناخبني ،ومت اإلعالن عن عدم شرعية
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هذه النتائج من قبل احملكمة الدستورية يف البالد بعد حدوث خمالفات يف فرز األصوات الربيدية ،وأتخرت
اإلنتخاابت املقرر إجراؤها أصالً يف شهر تشرين األول املاضي بعد العثور على مشكالت يف الغراء الذي
يستخدم إلغالق التصويت عن طريق الربيد.

املصدر:
https://www.ft.com/content/99d13024-ba3e-11e6-8b45-b8b81dd5d080
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 2017سيكون عام الحساب من أجل وحدة أوروبا
ماركوس ووكر *  -أنطون ترونسكوفيسكي*

2016/12/11
ترتاوح مطالب اجملموعات الشعبوية األوروبية من إقامة سياج حدودي إىل تفكيك اليورو ،إذ تريد
بعض األطراف املتمردة فسحة مالية أكرب من أورواب ،ويريد آخرون أخذ أمواهلم من الدول اجمل��اورة ،إال
أهنما يشرتكان يف شيء واحد هو أن أفكارهم تعمل على تدمري مشروع التكامل األورويب الذي استمر
 60عاماً ،لكن على هذه اجلماعات املتنوعة احلصول على السلطة يف أي بلد من البلدان األساسية
لالحتاد األورويب ،وتزيد هذه اجلماعات من الضغوط على األحزاب الرئيسة يف القارة وتسحب دول االحتاد
األورويب يف اجتاهات خمتلفة ،مع حماولة احلكومات لتهدئة القناعة العامة املتزايد أبن أورواب ليست كما
كانت سابقاً.
هناك جمموعة من االنتخاابت ال�تي ستجرى يف ع��ام  2017الختبار ما إذا كانت اجلماعات
الشعبوية قادرة على الفوز على األحزاب السائدة ،وستنتقل الثورة السياسية ضد الوضع الراهن يف أورواب
اليت بدأت يف اليوانن واململكة املتحدة -إىل فرنسا ،وأملانيا ،وهولندا ،ورمبا إيطاليا ،وميكن للنتائج يف هنايةاملطاف -إن مل يكن على الفور -حتديد مصري االحتاد األورويب واحلدود الداخلية املفتوحة والعملة املوحدة.

يف قلب السؤال عن أورواب اجلديدة ،تظهر خيبة األمل حول أعباء احلياة يف ظل اليورو والغضب
بشأن اخلسائر املفرتضة من عدم السيطرة على اهلجرة ،إذ يوحي استفتاء حول التعديالت الدستورية يف
إيطاليا واالنتخاابت الرائسية يف النمسا أن األوروبيني مقسمون بني أولئك الذين يرفضون االحتاد األورويب
وما ميثله ،وأولئك الذين يعتقدون أن أورواب حباجة إىل التغيري من أجل البقاء.
وقالت النائب عن حزب النجوم اخلمس اإليطالية ،كاترينا بيفانو إن “الشيء األساس والنهائي
الذي يوحد أورواب يف هذا الوقت هو عدم الرضا”.
وتشمل مطالب حزب النجوم اخلمس إجراء استفتاء غري ملزم بشأن حفاظ إيطاليا على اليورو،
إذ ذكرت بيفانو أن القيام مبثل هذه اخلطوة قد يروع األسواق املالية ويزعزع استقرار النظام املصريف اهلش
* ماركوس ووكر ،مراسل يف صحيفة وول سرتيت جورانل.
** أنطون ترونسكوفيسكي ،صحفي خمتص بشؤون أملانيا السياسية واالقتصادية لصحيفة وول سرتيت جورانل.
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يف إيطاليا“ ،وأن اهل��دف من وراء ذلك -كما تضيف -هو للضغط على أورواب لكي تفهم أن هناك
مشكلة ،وهي ليست مقتصرة على إيطاليا أو فرنسا ،بل املشكلة هي أن أورواب هذه ال ميكن أن تستمر”.
تريد بعض احلركات الشعبوية األخرى أن تذهب أبعد من ذلك ،إذ ترغب اجلبهة الوطنية يف فرنسا
ابلعودة إىل العمالت الوطنية ،وتدعو إىل القيام بذلك من خالل عملية منظمة ابلتنسيق مع دول أخرى
يف االحتاد األورويب بقيادة أملانية – فرنسية إلهناء جتربة اليورو ،لكنهم مل يوضحوا كيفية القيام هبذه العملية،
وال كيفية إحياء الفرنك الفرنسي إذا مل تتعاون أملانيا.
وتريد اجلبهة الوطنية إعادة التفاوض على معاهدات املؤسسني لالحتاد األورويب ،وليس جمرد تركها،
وتطالب ابلتغيري ،مبا يف ذل��ك ع��ودة مسامهة فرنسا بصافيها امل��ايل يف ميزانية االحت��اد األورويب ،والقيود
املفروضة على اهل��ج��رة داخ��ل االحت���اد األورويب ،وه��ذا م��ن شأنه أن يقوض السياسات الرئيسة لالحتاد
األورويب.
تعد زعيمة احلزب مارين لوابن إحدى أبرز املنافسني يف االنتخاابت الرائسية العام املقبل يف فرنسا،
وإن مل تكن املفضلة ،ميكن لفوزها أن يكون الطريق األسرع إىل تفكك االحتاد األورويب من خالل وضع
مسار تصادمي بني فرنسا وأملانيا ،حيث ال تزال املدافعة عن االحتاد األورويب أجنيال مريكل هي األوفر حظاً
للفوز بوالية رابعة يف منصب املستشارية يف خريف عام .2017
يف معظم بلدان القارة ال تزال الغالبية تدعم عضوية االحتاد األورويب وعملتها ،فعلى وفق مسح
أجراه لالحتاد األورويب يف شهر آاير املاضي تشري اإلحصائيات إىل أن  ٪54من اإليطاليني و ٪69من
النمساويني و ٪73من األملان يريدون احلفاظ على اليورو ،إلاَّ أن واحداً فقط تقريباً من كل ثالثة أشخاص
كانت لديهم صورة إجيابية عن االحتاد األورويب.
إن اخلطر األك�بر على استقرار االحت��اد األورويب على امل��دى الطويل ميكن أن يكون يف إيطاليا،
اليت فشلت يف النمو أو التعايف من األزمة املالية االقتصادية منذ انضمامها إىل منطقة اليورو .وقد رفض
اإليطاليون -هناية األسبوع املاضي -التغيريات الدستورية اليت اقرتحها رئيس الوزراء ماتيو رينزيال-الذي
استقال من منصبه يوم االثنني املاضي -رفضاً قاطعاً ،وضمت خطته اليت فشلت تنظيم احلياة السياسية
اإليطالية لفتح التغيرُّ ات االقتصادية اليت ترى السلطات األوروبية أهنا أمر حيوي لبقاء إيطاليا يف منطقة
اليورو.
تريد حركة النجوم اخلمس اإليطالية أن هتز االحتاد األورويب ،وأن تتخلص من األغالل املالية اليت
ترعاها أملانيا ،إال أن جبهة الشمال -حزب إيطايل -املعادية للمهاجرين يف إيطاليا ،تقف على النقيض
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من ذلك ،إذ تريد االنفصال عن االحتاد األورويب.
وقال السياسي يف جبهة الشمال كارلو فيتوري من بولزانو يف املناطق اجلبلية مشال إيطاليا :كان
ينظر أورواب على أهنا أمنوذج للحكم الرشيد يف إيطاليا -أما يف هذه األايم ،فهي حتكم من قبل طائفة خنبوية
ومجاعات تربطها املصاحل ،ويضيف فيتوري أن “أورواب أصبحت أشبه إبيطاليا ،بدالً من أن تصبح إيطاليا
أشبه أبورواب” .وقد فكانت هذه املنطقة من جبال األلب ساحة معركة يف انتخاابت يوم األحد املاضي
اليت دارت رحاها على العديد من احملاور اليت ستشكل االنتخاابت يف أورواب ابلعام  ،2017ويف مشال
بولزانو ميثل ممر برينر الذي يربط إيطاليا والنمسا رمزاً لكل من االنفتاح يف أورواب وما يهددها ابلتفكك.
أشارت األلعاب النارية ،والرقص ،واملقطوعة التاسعة لبيتهوفن -اليت عزفت على ارتفاع 4495
قدماً فوق مستوى سطح البحر -إىل سقوط احلدود الداخلية يف أورواب عام  ،1998وبعد ذلك بوقت
قصري ،ألغى اليورو أكشاك صرف العمالت بعد اعتباره كالعملة املوحدة للعديد من البلدان األوروبية.
أما اآلن فيقف الشعبويون على جانيب املمر ويقولون إن تكاليف املال العام وعدم وجود حدود
مرتفعة جداً ،إذ تعد إيطاليا حالياً أكرب موطئ دخول أورويب للمهاجرين األفارقة وأولئك الذين يهاجرون
من الشرق األوسط ،ويعرب كثريٌ من هؤالء هذا املمر يف العبور سرياً على األقدام.
يعارض جريهارد ماير -وهو صاحب فندق حملي -انفتاح أورواب الذي حوله إىل رجل مشهور،
إذ كان الشخص األول الذي يعرب من أملانيا الشرقية إىل الغربية حينما فتحت اجملر حدودها مع النمسا
عام  ،1989واستقر يف وقت الحق يف القرية النمساوية ستيناخ أم برينر ،حيث يستقبل الفندق الذي
يديره املسافرين الذين يتدفقون عرب جبال األلب ،ويقول ماير“ :ابلنسبة يل ،كان فتح احلدود يف أورواب
مثل جنة عدن”.
واآلن وكمواطن منساوي يريد السيد ماير أن يسيطر على احل��دود يف ممر برينر؛ للحد من خطر
اإلرهاب ومنع املهاجرين واصفاً إايهم “ابلسياح الذين يسعون إىل الرفاهية وامل��ال” ،ومثل الكثريين يف
هذه املنطقة ،صوت السيد ماير ملرشح حزب احلرية اليميين لرائسة اجلمهورية النمساوية يف االنتخاابت
يوم األحد املاضي ،وعلى الرغم من خسارة حزبه إال أن حصل على أعلى نسبه تصويت انتخابية على
اإلطالق يف أترخيه.
أما ابلنسبة إىل رجل أعمال إيطايل حملي وهو ستيفان ابنَّ ،
فإن هذا النوع احلدود الذي يطالب
به السيد ماير وحزب احلرية سيكون كارثياً “مثل إعادة جدار برلني”.
جنوب جبال األلب حيث يعد األمل االقتصادي الذي استمر منذ عام  2008أحد أكرب مصادر
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خيبة األمل جتاه االحتاد األورويب ،إ ْذ إن السياسات املطلوبة من قبل البنك املركزي األورويب لدعم سوق
مهيمن عليها من
السندات اهلش يف إيطاليا قد ترتك اإليطاليني يعانون يف منطقة اليورو ،اليت يرون أهنا
ٌ
قبل املصاحل والقيود األملانية.
سعى رئيس ال���وزراء اإلي��ط��ايل رينزي للضغط على االحت��اد األورويب إلعطاء ب�لاده مساحة أكرب
للتنفس ،يف حني دفع أيضاً بقانون العمل وغريها من التغيريات اليت حثت عليها أملانيا والبنك املركزي
األورويب جلعل إيطاليا أكثر قدرة على املنافسة ،إلاَّ أن قاد حركة النجوم اخلمس وقفوا ضد خطته هذه.
وقال رجل األعمال والسياسي يف حركة اخلمس جنوم يف بولزانو بول كولنسبريجري إن“ :أورواب
ووزير املالية األملاين فولفغانغ شويبله هم من أرادوا هذه اإلصالحات؛ ألن من شأهنا مساعدة الدائنني يف
إيطاليا على الدفع من خالل تدابري اقتصادية ال حتظى بشعبية وتؤدي إىل التقشف”.
يف ممر برينر ،يوجد طالء أخضر على األسفلت كعالمة للحدود بني النمسا وإيطاليا ،مع شقق
مهجورة كانت تضم فيما مضى مسؤويل اجلمارك اإليطاليني يف مواجهة مركز جتاري جديد ،ويف داخل
املدينة ،ميأل الناس من مجيع أحناء أورواب معرضاً لصور من املاضي :جنود ،ومدن ،وعلم انزي.

يف ليلة األحد بدا على مؤيدي االحتاد األورويب النمساويني ارتياح واضح بعد تفوق مرشح يسار
الوسط ملنصب الرئيس ألكسندر فان دير بيلني ،على مرشح حزب احلرية نوربرت هوفر ،لكن حىت مؤيدي
فان دير بيلني الذين جتمعوا يف املركز الثقايف يف انسربوك قالوا إن أورواب حباجة إىل إعادة النظر فيما حيدث
للقارة.
وقالت إحدى النساء املتقاعدات إن االحتاد األورويب مهيمن عليه من قبل “رجال األعمال وكربى
الشركات العاملية” ،م��رددة اخلطاب املستخدم من قبل الشعبويني ،وقالت إن احل��ل يكمن يف إصالح
االحتاد األورويب ،وليس إسقاطه ،وأضافت أن “االحتاد األورويب يشبه الدميقراطية؛ فلذلك حنن حباجة إليه،
وال يوجد شيء أفضل منه ،ولكن جيب علينا أن نعمل على حتسينه”.

املصدر:
http://www.wsj.com/articles/for-europes-unity-2017-will-be-a-year-ofreckoning-1480982271
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ما الذي يمكن للعالم أن يتعلمه من أحدث نتائج
اختبارات البرنامج الدولي لتقييم الطلبة ()PISA
صحيفة اإليكونوميست

2016/12/14
ينتظر مشجعو كرة القدم أربع سنوات حىت يشاهدوا كأس العامل ،أما املهووسون ابلتعليم فيستمتعون
مبنافسة عاملية كل ثالث سنوات ،نُشرت نتائج الربانمج الدويل لتقييم الطلبة ( )PISAالسادس ،وهو
اختبار للعلوم والرايضيات ومهارات القراءة لألطفال البالغني من العمر  15عاماً من خمتلف أحناء العامل من
قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية اليت تضم العديد من البلدان الغنية يف السادس من كانون األول
 ،2016وتنطوي هذه النتائج عن دروس مهمة لصانعي السياسات يف مجيع أحناء العامل.
خضع حوايل  540،000تلميذ من  72بلداً أو منطقة -كل واحد منهم انتهى ست سنوات
على األقل من املدرسة -الختبارات على الكمبيوتر يف العام  ،2015مث قامت منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية برتتيب النتائج يف نطاق موحد ،وكانت نتيجة املتوسط لكل موضوع حوايل  490نقطة ،و�يَُع ُّد
احلصول على  30نقطة فوق هذا اجملموع أقرب ما يكون إىل إكمال سنة إضافية من التعليم.
أدت سنغافورة -أحد البلدان الرائدة يف اختبارات ( -)PISAأداءً أفضل اآلن ،فهي البلد الذي
حصل على أفضل أداء يف كل املوضوعات ،وكان متوسط نتيجةالتلميذ السنغافوري يف الرايضيات ،564
وه��ذا يوحي أبن التالميذ السنغافوريني متقدمون على نظرائهم األمريكيني الذين كان متوسطهم 470
بثالث سنوات .وسجلت الدول اآلخرى يف شرق آسيا نتائج عالية يف معظم اجمل��االت ،كما فعلوا منذ
بدء اختبارات ( )PISAمنذ  15عاماً ،إذ حصلت الياابن وكوراي اجلنوبية ،فضالً عن مدن مثل هونغ
كونغ وماكاو-منطقتان للحكم الذايت يف الصني -واتيبيه عاصمة اتيوان على نتائج أعلى من املتوسط
يف العلوم والرايضيات.
ويف أم��اك��ن أخ��رى حصلت ك��لٌّ م��ن كندا وفنلندا على درج���ات ق���راءة عالية مثل هونج كونج،
وإستونيا أيضاً اليت ال ميكن متييز نتائجها يف العلوم عن الياابن ،وكانت نتائج البالد يف الرايضيات قربية
من نتائج كوراي اجلنوبية ،وهي تتساوى اآلن مع فنلندا كأحد أفضل البلدان أداءً يف أورواب ،أما فنلندا -اليت
تصدرت أول اختبارات ( -)PISAفال تزال نتائجها أعلى من متوسط األداء ،ولكن درجاهتا بدأت
االخنفاض منذ العام .2006
يقول معارضو ( )PISAإن حماولة فهم كل هذا مثل حماولة مساع الشخص نفسه يف فصل دراسي مملوء
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ابلضجيج ،وأشاروا إىل أن التعليم أكثر بكثري من القيام بعمل جيد يف االختبارات ،وإىل جانب ذلك يضيف
النقاد أيضاً أن هناك فائدة قليلة من معرفة النتائج؛ ألن الثقافة وأولياء األمور هم الذين يقودون الطلبة إىل أن
يكدحوا ويعملوا جبد ،ففي األسبوع املاضي كتب يونغ تشاو -من جامعة كنساس -أن الردود الصحيحة من
االختبارات اليت تظهر النتائج املذهلة يف شرق آسيا قد تدفع اآلخرين لبدء استخدام عيدان تناول الطعام.
حيتوي ( )PISAعلى عيوب كثرية ،فهو واح��د من العديد من االختبارات اليت ال متثل كل ما
يف التعليم ،لكنه مهم ،فهو التقرير البحثي األكثر أتثرياً يف جمال التعليم لسبب وجيه ،فهو يلمح إىل ما
هو غري مهم حينما يتعلق األمر بتعزيز نتائج االختبارات للتالميذ .يشري إىل أن بني البلدان األكثر فقراً،
يرتبط حجم اإلنفاق احلكومي على كل تلميذ مع درجات االختبار العالية ،ولكن يف الدول الغنية اليت
تنفق أكثر من  50.000دوالر لكل تلميذ أي ما يقرب من  6و 15تلميذاً نرى النتائج تتدهور ،وهذا
ما يفسر تساوي بولندا والدمنارك يف متوسطالنتائج يف اختبارات العلوم على الرغم من أن األخرية تنفق
حنو  ٪50أكثر لكل تلميذ.
وإن أحد األسباب األخرى إلنفاق املال بشكل عبثي -إذا عُ َّد إىل ذلك من وجهة نظر نتائج
( -)PISAقد يتمثل يف إرسال األطفال إىل املدارس اخلاصة ،إذ حصل طلبة املدارس احلكومية يف دول
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية على درجات أقل يف العلوم من نظرائهم يف املدارس اخلاصة ،ولكن
هذا ليس هو احلال حينما تنظر إىل اخللفية االقتصادية واالجتماعية للتالميذ.
وبينما يرتبط الفقر بقوة مع الدرجات املنخفضة ،إال أن هذا ليس هو احلال دائماً ،إذ إن التالميذ الفقراء
يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية هم أكثر عرضة للحصول على مستوى أقل من األساس من الكفاءة يف
جمال العلوم من أقراهنم األغنياء بثالث مرات ،ومييل التالميذ ذوو أولياء األمور الذين ولدوا يف اخلارج إىل احلصول
على أسوأ من ذلك ،لكن  ٪29من التالميذ الفقراء يسجلون بني الربع األعلى من األطفال يف بلداهنم املعينة،
وه��ذا ما ن��راه يف سنغافورة والياابن وإستونيا مع قيام نصف التالميذ الفقراء بذلك .وه��ذا يلمح إىل اكتشاف
آخر وهو أن اإلجناز اجليد واملساواة ال يتعارضان ،ففي كندا ،والدمنارك ،وإستونيا ،وهونغ كونغ ،وماكاو ميتلك
التالميذ متوسطدرجات عالية ،ولكن النتائج تظهر فقط صلة ضعيفة بني النتائج وخلفيات األطفال.
إن أح��د األسباب وراء مكاسب إستونيا هو فقدان الدميوغرافية ،فعلى م��دى السنوات ال��ـ 20
املاضية اخنفض عدد السكان الشباب بنح ٍو أسرع من عدد املعلمني ،فاآلن هناك معلم واحد لكل 12
تلميذاً ،بعد أن كان واحداً لكل  20تلميذاً قبل عقدين من الزمن ،وعلى الرغم من أن تقليص أحجام
الفصول ال يعد الرد األكثر فعالية من حيث التكلفة ،إلاَّ أن التالميذ االستونيني استفادوا من التحول
الدميوغرايف ،الذي سهل إعطاء التالميذ -والسيما ذوي االحتياجات اخلاصة -مساعدة إضافية.
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يقول م��ارت اليدمينت -وه��و مسؤول كبري يف وزارة التعليم اإلستونية -إن البالد اخت��ذت هنجاً
شامالً عن عمد ،فهي حتاول جتنب تكرار التالميذ لسنوات من الدراسة أبي مثن ،وميكن هلذا أن يساعد
التالميذ يف بعض األحيان ،ولكن يف أحيان أخرى يتم استخدامه كذريعة لعدم تعليم األطفال صعبني
املراس ،وقد يعكس هذا أيضاً حتيّزاً أو متييزاً ،ففي بلدان مثل روسيا وسلوفاكيا ومجهورية التشيك ،يكون
األوالد الفقراء عرضة لعدم العبور إىل املرحلة الدراسية القادمة على الرغم من إجنازاهتم األكادميية اجليدة.
حتاول إستونيا ،مثل فنلندا وكندا احلفاظ على االختيار من خالل القدرة يف احلد األدىن ،فهي
تؤخر “تتبع” األطفال يف الطرق األكادميية أو املهنية حىت سن  15أو  16سنة ،يقول اليدمينت إن هذا
يساعد التالميذ على العثور على وظائف يف وقت الحق يف احلياة؛ ألن الرايضيات والعلوم األخرى جيعل
من األسهل ابلنسبة هلم التكيف مع التغيريات يف سوق العمل ،وتساعدهم يف كسب مهارات جديدة.
وعلى النقيض من ذلك حني يتم حتويل التالميذ إىل املسارات األكادميية يف سن مبكرة ،سواء حنو
مدرسة مهنية أم فئة أقل صرامة يف املدرسة نفسها ،فإن الفجوة بني األطفال األغنياء والفقراء متيل إىل
التوسع ،إذ حيصل التالميذ اهلولنديون يف املدارس املهنية على نتائج تعادل حوايل ثالث سنوات أقل من
التعليم من أقراهنم يف املدارس العامة.
كل ه��ذا يشري إىل ما ال��ذي ال ينبغي أن تقوم البلدان ب��ه ،ولكن هل هناك أي نصائح أكيدة
من أفضل املؤيدين يف هذه االختبارات؟ أو أن جناحهم يعزى إىل اآلابء الصارمني واملدارس اإللزامية؟ إن
القضااي الثقافية مهمة ولكن السياسة والقوانني أهم ،تقول مؤلفة كتاب - Cleverlandsوهو كتاب
جديد عن دول ( -)PISAإن معظم هذه الدول أتخر التعليم الرمسي حىت يبلغ األطفال سن السادسة أو
السابعة ،فبدالً من أن يتم استخدام السنوات األوىل من التعليم إلعداد األطفال للمدرسة من خالل التعلم
القائم على اللعب والرتكيز على املهارات االجتماعية ،فهم يقومون إبعطاء التالميذ عمالً أكادميياً أكثر يف
املدرسة ،حىت أن سنغافورة -اليت حتول بعض التالميذ إىل مسار التعليم املهين يف سن الثالثة عشرة -تعمل
على ضمان أن الطلبة يف تلك املدارس يواكبون املعايري العالية يف القراءة والرايضيات.
إن الطلبة الذين يقومون أبفضل أداء يركزون وقتهم وجهدهم على ما يدور يف الفصول الدراسية
ب��دالً من بنية النظام امل��درس��ي ،ويتم التعامل مع املعلمني كمهنيني ،وه��م لديهم الوقت الكايف إلع��داد
ال���دروس والتعلم من أق��راهن��م ،ويتم حتديد تقدمهم ابلنتائج ،وليس من خ�لال نقاابت املعلمني ،وهناك
توقعات ومعايري عالية من كل طالب.
يتأثر املراهقون الذين يؤدون اختبارات ( )PISAبسنوات عديدة من السياسات التعليمية ،إذ إن
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الرتكيز على األداء العايل ابستمرار يعين إمهال دروس أولئك الذين قاموا بتحسينات مؤخراً.
قامت مدينة بوينس آي��رس يف األرجنتني ،أبك�بر قفزة متفوقة على ما حصلت عليه قبل ثالث
سنوات ،إذ سجل طلبتها  475نقطة يف العلوم (بزايدة  51نقطة) ،و 475نقطة يف القراءة (بزايدة 46
نقطة) ،و 456نقطة يف الرايضيات كمتوسط (بزايدة  38نقطة).
ك��ان اهل���دف األويل ل��وزي��ر التعليم األرجنتيين الستيبان بولريتش ه��و التأكد م��ن أن الطلبة يتم
تدريسهم ،فقد كان املعلمون ميضون  15-12يوماً يف السنة وهم مضربون عن الدوام ،أو حوايل  ٪7من
الوقت الذي ينبغي أن يكونوا فيه داخل الصف ،ويف حماولة للحد من هذه الغياابت ،قام الوزير بنشر
رقه هاتفه احملمول للجمهور وبدأ حيصل على املكاملات مباشرة من املعلمني الغاضبني ،وقام إبطالة اليوم
الدراسي ،مث عرضت على املعلمني كصفقة رواتب أعلى مقابل أخذ العمل جبدية أكرب ،وقد خففت قبضة
النقاابت يف البت يف الرتقيات ،وقام إبعداد معلمني أكثر صرامة وعملية.
تُ ُّ
عد الربتغال إحدى الدول اليت شهدت حتسناً ملحوظاً ،فمنذ عام  2006حتسنت نتائجها يف
كل موضوع مبعدل سنة من التعليم ،متجاوزة بذلك الوالايت املتحدة ،ليتحول موقعها من االعتدال إىل
أعلى من املتوسطيف االختبارات.
هناك ثالثة أسباب للتقدم الطردي يف الربتغال كما يقول وزير التعليم السابق نونو كراتو :أوال:
ب��دأت البالد يهتم ابلنتائج ،ومت إدخ��ال اختبارات معيارية ج��دي��دة ،اثن��ي��اً :مت إدخ��ال منهج جديد مع
مستوايت أعلى من عام  ،2011اثلثاً :قامت خبفض كمية التتبع ،وحافظت على استخدامها بشكل
لكن املعلمني حياولون إبقاءهم
“مؤقت وجزئي” ،وقد يتلقى التالميذ الذين يكافحون تعليماً إضافياً ،و َّ
يف الفصول نفسها مقارنة مع أقراهنم.
يقول كارتو :لكي تصبح الربتغال قوة تعليمة ،فإنه حتتاج إىل “معلمني معدين بنح ٍو أفضل”،
ولكن هذا األمر صعب والسيما حينما تعارض بعض نقاابت املعلمني قيام أعضائها ابجتياز االمتحاانت
قبل السماح هلم ابلتدريس يف الفصول الدراسية ،إن التعليم اجليد ال حيتاج ابلضرورة إىل زايدة اإلنفاق،
ويقول أيضاً :أييت حتسن الربتغال على الرغم من التخفيضات احلادة يف اإلنفاق العام ،ويضيف كارتو “أن
املال مهم ولكنه ليس حامساً”.
املصدر:
http://www.economist.com/news/international/21711247-reformingeducation-slow-and-hard-eminently-possible-what-world-can-learn
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ارتفاع قيمة الدوالر األمريكي وتأثيره
على العمالت المرتبطة به
مايك بيرد  -جريجور ستيوارت *

2016/12/17

مع ارتفاع قيمة الدوالر األمريكي إىل مستوايت قياسية لعدة سنوات ،فإن الرايل السعودي ودوالر
هونغ كونغ وغريمها من العمالت تقع حتت ضغوط كبرية ،إذ ارتفعت قيمة الدوالر إىل أعلى مستوى له
منذ  13عاماً أمام جمموعة من العمالت األخرى يف أواخر تشرين الثاين وسط توقعات ابرتفاع معدالت
الفائدة يف الوالايت املتحدة األمريكية .وراقب العامل برمته اجتماع جملس االحتياطي الفيدرايل الذي عقد
يوم الثالاثء -وسيستمر ملدة يومني -وسط توقعات أبن أسعار الدوالر األمريكي ستستمر ابالرتفاع.
تسبب ارتفاع قيمة العملة األمريكية إىل اهناء ربط العمالت الكازاخستانية واألذربيجانية والنيجريية
ابلدوالر األمريكي ،وتراجعت قيمة عمالهتم بنح ٍو كبري؛ األمر الذي ّأدى إىل اهنيار اقتصاداهتم مع ارتفاع
معدالت التضخم وهروب رأس املال .ويراهن بعض احملللني أبن ارتفاع معدالت الفائدة السريع سيؤثر
على العديد من العمالت مثل دوالر هونغ كونغ والرايل السعودي.

* مايك بريد وجرجيور ستيوارت :مراسالن يف صحيفة وول سرتيت جورانل.
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إن ارتفاع قيمة الدوالر األمريكي يف األسواق الدولية ّأدى إىل الضغط على العمالت املرتبطة به،
ودفعت املستثمرين إىل سحب املال من صناديق األسواق الناشئة ،إذ مت سحب حنو  24.4مليار دوالر
من األسواق الناشئة يف تشرين الثاين.
قال إري��ك لونريغان -مدير صندوق يف شركة M & Gلالستثمار“ : -إن أحد األسئلة اليت
تطرح على الصعيد العاملي هو ما إذا كان ابستطاعة دول العامل تقبُّل ارتفاع أسعار الفائدة األمريكية وارتفاع
الدوالر ،وهل سيتسبب هذا االرتفاع بضغوطات مالية يف دول أخرى؟”.
تربط أغلب الدول أسعار صرف عمالهتا مع عمالت أجنبية أخرى للحفاظ على سعر صرف
مستقر وموثوق به ،وحينما ترتاجع قيمة عملتها مقابل العملة اليت ارتبطت هبا يقوم املسؤولون بشرائها
لدعم سعر الصرف ،وحينما ترتفع قيمة عملتهم يقومون ببيعها.
يف السنوات األخرية قام بعض املستثمرين بربط عمالهتم ابلدوالر األمريكي عن طريق شراء العقود
اآلجلة اليت تسمح هلم بشراء عملة يف وقت الحق ،فمثالً وصلت األسعار اآلجلة لدوالر هونغ كونغ هلذا
األسبوع إىل أعلى مستوى له منذ بداية هذا العام ،وتسبب ارتفاع الدوالر بوجود خماوف حول االستهالك
املستدام لعملة الرمنينيب الصينية؛ األمر الذي تسبب ابضطراب السوق يف مجيع أحناء املنطقة ،ويف ذلك
الوقت أبدى بعض املستثمرين قلقهم حول انتهاء ارتباط دوالر هونغ كونغ مع الدوالر األمريكي.
يلجأ بعض املستثمرين إىل التقليل من قيمة دوالر هونج كونج؛ كوسيلة لكبح االرتفاع املطرد يف
الدوالر األمريكي ،إذ إن جتدد ارتفاع قيمة الدوالر تثري العديد من التوقعات حول قيام احلكومة الصينية
بتقليل قيمة عملتها مقابل ال��دوالر األمريكي مرة أخرى من طريق احلد من القدرة الشرائية للمتسوقني
واملستثمرين يف الصني ،وذلك من شأنه أن يؤثر على هونغ كونغ يف احلفاظ على ارتباط عملتها مع الدوالر
األمريكي؛ ويف هذا قال لونريغان “إن تقليل قمية دوالر هونج كونج يبدو ابلنسبة يل وسيلة جيدة للحد
من هذا اخلطر” .إلاّ أن العديد من املستثمرين يعتقدون أن ذلك لن يؤثر على قوة ارتباط العملتني.
قال توماس كوان -كبري مسؤويل شركة هارفست غلوابل االستثمارية ومقرها هونغ كونغ“ :-ارتبط
دوالر هونغ كونغ مع الدوالر األمريكي ألكثر من  30عاماً” ،وأشار إىل فرتات مثل عام  ،1997حينما
تصدى ارتباط العملتني أمام املضاربني ابلعملة مبا فيهم جورج سوروس -مؤسس صندوق كوانتم.-
اخنفضت االحتياطيات املشرتكة للعمالت األجنبية اخلاصة مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية
السعودية واإلم��ارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان -مبقدار  200مليار دوالر ،أي بنسبة ،%20وذلك على وفق بياانت ( ،)FactSetويعتقد بعض احملللني أبن ارتباط العمالت اخلليجية مع
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الدوالر األمريكي سينتهي ،إذ ال تزال كمية األموال يف االحتياطات كبرية؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار
النفط بنسبة  ٪22منذ  11تشرين الثاين حينما قام أكرب منتج للنفط ابملوافقة على خفض اإلنتاج .قال
جلني ويبنر -املدير التنفيذي يف بنك أبو ظيب الوطين“ :-هناك ضغوط كبرية على الرايل السعودي وقد
تراجع الدرهم اإلمارايت بنح ٍو كبري”.
من اجلدير ابلذكر ،ليس مجيع احملللني مقتنعني أبن مكاسب النفط احلالية ستستمر؛ ويعود ذلك
إىل القلق حو التزام أعضاء منظمة أوبك ابتفاقية خفض اإلنتاج ،وأن ارتفاع األسعار ستشجع الدول
على رفع معدالت اإلنتاج.
إن انتهاء رب��ط العمالت ق��د يكون م��ؤمل��اً يف بعض األح��ي��ان ،فقد تسبب ت��راج��ع أس��ع��ار النفط
ابلضغط على ارتباط العملة النيجريية ابلدوالر األمريكي مما أدى إىل اهناء الرتابط بني العملتني يف حزيران
املاضي ،فقد اخنفضت قيمة النايرا النيجريي ألكثر من الثلث منذ ذل��ك احل�ين ،وارتفعت األسعار يف
نيجرياي بنسبة  ،٪18.3وهو أسرع ارتفاع حيدث يف نيجرياي منذ  10سنوات ،بينما ازداد التضخم يف
كازاخستان بنسبة  ،٪16.4اليت أهنت ارتباط عملتها مع الدوالر األمريكي يف شهر أغسطس املاضي.
ارتفعت نسبة التوقعات أبن معدالت الفائدة األمريكية املستقبلية ستزداد بنح ٍو مطرد -على وفق
دراسة خاصة مبجلس االحتياطي الفيدرايل حول العقود اآلجلة ،-فقد يتوقع االقتصاديون ارتفاع نسبة
النمو والتضخم ،فضالً عن توقعاهتم أبن أسعار الفائدة األمريكية ستزداد بنسبة  %2حبلول هناية عام
 2018وذلك على وفق مسح أجرته صحيفة وول سرتيت ج��ورانل هذا الشهر مقارنة مع توقعاهتم يف
شهر تشرين األول اليت كانت .%1.75

املصدر:
http://www.wsj.com/articles/dollars-gains-pressure-currency-pegs-fromsaudi-arabia-to-hong-kong-1481644654
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ريكس تيلرسون :من مدير لشركة نفط كبرى
إلى وزير الخارجية
ستيف كول *

2016/12/24
إن األنباء حول ترشيح ريكس تيلرسون -رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكسون
موبيل -لتويل منصب وزي��ر اخل��ارج��ي��ة األمريكية يعد أم���راً مفاجئاً على األص��ع��دة ك��اف��ة ،وك��وهن��ا ممارسة
للدبلوماسية العامة ،فإهنا -وبال شك -ستؤكد افرتاضات العديد من األشخاص يف مجيع أحناء العامل أبن
القوة األمريكية هي ممارسات استعمارية جديدة تسعى جبميع السبل لتأمني املوارد.
ك��ان تيلرسون من الشخصيات ال��ب��ارزة يف كتاب “اإلم�براط��وري��ة اخلاصة :إكسون موبيل والقوة
األمريكية” ال��ذي الفه كاتب املقال ،إال أن تيلرسون رفض طلب الكاتب يف إج��راء مقابلة معه حول
موضوع الكتاب؛ األمر الذي دفع الكاتب إىل طرح األسئلة عليه يف مؤمترات صحفية ،ودراسة تصرحياته
العامة وأنشطته ال�تي مت��ت اإلش���ارة إليها يف م��وق��ع ويكيليكس ( ،)WikiLeaksف��ض�لاً ع��ن إج��راء
مقابالت مع الرؤساء التنفيذيني اآلخرين واملتقاعدين يف شركة إكسون موبيل ،واألصدقاء ،واملنافسني،
ونشطاء اجملتمع املدين ،والشركاء التجاريني يف آسيا وأفريقيا والشرق األوسط.
تشكلت حياة تيلرسون إىل حد كبري بوساطة مؤسستني مها :إكسون موبيل ،والكشافة األمريكية،
ونشأ يف والي��ة تكساس ،حيث ك��ان وال��ده رئيساً للكشافة ،وحصل تيلرسون على وس��ام (الصقر) يف
الكشافة ،وحصل على شهادة اهلندسة من جامعة تكساس يف مدينة أوسنت -عاصمة تكساس ،-وانضم
تيلرسون إىل شركة إكسون موبيل يف ع��ام  1975ومل يسبق له العمل يف أي مكان آخ��ر .تقوم شركة
إكسون -إىل يومنا هذا -برتقية العاملني يف الشركة ملنصب الرؤساء التنفيذيني ،وحينما حصل تيلرسون
على أعلى منصب يف الشركة عام  2004فقد اجتهت معظم نشاطاته اخلريية حنو الكشافة األمريكية،
حيث ذكر تيلرسون أن أحد الرواايت املفضلة لديه هي رواية الكاتبة آين راند (األطلس املستهجن) اليت
أصبحت احلجر األساس ألنصار الليربالية واملروجني للرأس مالية ،وحني مقارنته مع الشخصيات الذين
حييطون ابلرئيس املنتخب -دوانلد ترامب -فإن تيلرسون يعد الشخصية الوحيدة الذي ميتلك نزاهة مهنية؛
إذ لطاملا التزمت شركة إكسون موبيل ابلقوانني؛ األمر الذي جعل سجلها نظيفاً وخالياً من احملاكمات
* ستيف كول :عميد كلية الصحافة للدراسات العليا يف جامعة كولومبيا ،ومؤلف كتاب “اإلمرباطورية
اخلاصة :إكسون موبيل والقوة األمريكية”.
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اليت تقوم على قانون املمارسات األجنبية الفاسدة على الرغم من عملها يف الدول اليت ينتشر فيها الفساد.
يرجع جناح تيلرسون يف شركة إكسون موبيل إىل حد كبري من خالل العمل الذي قام به يف روسيا،
إذ أنشأ عالقات وثيقة مع الرئيس الروسي -فالدميري بوتني -وحليف بوتني رئيس شركة روسنفت -إجيور
سيتشني ،ذهب تيلرسون إىل منتجع سوتشي يف البحر األس��ود للتوقيع على اتفاقية مشرتكة مع بوتني
اليت تنص على وجود تعاون بني شركة إكسون موبيل وشركة روسنفت إلنتاج النفط من منطقة القطب
الشمايل -قام االحتباس احلراري إبذابة اجلليد مما أدى إىل تسهيل القيام هبذا املشروع ،-ولكن العقوابت
اإلقتصادية املفروضة على روسيا نتيجة أزمة شبه جزيرة القرم ،والتدخل العسكري يف أوكرانيا أدت إىل
إبطاء سري هذه االتفاقية.
تتضمن السمات الرئيسة “لإلمرباطورية اخلاصة” أبهنا شركة ذات سيادة ،ومستقلة عن احلكومة
األمريكية وتكرس مجيع طاقاهتا لصاحل حاملي األسهم ،فضالً عن امتالكها لسياسة خارجية خاصة هبا،
ويُ ُّ
عد أتثري السياسة اخلارجية لشركة إكسون موبيل كبرياً جداً مقارنة مع أتثري السياسة اخلارجية للحكومة
األمريكية ،على سبيل املثال كان جممل املساعدات األمريكية لدولة تشاد -إحدى أفقر الدول يف أفريقيا-
تصل إىل أقل من عشرين مليون دوالر سنوايً ،يف حني وصلت قيمة مساعدات شركة إكسون موبيل
إىل حكومة التشاد كجزء من اتفاقية النفط إىل أكثر من  500مليون دوالر ،ومل يكن من الصعب على
إدريس دييب -رئيس التشاد -أن يدرك أبن شركة إكسون موبيل أكثر أمهية لتأمني مستقبله من احلكومة
األمريكية.
ّأما يف كردستان العراق ،فقد حتدى تيلرسون احلكومة األمريكية بعقد اتفاقية نفط مع احلكومة
صرح
اإلقليمية الكردية؛ األمر الذي أدى إىل تقويض احلكومة العراقية يف بغداد ،وبعد عقد االتفاقيةّ ،
تيلرسون يف مؤمتر صحفي أبنه فعل ما هو ضروري لضمان مصلحة حاملي األسهم يف الشركة.
هتدف السياسة اخلارجية املستقلة لشركة إكسون موبيل إىل تعريف العامل مبا هو جيد إلنتاج النفط
والغاز؛ ألن املشاريع النفطية حتتاج إىل كميات كبرية من رأس املال اليت ستعود ابلفائدة بعد مرور عقود
من الزمن .يفضل تيلرسون العمل يف البلدان املستقرة سياسياً حىت ولو تطلب حتقيق هذا االستقرار إىل
وجود حكم استبدادي ،يقول تيلرسون“ :إننا نفكر حقاً مبا سيكون عليه احلال بعد مخس عشر سنة أو
بعد عشرين سنة من اآلن؟” لدى الشركة قسم خاص للتحليالت االستخباراتية السياسية مقره يف إيرفينغ
 /تكساس ويعمل هبا مسؤولون حكوميون سابقون ،الذين حياولون التنبؤ ابستقرار البلدان لسنوات عديدة
يف املستقبل من خالل حتليل الرتكيبة السكانية ،والعمالة ،والسيطرة السياسية ،وعلى الرغم من إعالن شركة
إكسون موبيل عن سياستها لتعزيز حقوق اإلنسان ،إال أهنا تعمل كشريك للحكام املستبدين حتت شعار
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عدم تدخلها يف سياسات البلدان املضيفة .إذ ابلنسبة لشركة إكسون فإن احلكومات الدكتاتورية يسهل
التنبؤ بنشاطاهتا ،وهي أكثر رحباً من احلكومات الدميقراطية ،فقد متكنت الشركة من حتقيق ربح أكرب يف
غينيا -الدولة النفطية الصغرية اليت حكمتها عائلة واحدة لعقود من الزمن -بنحو أكرب من أالسكا؛ إذ
كان من الصعب على شركة إكسون موبيل احلصول على اتفاقية مستقرة بسبب السياسة االنتخابية فيها.
متيل شركة إكسون موبيل إىل تعزيز سيادة القانون يف مجيع أحناء العامل ،والسيما اجلزء املتعلق يف تفضيل
االستثمار الدويل الذي جيعل العقود الدولية واجبة النفاذ.
على ال��رغ��م م��ن إن ش��رك��ة إك��س��ون موبيل ت��ق��وم بتوظيف م��س��ؤول�ين سابقني يف ال����وزارة اخلارجية
والبنتاغون ،وجهاز املخابرات ،إال أن بعض املديرين التنفيذيني يف الشركة حتدثوا عن احلكومة األمريكية
ابزدراء ،إذ يرون أن الوزارة اخلارجية مل تكن ذات منفعة ابلنسبة إليهم ،ويعدون األشخاص العاملني فيها
أبهنم دبلوماسيون ليرباليون منحازون ضد اتفاقيات النفط.
يف حال تسلّم تيلرسون لوزارة اخلارجية األمريكية فإن ترامب سيسلم الوزارة لرجل عمل طوال حياته
إبدارة شبه دولة -بنح ٍو مواز للحكومة األمريكية -تعمل لصاحل حاملي األسهم ،وتشكيل عالقات مع
الزعماء األجانب اليت قد تتفق أو ال تتفق مع مصاحل الوالايت املتحدة األمريكية ،ففي حياته املهنية يف
شركة إكسون موبيل ال يوجد شك أبن تيلرسون قد كسب العديد من املهارات اليت جيب أن تتوافر لدى
وزير اخلارجية ،مثل :التحليل السياسي املعقد ،وتقييم الزعماء األجانب ،وحضور املناسبات االحتفالية،
والتفاوض مع األصدقاء واخلصوم .ويعد تيلرسون من حميب أبراهام لنكولن؛ لذلك رمبا كان تيلرسون جيهز
نفسه خبفاء لكي يصبح رجل دولة حقيقي ،ومع ذلك فمن الصعب أن نتصور بعد أربعة عقود من العمل
يف شركة إكسون موبيل وعقد كامل من الزمن يف إدارة الشركة أبن تيلرسون سيقوم وبنح ٍو مفاجئ ابحرتام
الدبلوماسية األمريكية عند استالمه املنصب ،أو تبين فكرة تعزيز مكانة أمريكا يف العامل وتفضيل املصاحل
الوطنية على مصاحله اخلاصة.

املصدر:
http://www.newyorker.com/news/news-desk/rex-tillerson-from-acorporate-oil-sovereign-to-the-state-department
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حكومة إقليم كردستان تعرض أصو ًال نفطية كبرى لتركيا
في بحثها عن إنقاذ مالي
باتريك أوسغود *  -بين فان هوفلن**

2016/12/27
نشر موقع ويكيليكس رسائل الربيد اإللكرتوين اليت كشفت عن وجود مقرتحات لرتكيا يف شراء حصص أسهم
أكرب حقول النفط يف إقليم كردستان مقابل حوايل  5مليارات دوالر من املساعدات املالية املباشرة.
مع غرق حكومته يف الديون قام وزي��ر النفط الكردي بتقدمي عرض ج��ريء لنظريه الرتكي بشراء
حصص ضخمة من حقول النفط والغاز الرئيسة يف املنطقة مقابل حوايل  5مليارات دوالر ،يف مذكرة
ص��درت يف  19من آذار ع��ام  2016اع�ترف وزي��ر ال��ث��روات الطبيعية يف حكومة إقليم كردستان آشيت
ه��ورام��ي أبن حجم ال��دي��ون الرتكية على إقليم ك��ردس��ت��ان تصل إىل أك��ث��ر م��ن مليار دوالر ،وط��ل��ب من
وزير الطاقة الرتكي بريات البريق تقليل قيمة تلك الديون ،قائالً إن “حكومة إقليم كردستان حباجة إىل
مساعدات مالية من اجلانب الرتكي”.
�تَُع ُّد تلك املذكرة جزءاً من جمموعة ضخمة من الرسائل اإللكرتونية اليت سرقت مؤخراً من احلساب
الشخصي للبريق واليت نشرت يف موقع ويكيليكس ،متنحنا تلك الرسائل رؤية جديدة يف أعماق األزمة
املالية يف إقليم كردستان ،مبا يف ذلك املدفوعات املتأخرة لرتكيا ،وتفتح انفذة من املفاوضات السرية لتعميق
اعتماد حكومة إقليم كردستان على تركيا كضامن للصحة االقتصادية لإلقليم على املدى الطويل.
صرحت وزارة الثروات الطبيعية يف إقليم كردستان يف بيان مكتوب لتقرير النفط العراقي قائلةً:
“تظهر تلك الرسائل أعمال وزي��ر حكومة إقليم كردستان ال��ذي يسعى حنو محاية املصاحل االقتصادية
للحكومة يف فرتة األزمات االقتصادية” ،وأضافت“ :مل يتم التوصل إىل أي نتائج من تلك املفاوضات
حىت اآلن”.
بدأت كل من أنقرة وأربيل شراكة الطاقة االسرتاتيجية بينهما يف  27تشرين الثاين عام ،2013
ومت التوقيع على العديد من االتفاقيات ،ومل تكتف احلكومة الرتكية بتسهيل ص��ادرات إقليم كردستان
إبنشاء خط أانبيب خ��ارج سلطة احلكومة العراقية يف بغداد ،بل قامت أيضاً بشراء كميات كبرية من
* ابتريك أوسغود :رئيس مكتب كردستان التابع لتقرير النفط العراقي.
** بني فان هوفلن :مدير حترير تقرير النفط العراقي.
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وصرحت للشركات التابعة هلا يف اإلقليم ابستثمار ما يصل إىل  13رقعة استكشافية للنفط والغاز.
الغازّ ،

بعد فرتة وجيزة ،وقعت سلسلة من األزمات يف إقليم كردستان ،إذ قام رئيس الوزراء آنذاك نوري
املالكي بقطع حتويالت امليزانية االحتادية يف بداية عام - 2014املصدر الرئيسي للدخل-؛ بسبب تصدير
دعاوى قضائية ضد مشرتي النفط اخلام من حكومة إقليم
اإلقليم للنفط بنح ٍو مستقل ،فضالً عن رفع َ
كردستان وشركة بواتس الرتكية اليت قامت إبنشاء خط األانبيب ،وبعد عدة أشهر من تلك األحداث،
ظهر تنظيم داعش وسيطر على أجزاء كبرية يف مشال العراق ،وتلتها اهنيار أسعار النفط العاملية.
توقفت عملية تطوير حقول النفط يف إقليم كردستان بسبب األزمات االقتصادية ،إال أن حكومة
اإلقليم واصلت تصدير النفط اخلام عرب خط األانبيب إىل تركيا ،مل تكن اإلي��رادات كافية لدفع رواتب
املوظفني يف القطاع العام ،فضالً عن دعم هذا االستثمار الضخم املذكور يف بروتوكوالت الطاقة الرتكية؛
ونتيجة لذلك تراكمت الديون على حكومة إقليم كردستان لتصل إىل املليارات من الدوالرات.
كانت حماولة هورامي -يف مذكرته إىل البريق -أمراً واضحاً يف سيعه حنو توطيد العالقات الثنائية
بني اجلهتني؛ لتخفيف الضائقة املالية ال�تي تواجهها حكومة إقليم كردستان ،ويف بيان ل���وزارة الثروات
الطبيعية يف اإلقليم كردستان“ :كان ذلك ج��زءاً من اتفاقيات عام  ،2013وابط�لاع اتم لرئيس وزراء
حكومة إقليم كردستان”.

متثَل اقرتاح حكومة إقليم كردستان بعرض أسهم ثالثة من أكرب حقول النفط يف كردستان لرتكيا
هي :طاوكي ،طق طق ،وشيكان ،مقابل تنازل تركيا عن  1.15مليار دوالر من القروض غري املسددة،
وأكثر من  514مليون دوالر عن رسوم خط األانبيب املتأخرة .نّبي هورامي ثالث طرائق خمتلفة من شأهنا
أن جتعل تركيا تضخ سيولة إضافية تصل إىل أكثر من  3.7مليارات دوالر اليت ستستخدم لتسوية جمموعة
متنوعة من االلتزامات املالية العاجلة األخرى.
وقال مسؤول آخر مطلع على اقرتاح هورامي إنه مل يتم التوصل إىل أي اتفاق هنائي بعد ،وأكد
أن اخلطوط العريضة للمفاوضات قد تطورت بنح ٍو كبري منذ آذار املاضي .أظهر موقع ويكيليكس أن
العروض اليت قدمتها حكومة إقليم كردستان مل يتم املوافقة عليها بل مت التفاوض عليها ،وعلى الرغم من
موقعه الضعيف نسبياً يف املفاوضات ،إال أن هورامي كان حياول أن ينجز صفقة صعبة.
سعى (تقرير النفط العراقي) إىل احلصول على بيان من مجيع األف���راد والشركات الذين وردت
أمساؤهم يف املقال ،ولكنهم -ابستثناء البيان املكتوب من وزارة الثروات الطبيعية يف اإلقليم كردستان-
رفضوا أن يدلوا أبي تصريح أو مل يوافقوا على طلبات املقابلة.
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األزمة املالية:
إن ال��ع��روض ال�تي قدمت لرتكيا -املوضحة يف رسائل ه��ورام��ي -تلقي ض��وءاً ج��دي��داً على ديون
حكومة إقليم كردستان واملوارد املالية للحكومة .يف حني أن الديون املرتاكمة على حكومة إقليم كردستان
هي معروفة للجميع -اليت ق ّدرها (تقرير النفط العراقي) يف وقت سابق حبوايل  25مليار دوالر جملموعة
واسعة من الدائنني -إلاَّ أن احلكومة نفسها مل تقم إبعالن فواتريها املستحقة أو نسبة الديون املرتاكمة.
البدء قام بذكر حاجتهم إىل ثالثة
أشارت مذكرة هورامي إىل أولوايت احلكومة األكثر إحلاحاً؛ ويف ْ
قروض من تركيا ،هي :قرض ميّسر حبوايل  500مليون دوالر ،وقرضان الحقان حبوايل  500مليون دوالر
و 150مليون دوالر بسعر فائدة يصل إىل .%6
أق ّ��ر ه��ورام��ي أي��ض��اً أبن حكومة إقليم كردستان مل تدفع لرتكيا مقابل استخدامهم خ��ط أانبيب
التصدير إىل ميناء جيهان وتراكم الديون لتصل إىل  514مليون دوالر لشركة الطاقة الرتكية (،)TEC
أرسل هورامي وثيقة مالية مع اقرتاحه الذي ذكر فيه سعر تعرفة خط األانبيب بسعر  3.50دوالر للربميل
الواحد -أي أكثر من ضعف ما تدفعه وزارة النفط االحتادية يف العراق للتصدير عرب خط األانبيب نفسه
وهو  1.18دوالر للربميل الواحد.
كتب هورامي يف مذكرته أيضاً أن حكومة إقليم كردستان حباجة إىل  800مليون دوالر لدفع أجور
مقاويل األشغال العامة للعودة إىل العمل ،و 700مليون دوالر أخرى إلهناء الديون التعاقدية -لشركة نفط
اهلالل وشريكتها دانة غاز ( )CPDGاللتني تعمالن يف حقل غاز خور مور ،-رفع احتاد ()CPDG
دعوى قضائية على حكومة إقليم كردستان؛ بسبب املستحقات املالية املتأخرة وقد حصلتا على أكثر من
ملياري دوالر من خالل قرار حمكمة التحكيم الدولية يف لندن ،فضالً عن الديون املستحقة جملموعة كار
(- )KARشركة الطاقة احمللية اليت تعمل يف قبة خورمالة وهو حقل نفطي يقع يف كركوك -اليت بلغت
 688مليون دوالر ،وأضاف هورامي يف مذكرته أبن حكومة إقليم كردستان حباجة أيضاً إىل  540مليون
دوالر لتحقيق االستقرار يف امليزانية املختلة يف املنطقة.
وأخرياً ،ذكر هورامي أن حكومة اإلقليم حتتاج إىل  750مليون دوالر لبناء خطوط أانبيب لربط
حقول النفط املطورة حديثاً خبط أانبيب تصدير النفط اخلام ،ولبناء خط أانبيب غاز جديدة للتصدير إىل
تركيا ،ويف وقت سابق من هذا الشهر قال ابز كرمي -رئيس جمموعة كار -يف مقابلة له مع (تقرير النفط
العراقي) أبنه ينتظر موافقة وزارة الثروات الطبيعية يف إقليم كردستان لزايدة قدرة خط أانبيب التصدير من
كردستان من حوايل  700ألف برميل يومياً إىل مليون برميل يومياً.
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إن قائمة الديون وأولوايت اإلنفاق هو أمر الفت للنظر؛ ويرجع ذلك جزئياً إىل أن هورامي قد أوضح
أبن مصادر الدخل احلالية حلكومة إقليم كردستان ليست كافية لإليفاء ابلتزاماهتا ،تعد القيمة اإلمجالية
لصادرات النفط يف حكومة إقليم كردستان من كانون الثاين إىل آب أقل من  3.5مليار دوالر -على وفق
حتليل (تقرير النفط العراقي) لبياانت وزارة الثروات الطبيعية يف اإلقليم كردستان -ومل تكن هذه العائدات
كافية لتغطية نفقات التشغيل األساسية يف حكومة إقليم كردستان ،فضالً عن تسديد الديون الكبرية.
اخنفاض مضاعف للديون:
�ت��ُ َق ِّ��دم مذكرة ه��ورام��ي يف شهر آذار املاضي سلسلة مفصلة من املقرتحات ،األول :اق�ترح منح
حصة اإلقليم اليت تبلغ  %20من إيرادات حقول طق طق ،وطاوكي ،وشيكان مقابل إعفاء اإلقليم من
الديون اليت يبلغ جمموعها  1.67مليار دوالر ،ومن شأن هذا الرتتيب أن يساعد حكومة إقليم كردستان
يف خفض عبء ديوهنا ،فضالً عن إهناء االلتزامات التعاقدية املستقبلية لإلقليم ،وحتويل متطلبات إنفاق
رأس املال على تركيا.
يسعى هورامي -إىل جانب اإلعفاء من الديون -إىل احلصول على مساعدات تصل إىل 374
مليار دوالر ،إذ كتب يف املذكرة“ :هناك  3خيارات إبمكان اجلانب الرتكي أن أتخذها ابحلسبان يف
توسيع نطاق دعمها حلكومة إقليم كردستان” ،يتضمن اخليار األول :تقدمي أنقرة مزيداً من القروض امليسرة
غري املضمونة ولكنها فعالة من حيث التكلفةّ ،أما اخليار الثاين :فهو أن تتلقى حكومة إقليم كردستان
القروض الضخمة نفسها مقابل املوافقة على ربط تسديد الديون من احلقول املنتجة للنفط يف كردستان
مع معدالت احلد األدىن للعوائد من قبل حكومة إقليم كردستان ،.ويقرتح اخليار الثالث أبن يستند اجلانب
الرتكي إىل مصاحل العمل طويلة املدى يف االستثمار ابجراء مزيد من املشاريع مقابل حصول اإلقليم على
مدفوعات نقدية مقدماً.
إذا اتبعت تركيا اخليار األخري ،فقد تصبح شركة الطاقة الرتكية ( )TECالالعب األبرز يف قطاع
الطاقة يف حكومة إقليم كردستان ،إذ ستحصل على حنو  320ألف برميل يومياً؛ وهو ما يعادل نصف
طاقة إنتاج النفط حتت سيطرة حكومة إقليم كردستان حالياً ،ويقدم االقرتاح عرضاً ابمتالك تركيا حصة
يف مشروع تطوير حقلي مريان ،وبينا ابوي الغازيني مقابل  1.9مليار دوالر ،فضالً عن منح تركيا فائدة
بنسبة  %50يف حقل قبة خورمالة ،أي :ما يعادل  1.15مليار دوالر.
إن منو النفقات املالية من احملتمل أن يعطي تركيا حافزاً قوايً يف احلفاظ على ضخ االستثمارات
والتمويل -يف حكومة إقليم كردستان .كتب هورامي يف املذكرة أيضاً“ :إن العالقة بني الطرفني اسرتاتيجية86
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وليست مالية أو اقتصادية ،وستستمر قوة هذه العالقة حىت بعد انتهاء أي مشاريع مشرتكة”.
صفقة صعبة:
إن الكشف عن جهود هورامي لتعزيز العالقات مع أنقرة من املرجح أن تثري جدالً سياسياً داخل
كردستان ،إذ َع�َّب�رَّ منافسو احل��زب الدميقراطي الكردستاين عن انتقاداهتم لعالقة الطاقة مع تركيا .توقع
هورامي وجود تداعيات حمتملة للعرض املقدم لرتكيا ،إذ كتب يف مذكرته للبريق“ :جيب على كال اجلانبني
أن يشعرا ابلفخر هلذه الصفقة ،وأن يستطيعا الدفاع عن النتائج اليت ستصدر عنها” ،لكن يبدو أن
هورامي مل يرغب أبن يبيع احلصص بثمن خبس؛ إذ استخدم مقاييس مالئمة حلساب قيمة األصول اليت
قام بتسويقها ،واقرتح معدالت عائد مضمونة ومتواضعة لرتكيا.
قال مسؤول سابق يف حكومة إقليم كردستان“ :إن هورامي جيري مفاوضات صعبة ،وأن تقديرات
االحتياطيات اليت يتوقعها تتماشى مع ما تتوقعه الشركات العامة إلاّ أن توقعاته ألسعار النفط عدوانية
جداً ،إذا حياول أن يبدو هذا االستثمار كرهان آمن جداً”.
ال حتتوي رسائل الربيد اإللكرتوين اليت نشرها موقع ويكيليكس على أدلة لوجود حماداثت أكثر،
وال تشري الرسائل إىل اهتمام تركيا حبقول قبة خورمالة أو أصول الغاز يف حقلي مريان وبينا ابوي .قال
مسؤول سابق يف حكومة إقليم كردستان“ :من الواضح أن تركيا تريد أن تؤدي دوراً أكرب ،ولكنها ال تعرف
ابلضبط ما تريد حتقيقه” ،وأضاف“ :أن املناقشات تسري خبطى بطيئة ،وهي صفقة صعبة”.
العالقات املتوترة:
حبلول شهر آاير ،كان واضحاً أبن الطرفني مل يصال إىل اتفاق حول طريقة تسوية املستحقات
غري املدفوعة من خط األانب��ي��ب ،فضالً عن اتفاق واس��ع النطاق ل��زايدة االستثمارات الرتكية؛ ونتيجة
لذلك مجّد القادة األتراك حساب حكومة إقليم كردستان يف (بنك خلق) احلكومي الذي كان مستودعاً
ملئات املاليني من الدوالرات من عائدات النفط ،ومت اختاذ إجراءات عدوانية خالل فرتة تبادل الرسائل
اإللكرتونية بني هورامي واملدير العام لشركة الطاقة الرتكية ( )TECأمحد تورك أوغلو ،إذ أرسل األخري
رسالة إىل هورامي يطلب فيها دفع رسوم خط األانبيب املتأخرة ،وأجابه هورامي أبنه يشكك يف عدة
جوانب من املستحقات املالية اليت طلبها ،وأشار بعدها إىل أن أي مناقشة لتلك الديون جيب أن حتدث
يف إطار مفاوضات واسعة النطاق.
كتب ه��ورام��ي يف رس��ال��ة ابل�بري��د اإلل��ك�تروين يف  15م��ن آاير امل��اض��ي“ :سنكون سعيدين ج��داً
ابلتعامل مع كل ه��ذه األم��ور مبجرد استعادة ال��ص��ورة الشاملة للعالقة بني الطرفني وإع��ادهت��ا إىل سابق
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عهدها” ،واشتكى هورامي من جتميد حساابت (بنك خلق) احلكومي “أبهنا تعد منفذاً حيوايً من أجل
رفاهية املنطقة ،وعالقاتنا الثنائية وحنن نسعى إلقامة اجتماع معهم لفهم األسباب وراء هذا القرار”.
أصدر تورك أوغلو -رداً على هورامي -حتذيراً هلم ،إذ كتب يف  14آاير“ :مل يتمكن طرفكم من
تسديد املستحقات املالية يف الوقت احملدد ومل يتمكن من التوصل إىل اتفاقات بشأن آليات مثل نقل
احلصص وغريها ،إن فشل الطرفني يف االلتزام ابالتفاقيات قد يؤدي إىل إحلاق الضرر يف اهليكلية املنصوص
عليها يف االتفاقية فضالً عن فشل العالقات االسرتاتيجية املهمة بيننا”.

فرد هورامي من طريق اإلحياء أبن تورك أوغلو كان يتحدث أبمور أعلى من مكانته احلقيقية قائالً:
“عذراً ،كنت أعتقد أن مثل هذه األمور حتتاج إىل أن يتم التعامل معها مع مستوى أعلى بكثري” ،وكتب
هورامي أيضاً“ :رجاءً ال تعتقد أبننا غري مبالني ،هذه القضااي أكثر تعقيداً من ذلك ،وهناك الكثري على
احملك أكثر مما تتصور”.
أع��اد أوغلو إرس��ال رسائل هورامي اإللكرتونية إىل حتسني ايزار -املستشار املقرب من البريق-
الذي بدوره أعاد إرساهلا إىل وزير الطاقة نفسه ،فرد البريق على هورامي بنح ٍو يضغط على حكومة إقليم
كردستان بدفع املستحقات املالية املرتاكمة عليها.
تظهر عدة رسائل إلكرتونية أن ايزار شارك بنح ٍو مباشر يف كتابة رسالة إىل (بنك خلق) احلكومي
لتجميد حساابت حكومة إقليم كردستان ،إذ تقول إح��دى الرسائل ال�تي أرسلتها شركة الطاقة الرتكية
إىل البنك“ :إن املبالغ املودعة لدى حساب (حكومة إقليم كردستان) جيب أن يتم جتميدها حلني دفع
املستحقات املالية لتعرفة خط األانبيب” ،ومت إرسال الرسائل يف الفرتة من  25 – 19آاير.
إن جتميد احلساابت املالية ابلكاد أثرت على حكومة إقليم كردستان ،إذ يقوم جتار النفط ابإليداع
يف حساابت تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان يف (كومرتس بنك) -ال��ذي يقع خ��ارج تركيا -وال
ميكن لشركة الطاقة الرتكية حماولة إجبارهم ابلدفع بنح ٍو مباشر ،ولكن التجميد سلط الضوء على توتر
العالقات بني الطرفني ،هذه العالقة اليت كانت فيما مضى من أقوى العالقات يف املنطقة ،وكان مبنزلة
تذكري للنفوذ الرتكي يف اإلقليم ،مبا يف ذلك سيطرهتا على حكومة إقليم كردستان من طريق خط أانبيب
التصدير الوحيد.
املصدر:
http://www.iraqoilreport.com/news/seeking-financial-rescue-krg-offeredturkey-major-oil-assets-20736/
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النمو المتعثر في العراق :في منظور التنمية
البشرية واالقتصادية
بسام يوسف *

2016/11/8
امللخص:
يتناول هذا البحث دراسة التنمية االقتصادية يف العراق لآلونة األخرية ،ويرى البحث التنمية
ابعتبارها عملية تتوسطها املؤسسات وتقودها اإلمكانيات البشرية فضالً عن قدرة الدولة ،يستند هذا
البحث على أمنوذجني مت استخدامهما لبيان تعثر األداء االقتصادي يف العراق ،ومها :النظرايت اليت تسلط
الضوء على آاثر النفط السلبية على النتائج االقتصادية ،فضالً عن النظرايت اليت تؤكد على أمهية تطبيق
السياسات اليت تدعو إىل التحرر االقتصادي ،ويفرتض هذا البحث أبن العديد من الصعوابت االقتصادية
يف العراق-مبا يف ذلك عملية توفري اخلدمات العامة وحتقيق االستثمار -هي نتيجة الرتاجع املؤسسي فيما
خيص القدرات البشرية والسيما منذ عام  ،1990ويعارض البحث اآلراء األساسية اليت تتعلق ابلتأريخ
االقتصادي احلديث يف العراق ،على سبيل املثال ينظر إىل فرتة ما بعد عام  2003ابعتبارها استمراراً
لفرتة العقوابت االقتصادية اليت فرضت على العراق وهو ما أدى إىل تدهور القدرات البشرية واملؤسسات
االقتصادية ،على الرغم من التغيرُّ اجلذري للسياسات االقتصادية والسياسية.
الكلمات املفتاحية:
العراق ،التأريخ االقتصادي ،االقتصادات الريعية ،املرض اهلولندي ،املؤسسات ،قدرة الدولة،
العقوابت االقتصادية.

*قسم االقتصاد ،جامعة والية إندايان ،تريي هاوت ،الوالايت املتحدة األمريكية
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املقدمة:
يتطرق هذا البحث إىل التنمية االقتصادية يف العراق من منظور جديد ،إذ ينظر إىل التنمية
ابعتبارها عملية لتحقيق اإلمكانيات البشرية-مبا يف ذلك قدرة الدولة -اليت تتوسطها املؤسسات ،ويؤكد
مر هبا العراق -صعوابت القيام ابإلستثمارات ،وسوء اخلدمات
على أن العديد من احملن االقتصادية اليت َّ
العامة ،وتباطؤ النمو -ميكن أن تفهم بشكل أفضل ضمن إطار الرتاجع املؤسسي فيما خيص القدرات
البشرية اليت حصلت منذ عام .1990
يتعارض هذا البحث مع وجهيت نظر رئيسيتني واللتني هيمنتا على املناقشات اليت جرت حول
التنمية االقتصادية يف العراق والشرق األوسط ،يف حني أهنما يقدمان معلومات مهمة ،إالّ أهنما ال
يوضحان جتربة التنمية االقتصادية يف العراق بنح ٍو مالئم ،والسيما خالل الثالثني عاماً املاضية .تركز
اجملموعة األوىل على أثر النفط على اهلياكل االقتصادية (اليت تعرف ابسم املرض اهلولندي) والعالقات
السياسية (اليت تعرف ابسم فرضية الدولة الريعية) ،إذ تؤكد هااتن النظريتان على اآلاثر السلبية للنفط فيما
يتعلق ابالقتصادات غري الكفوءة والراكدة والسياسات االستبدادية (على سبيل املثال؛ اخلفاجي .)2012
بينما تؤكد اجملموعة الثانية على أمهية تطبيق الئحة ألفضل املمارسات فيما يتعلق بتحرر األسواق وصرف
العمالت ،وهي سياسات مت حتديدها من قبل املنظمات الدولية والسيما البنك الدويل وصندوق النقد
الدويل -غالباً ما يطلق عليها “إمجاع واشنطن”( -)1والسيما بني صانعي القرار يف الغرب بعد عام
 ،2003ولكن أيضاً قبل ظهور النظام االقتصادي املركزي العراقي ،حتت حكم نظام البعث(.)2
إن النظرايت املرتبطة بوجهة النظر األوىل غري قادرة على تفسري سبب أن البلدان ذات اهليكلية
االقتصادية املشاهبة للعراق مثل :اجلزائر وإيران واململكة العربية السعودية ،قد شهدت أترخياً تنموايً خمتلفاً،
أما ابلنسبة للنظرايت املرتبطة بوجهة النظر الثانية فهي تقوم بتعومي التوقعات الوردية حبدوث ازدهار سريع
يف االقتصاد العراقي بعد رفع العقوابت االقتصادية واستئناف التدفقات التجارية مع العامل يف عام ،2003
إن النتائج احملدودة نسبياً من إصالحات السوق الليربالية اجلديدة (إمجاع واشنطن) يف العراق ال تعين
أن اإلصالحات خاطئة متاماً يف مجيع اجملاالت ،ومل تقم هذه السياسات إبحداث النتائج املتوقعة وذلك
بسبب عدم توافر الشروط املؤسسية املسبقة الالزمة لنجاحها(.)3
على الرغم من اإلعرتاف أبن امليزات االقتصادية اهليكلية تعد أمراً مهماً وأنه قد يكون للسياسات
آاثر حقيقية (وكما سيذكر يف أدانه ،سلبية) ،فإن هذا البحث يفرتض أبن تدهور املؤسسات االقتصادية
فضالً عن فقدان املعرفة واملهارات البشرية هو أمر مهم لفهم التأريخ احلديث للتنمية يف العراق(،)4
عرف التنمية أبهنا قاعدة واسعة من القدرات البشرية أو «التنمية البشرية» (Grifﬁn and Knight
تُ َّ
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 .)1992, Sen 1992تعد قدرات اإلنسان ،مبا يف ذلك كم املعرفة أو املهارات ،املدخالت الرئيسة يف
عملية التنمية ،ويف الوقت نفسه ،فإن توسيع هذه القدرات هو اهلدف األساس لعملية التنمية من طريق
التخلص من األمية فبإمكان الدخل املرتفع أن يسهل عملية توسيع العديد من القدرات -ولكن ليس
مجيعها -وأهنا ال تضمن حتسن تلك القدرات ،كما هو احلال حينما يرتكز ارتفاع مستوايت الدخل بني
شرحية صغرية من السكان ،ومع ذلك فإن االستثمار يف البشر ،من خالل حتسني الصحة والتعليم -على
سبيل املثال -ميكن أن يكون مكمالً قوايً لالستثمار يف األصول املادية ،وزايدة معدل النمو يف الدخل
ومنح فرصة لتوسيع القدرات ،بغض النظر عن النتيجة النهائية ،إالّ أنّه ال يوجد هناك معادلة سهلة اليت
من شأهنا أن حتدد وبنح ٍو صريح كيفية حتويل املدخالت إىل النتائج :إذ إن العملية تتم بوساطة القوانني
والقيود السياسية وابختصار من قبل املؤسسات(.)5
قد تؤثر جودة مدخالت التنمية على مسار املؤسسات :على سبيل املثال ،أن حتسني قدرات
التعليم قد يكون له أثر إجيايب ومستقل ،بعيداً عن أتثري املدخالت احملسنة على اإلنتاج وعلى املؤسسات
االقتصادية ،وتعزيز فعاليتها( ،)6ويشري هذا البحث إىل مركزية القدرات املؤسسية يف حتقيق التنمية
االقتصادية ،إذ إنه يف االقتصادات القائمة على النفط مثل العراق تعود عائدات بيع النفط إىل احلكومة
وحيث تكون الدولة هي املسؤولة عن تكوين رأس املال واستهالكه ،فإن قدرة الدولة أو نوع احلكم من
املرجح أن تؤداي دوراً يف التنمية االقتصادية( ،)7وهناك دراسات واسعة النطاق على جوانب عديدة من
قدرة الدولة -على سبيل املثال فعالية احلكومة ،واجلودة التنظيمية وغياب الفساد .)8(-مع وجود كمية ال
أبس هبا من املؤلفات حول املؤشرات اليت تبني هذه املميزات بنح ٍو أفضل(.)9
ألغراض هذا البحث فقد مت تعريف قدرة الدولة بصورة حمددة أبهنا القدرة على صياغة السياسات
والقواعد وتنفيذها أو لتقدمي اخلدمات( ،)10وكان يعتقد أبن برياقراطيي الدولة هم من يقومون بتحقيق نتائج
أفضل حينما يكون لديهم مستوايت معينة من احلكم الذايت (وليس املطلق) وذلك ألن السيطرة التنظيمية
على توظيف وترقية املوظفني تقوم برتشيد احلوافز ،بينما يقوم احلكم الذايت بدعم املرونة التشغيلية،
ومييل البريوقراطيون إىل العمل بنح ٍو أفضل حينما يتألفون من أفراد موهوبني ومتعلمني وميتلكون مهارات
خاصة ،وكان يُع�تََق ّد أيضاً أبن قدرة الدولة هي نتيجة تفاعل مهارات (قدرات) موظفيها مع احلكم الذايت
للبريوقراطيني.
تتيح قدرة الدولة عملية فرض النظام ومحاية حقوق امللكية ،اليت حني عدم توافرها لن يرغب األفراد
والشركات يف االستثمار ،ما يؤدي إىل اخنفاض الدخل القومي( ،)11أما على مستوى موضوعي أكثر،
فإن قدرة الدولة حتدد قدرة احلكومة على صياغة السياسات وتنفيذها ،إذ متثل قدرة الدولة الشرط األدىن
لالقتصاد الفعال ،بينما تسهل قدرة احلكومة حماوالت الدولة لتنفيذ اسرتاتيجيتها للتنمية ،بغض النظر عن
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وجود -أو عدم وجود -جهة تتفق مع هذه االسرتاتيجية.
يطعن التحليل اآليت يف بعض االفرتاضات األساسية حول أتريخ العراق االقتصادي :إذ ستبدو
التوسعة اليت حدثت يف السبعينيات أقل إاثرةً لإلعجاب حينما يتم تقييمها مع مؤشرات تزايد تسييس
اإلدارة العامة ،وكذلك حني تقييمها مع قدرة الدولة من حيث ارتفاع املعرفة واملهارات يف القطاع العام،
ويف املقابل -على الرغم من التغري اجلذري الذي طرأ على األنظمة السياسية واالقتصادية -يتم تصور
فرتة ما بعد عام  2003بنح ٍو كبري أبنهّ ا استمرار لفرتة العقوابت االقتصادية اليت لطاملا امتازت ابستمرار
التدهور البشري واملؤسسي.
صياغة املفاهيم:
تقدم نظرية املرض اهلولندي تفسرياً حول سبب عدم ارتقاء احملافظات الغنية ابملوارد الطبيعية إىل
مستوى إمكانياهتا االقتصادية ( ،)12()Corden and Neary 1982وعلى وفق هذه فإن هلذه الفرضية
هناك أثرين رئيسني لزايدة عائدات النفط ،األثر األول :قد يقوم ارتفاع األرابح يف قطاع النفط بسحب
املدخالت اإلنتاجية (األايدي العاملة ،أو رأس املال ،أو املعارف ،أو املواد اخلام) من القطاعات املنتجة
للسلع احمللية (مثل الصناعة والزراعة اليت تنتج السلع التجارية)( )13للعمل يف قطاع التعدين األكثر رحباً أو
األقسام التابعة هلا ،فضالً عن ذلك ،فإن ارتفاع عائدات الصادرات تؤدي إىل ارتفاع سعر صرف العملة
احلقيقية( )14اليت جتعل الواردات للسلع الزراعية واملصنوعات (القابلة للتجارة) أقل تكلفة ،األمر الذي
سيجعل اإلنتاج احمللي غري قادر على املنافسة ،ويف الوقت نفسه ،فإن إنفاق مجيع أو جزء من عائدات
النفط يف االقتصاد احمللي يزيد من الدخل؛ وابلتايل زايدة الطلب على السلع القابلة للتداول والسلع غري
القابلة للتداول.
إن ارتفاع الطلب على السلع التجارية ال يزيد ابلضرورة من األسعار؛ ألن هذه السلع من املمكن
أن يتم استريادها ،ولكن السلع غري القابلة للتداول ال ميكن استريادها ،وترتفع أسعارها نظراً لتزايد الطلب،
وقد ارتبطت الطفرات العقارية يف الشرق األوسط أترخيياً مع ارتفاع أسعار النفط ومجودها حينما ترتاجع
أسعار النفط ،مثال على ذلك؛ االرتفاع اهلائل ألسعار األراضي يف بغداد منذ عام  ،2003على الرغم
من انعدام األمن ( .)Associated Press 2008فضالً عن ذلك ،إن بعض السلع غري القابلة للتداول،
مثل األراضي واملنشآت يطلب منها إنتاج سلع قابلة للتداول؛ األمر الذي سيؤدي إىل ارتفاع أسعار السلع
غري القابلة للتداول؛ مما سيزيد من تكلفة اإلنتاج يف قطاع السلع القابلة للتداول ،وابلتايل احلد من قدرهتا
التنافسية الدولية؛ مما يؤدي إىل تراجع اإلنتاج والعمالة يف قطاع الصناعة والزراعة ،وذلك لزايدة فرص
العمل الناجتة عن اخلدمات غري القابلة للتداول.
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ومع ذلك ،فإن ما سبق ليس ابلضرورة يعد أتثرياً سلبياً ،إذ إن املوارد تذهب إىل حيث يكون
معدل العوائد أعلى ،أي :حنو قطاع السلع غري القابلة للتداول ،ولكن إذا كان قطاع السلع القابلة للتداول
كالتصنيع مثالً -هو املصدر الرئيس لالقتصاد ،فإن تضييق هذا القطاع سيضر بنمو االقتصاد علىاملدى البعيد ،وإذا مت فقدان القدرة على إنتاج سلعة ما فغالباً ما يكون من الصعب استعادهتا.
إن الطفرات يف قطاع النفط مؤقتة ،ولكن اخنفاض إنتاج يف القطاع الزراعة وانعدام األمن الغذائي
قد تكون دائمة ،وكما ذكر جيفري ساكس ( ،)Jeffrey Sachsفإن املرض اهلولندي ُّ
يعد مصدراً للقلق إذا
مت استخدام عائدات النفط لتمويل االستهالك وليس االستثمار .إن اآلاثر السلبية لنظرية املرض اهلولندي
ميكن جتنبها من طريق زايدة اإلنتاجية (وابلتايل اخنفاض تكاليف اإلنتاج) واالستثمارات العامة والسيما
يف الرأمسال الفوقي االجتماعي (على سبيل املثال ،مرافق املوانئ والطرق واالتصاالت والكهرابء) أو يف
رأس املال البشري (على سبيل املثال ،الصحة والتعليم والتدريب املهين) أو يف احلصول على اإلعاانت
املستهدفة ( ،)Sachs 2007ليس حمكوماً على االقتصادات النفطية أبن تصبح صناعة مضمحلة أو أن
تكون ذات منو منخفض إذا مت استثمارها بنحو مناسب.
إن النظرية السياسية البديهية واملتصلة ابملرض اهلولندي هي نظرية الدولة الريعية ،اليت تسعى
إىل شرح النتائج السياسية غري الدميقراطية يف االقتصادات الغنية ابملعادن( ،)15وعلى وفق هذه النظرية،
فإن اإليرادات من بيع املوارد الطبيعية ُّ
تعد بديالً لفرض الضرائب احمللية ،بزعم متكني الدول الريعية
على العمل بنح ٍو مستقل يف اجملتمع ،واالستغناء عن مساعدات الداعمني ،وقمع املعارضني بنجاح
( .)Beblawi and Luciani 1987, Anderson 1987ولذلك من املتوقع أن يقوم النفط بتغذية
السياسات االستبدادية ،ويشري كل من آالن ريتشاردز “ ”Alan Richardsوجون واتربوري “John
 ،”Waterburyإىل أن هذا التأثري من املرجح أن يكون مؤقتاً ،إذ إن الربح النفطي يظهر جهات
فاعلة حملية جديدة (املقاولون والصناعيون واملستهلكون) الذين -مع مرور الوقت -سيعملون بطريقة حتد
من استقاللية الدولة الريعية ( ،)Richards and Waterbury 2014وأاثر البحث األخري الشك
حول التطبيق العاملي لرابطة النفط الدكتاتورية اليت شددت عليها النظرية الريعية (Herb 2014, Yom
 ،)2011ويعزو غريغوري غوز سبب فشل احملللني يف توقع االنتفاضات العربية يف عام  2011إىل التزامهم
بنظرية أن اجملتمعات العربية تقاوم الدميقراطية ومستقرة (.)Gause 2011
النفط وتكوين رأس املال واالستهالك والتنمية البشرية :اقتصاد العراق ما قبل العقوابت االقتصادية:
إىل أي مدى يتطابق االقتصاد العراقي ما قبل العقوابت مع توقعات نظرية املرض اهلولندي؟ يف
بعض النواحي طابق اإلقتصاد توقعات النظرية ،ولكن ال جيب املبالغة يف اآلاثر املرتتبة عليه ،ويوضح
95

حصاد البيان

اجلدول ( )1إحصائيات نتاج النفط والناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ،وهو مؤشر يستخدم على نطاق
واسع لبيان معدل الرفاه االجتماعي ،ويبني كذلك آاثر النفط على االقتصاد العراقي(.)16
إن ارتفاع معدالت إنتاج النفط وأسعاره قام مبضاعفة نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل احمللي يف
الفرتة  ،1979-1970وذلك حينما ارتفعت عائدات النفط من أقل من مليار دوالر أمريكي ليصل إىل
 21مليار دوالر أمريكي (أوبك  ،)2005وهذا هو السبب الذي يدفع العراقيون إىل ِّ
عد فرتة السبعينيات
هي فرتة االقتصاد الذهيب.
من املمكن أن يتم استهالك اإليرادات النفطية أو استثمارها أو أن ترتاكم كأصول مالية اليت
تشمل أرصدة العمالت الدولية (احتياطيات النقد األجنيب) ،إ ْذ تظهر احلساابت املستندة إىل بياانت
األمم املتحدة أن نصيب الفرد من استهالك منا مبعدل أقل من معدل الزايدة يف تكوين رأس املال اإلمجايل
يف السبعينيات( .)17كان معدل منو االستثمارات اليت ميوهلا النفط أسرع من معدالت االستهالك؛ بسبب
إعطاء األولوية لتكوين رأس املال السريع يف قطاعات متنوعة مثل الزراعة والصناعة واخلدمات ،وقد مولت
عائدات النفط أيضاً عدداً كبرياً من اإلعاانت املالية للمستهلكني واملنتجني ،وهناك أدلة تشري إىل أن
الدولة قد حاولت بنح ٍو فعال أن حتد من معدل منو االستهالك لتحقيق أولوايهتا يف تكوين رأس املال .ويف
الوقت نفسه ،كان هناك زايدة سريعة يف جمايل الصحة والتعليم :إذ ارتفع متوسطالعمر املتوقع مع ارتفاع
نسبة املتعلمني وامللتحقني يف املدارس ،والسيما نسبة النساء اللوايت التحقن يف التعليم االبتدائي حبلول
عام  1980اليت كانت أعلى مقارنة مع الدول اجملاورة ( ،)Yousif 2012من احملتمل أن تكون هذه
التقديرات مبالغ فيها فيما خيص حجم االستثمارات( ،)18ولكن فيما خيص التنمية البشرية فقد أحرزت
تقدماً ملموساً يف السبعينيات ومن املرجح أن تكون العوائد يف تكوين رأس املال املشرتك (على الصعيد
البشري واملادي) مرتفعةً.
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اجلدول ( :)1نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل احمللي وإنتاج النفط
السنة

نصيب الفرد الثابت من الناتج
اإلمجايل احمللي (/ )2005
ابلدوالر األمريكي

1970
1975
1979
1980
1985
1990
1991
1992
1995
1998
2000
2002
2003
2004
2005
2010
2012

898
1271
2018
1970
1304
1409
494
566
594
1323
1482
1335
870
1305
1326
1527
1607

اإلنتاج النفطي (*)mbd

نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل
احمللي احلايل /ابلدوالر األمريكي

1.5
2.3
3.5
2.6
1.4
2.1
0.3
0.5
0.7
2.2
2.8
2.1

1.4
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املصادر :إنتاج النفط (حىت عام  :)2005أوبك (.)54 ،2009
إنتاج النفط (لعام  2010وما بعدها) :أوبك ()30 ،2013؛ تقديرات نصيب الفرد الثابت من
الناتج اإلمجايل احمللي :مت حساهبا يف األمم املتحدة ( ،)UNاحلساابت القومية وقاعدة بياانت اجملاميع
الرئيسة (.)2013
http://unstats.un.org/unsd/snaama/ Introduction.asp
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إن القيود املفروضة على تكوين رأس املال مل يكن بسبب توافر املال ،الذي كان كبرياً حينما
ارتفعت عائدات النفط ،بل كان بسبب الطاقة االستيعابية لالقتصاد ،وقدرهتا يف اإلنتاج أو االستثمار
من دون حدوث تضخم يف األسعار الذي سيؤدي بدوره إىل زايدة تكاليف اإلنتاج ،يف الواقع لقد مت
التأكيد على االستثمار -على وجه التحديد -ألنه يهدف إىل زايدة القدرة االستيعابية؛ وتطوير شبكات
النقل ،واملهارات البشرية وذلك لتحسني القدرة على إنتاج واالستثمار كما هو احلال مع العديد من
الدول األخرى املصدرة للنفط ،بينما مل تتمكن الدولة العراقية من إنفاق مجيع عائدات النفط؛ وابلتايل
ادخر العراق مبلغاً يصل إىل  36مليار دوالر أمريكي يف احتياطيات النقد األجنيب (.)Jiyad 2002
تكررت الصعوابت اهليكلية يف القيام ابألنشطة االستثمارية الحقاً بعد عام  ،2003ويكمن الفرق
الرئيس بني الفرتتني يف املسارات املتباينة للقدرات البشرية والدولة وليس يف ارتفاع عائدات النفط ،كان
سبب التحدايت االستثمارية اليت حدثت يف السبعينيات هو توسيع املهارات والقدرات البشرية ،والسيما
يف قطاع الدولة اليت وظفت جزءاً كبرياً من العمالة املاهرة واملتعلمة .يف املقابل كان سبب التحدايت
االستثمارية اليت حدث يف عام  2003هو اخنفاض املهارات والقدرات البشرية.
من املثري لالهتمام أن قطاع الصناعة منا بنح ٍو كبري بينما كان النمو يف القطاع الزراعي متعثراً نسبياً
يف السبعينيات ،على الرغم من االستثمارات الكبرية يف كال القطاعني( ،)19ويعود سبب تراجع القطاع
الزراعي هو السياسات العامة السائدة يف العراق -ويف أماكن أخرى يف الشرق األوسط والدول النامية-
اليت قمعت الزراعة من خالل ختفيض أسعار املنتجات الزراعية بنح ٍو متعمد لكي تكون متاحة جلميع
املستهلكني يف املناطق احلضرية (الشروط التجارية بني الزراعة وبقية القطاعات االقتصادية) ،وفضالً عن
ذلك ،كان من أهم أولوايت سياسة احلكومة يف السبعينيات يتمثل ابلتعبئة السياسية والسيطرة على الريف
بدالً من تعزيز النمو واإلنتاجية ( ،)Springborg 1987,Mahdi 2002ومت إصالح هذه السياسات
املنحازة يف وقت الحق حينما أصبح واضحاً أهنا كانت تعوق منو اإلنتاج ،وبدأ التغيري يف السياسات
الزراعية يف عام  ،)Springborg 1987( 1979أي قبل أن تنخفض عائدات النفط املرتبطة ابحلرب
بني إيران والعراق ،ومل يكن تراجع معدالت اإلنتاج الزراعي يف السبعينيات بسبب نظرية املرض اهلولندي
بل كان بسبب السياسة السيئة ،إن النجاح النسيب لقطاع الصناعة يف السبعينيات يثبت أن آاثر النفط
يف نظرية املرض اهلولندي مل تكن موجودة ،وعلى عكس الزراعة ،فقد تلقى قطاع الصناعة جمموعة واسعة
من االمتيازات ،مبا يف ذلك احلماية اجلمركية والدعم املايل وكذلك توفري قوة عاملة ماهرة على حنو متزايد.
مل تكن آاثر املرض اهلولندي عامالً حامساً لذلك ،ولكن كان السبب هو السياسة العامة،
والسيما يف حالة قطاع الصناعة ،من خالل حتسني رأس املال االجتماعي.
إن النقاش حول القطاع الزراعي يوضح أن ضوابط الدولة املتشددة والتدخالت اليت اتسم هبا
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االقتصاد العراقي يف السبعينيات مها السبب يف تعثر النمو االقتصادي على األقل على املدى القصري؛
ولذلك مت انتقاد االقتصاد العراقي كونه اقتصاداً موجهاً ،ومع ذلك ال ينبغي أن يتم تعظيم أن تكون هي
سبب أوجه القصور.
يبدو أن الكفاءات الثابتة أو حتقيق أقصى قدر من الدخل واإلنتاج من قبل املخططني وحمور
اإلصالحات يف إمجاع واشنطن مل تكن من أولوايت حتقيق اهلدف الرئيس لتكوين رأس املال املادي
والبشري السريع ،اليت هتدف إىل تعزيز النمو االقتصادي على املدى البعيد (الكفاءة الديناميكية) ،وقد
يكون حتقيق الكفاءة الديناميكة أمراً ابهظاً من حيث النمو على املدى القصري ،ومع ذلك مل يتحقق
الكثري من حيث التنمية والقدرات املادية والبشرية يف هذه املدة.
وفضالً عن ذلك ،فقد أصبح من الواضح أن البلدان اليت حتدت وبشكل ذايت اعتبارات الكفاءة
الثابتة وعملت على التخطيط بنح ٍو واسع النطاق قد شهدت أعلى معدالت للنمو االقتصادي والتنمية،
أكد داين رودريك ( )Dani Rodrikأن سياسات تعزيز النمو الناجحة متيل إىل أن تصاغ على وفق
السياق (بدالً من أن تكون اثبتة ،كاملبادئ التوجيهية الليربالية) وأن تكون جتريبية للغاية ،فاستدامة النمو
االقتصادي قد يكون أكثر صعوبة من البدء بعملية النمو ،إذ إهنا تتطلب تغيريات مؤسسية وسياسية
مستمرة ( .)Rodrik 1995, 2005يقول رودريك إنه غالبا ما تتطلب احلكومات للحفاظ على النمو
أكثر من جمرد االبتعاد عن طريق املستثمرين يف القطاع اخلاص :االستثمارات العامة -والسيما يف رأس
املال االجتماعي -وأن القوانني واإلعاانت ميكن أن حتث رجال األعمال لالستثمار وهو ما يزعم أبن
العراق كانت تقوم بتطبيقها ،واألهم من ذلك ،هو أن تغري سياسة قطاع الزراعة يشري إىل إمكانية جتربة أمر
جديد ،ومن املستحيل معرفة ما إذا كانت الدولة قد اتبعت سياسة إصالحات مماثلة يف قطاعات أخرى،
والسيا ألجل للتغلب على بعض أوجه القصور يف التنظيم املفرط املرتبط ابلتوجه حنو الكفاءة الديناميكية
إذا ما كانت الظروف خمتلفة ،إذ كانت بداية احلرب بني إيران والعراق مقيدة لبدائل اإلصالح ،وأايً كان
األمر ،وعلى الرغم من سياسات االستثمار املركزي ،فقد كان العراق يف أواخر السبعينيات يف وضع ميكنه
من االستفادة من فرتة النمو املستدام ذاتياً.
هناك عوامل أخرى كانت تعمل على تقييد آاثر ارتفاع معدالت اإلنتاج املادية والبشرية :أوالً:
وسع من قدرات الدولة ،وكذلك ارتفاع
كان هناك ارتفاع يف تسييس القطاع العام ،الذي -وبدون شكّ -
املهارات والقدرات واألموال املتاحة للقطاعات املختلفة ،يف السبعينيات بدأت عملية توزيع املكافآت
ملؤيدي النظام يف مجيع أحناء البريوقراطية وتقويض النظام الذي يعتمد تقدمه على املقدرة والعطاء الفردي
يف الدولة ،وقد أدى هذا إىل ختفيض كفاءة القطاع العام .وقد أظهر النصراوي ( )1994أن سري عملية
التخطيط االقتصادي ،الذي استخدم يف العراق منذ اخلمسينيات ،قد أصبح مسيساً لدرجة كبرية يف
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السبعينيات .لقد مت رفض التخطيط االقتصادي الذي يستند إىل اخلطط طويلة املدى وذلك التباع مسار
خطط االستثمار السنوية ،وتقدمي قدر أكرب من املرونة للنظام؛ وذلك لتحقيق أهداف سياسية لصاحل
جمموعة ما ،ويف الوقت نفسه ختفيض القدرة على التنبؤ وعملية التخطيط ،وحني البحث يف العمليات
املتعلقة ابملوازنة العراقية ،يقول جيمس سافاج يف سياق مماثل إن عمليات املوازنة يف عهد صدام سهلت
السيطرة السياسية واإلدارية من قبل احلزب احلاكم ،األمر الذي ّأدى إىل ذهاب املوارد إىل أولوايت
شخصية بدالً من تعزيز التنمية ،وهو األمر الذي ّأدى إىل ختفيض فعالية التخطيط االقتصادي وظهور
دالئل على تراجع كبري يف بقية قطاعات االقتصاد-حىت وإن كان هناك ارتفاع ملحوظ يف أعداد املوظفني
يف وزارة التخطيط من  639يف عام  1968إىل  2932يف عام  ،1976والعديد منهم من االقتصاديني
واملهندسني واملخططني واإلحصائيني الذين تلقوا تدريباً يف اخلارج (.)Savage 2013
إىل أي مدى كان أتثري تلك العوامل املعوقة شديداً؟ كان التأثري النهائي لذلك يسرياً ،على األقل
يف فرتة السبعينيات ،حيث مت التصدي هلا بشكل قوي ،إذ كان االستثمار العام يف تلك الفرتة له أتثري
“جذب” االستثمار اخلاص بدالً من احلد منه ،األمر الذي ّأدى إىل وصول قدرة االقتصاد االستيعابية إىل
أقصى حد هلا؛ وابلتايل فإن اجلانب السليب من املركزية املفرطة يقتصر يف هذه الفرتة؛ ومع ذلك فإن هناك
يلق أي حتسن يف تلك الفرتة ،إال
أمرين جديران لإلشارة ،أوالً :على الرغم من أن ضمان حقوق امللكية مل َ
أنه على األرجح مل يرتاجع لدرجة كبح االستثمارات( ،)20وذلك ال يعد أمراً غري متوقع إذ إن احلكومات
االستبدادية األخرى -مبا فيها دولة الصني ذات احلزب الواحد -مل تؤيد أمن املمتلكات اخلاصة .اثنياً:
هناك دالئل تشري إىل أن عملية التسييس قد تسببت أبضرار اقتصادية ،ولكن ذلك مل يؤخذ ابحلسبان
بسبب ارتفاع مستوايت املعيشة يف السبعينيات .واألهم من ذلك أنه مل يكن سبب تراجع املؤسسات هو
نتيجة لالسرتاتيجيات االقتصادية املضللة (املركزية) ولكن كان سببها األولوايت السياسية احملددة للنظام.
اتضح فيما بعد أن آاثر تراجع مؤسسات التخطيط مل تدم طويالً ،إذ توقف اإلنفاق على التنمية
يف الثمانينيات وذلك بسبب ضغوط احلرب بني إيران والعراق ،ومع ذلك إن العديد من األشخاص
مقتنعون أبن فرتة السبعينيات تعد عصر االقتصاد الذهيب يف العراق ،والسيما حني مماثلتها مع الركود الذي
حصل يف الثمانينيات واالهنيار يف التسعينيات .أشار رزق خوري ( )2013يف كتاب صدر مؤخراً حول
حتول من هيئة تركز اهتمامها على التنمية يف بداية احلرب بني إيران والعراق
العراق ،إىل إن حزب البعث قد ّ
إىل جهة يتمحور اهتمامها على األمن القومي وهاجس السيطرة السياسية يف الثمانينيات .يشري ما سبق
إىل أن هذا التحول قد حدث قبل فرتة الثمانينيات الذي يتجلى يف تراجع عمل مؤسسات التخطيط،
وأايً كان األمر ،فإن فرتة السبعينيات ال ُّ
تعد مثاالً واضحاً على نظرية الدولة الريعية اليت �تَُعّرف على أهنا
الدولة اليت تستخدم عائدات النفط إلنشاء حكم استبدادي مستقر ،وهو مل يظهر يف العراق سوى لفرتة
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قصرية نسبياً ،يف منتصف السبعينيات إىل بداية الثمانينيات ،ومن احملتمل أن تكون الثروة النفطية قد
عملت على تقويض احلكم البعثي االستبدادي من خالل توفري املال الالزم ملهامجة دول اجلوار( ،)21ومن
اجلدير ابلذكر أبن العائدات النفطية تؤثر على إجراءات الدولة ،ولكن آاثر تلك اإلجراءات الميكن التنبؤ
هبا بسهولة(.)22
غزا العراق إيران يف عام  1980ولكن مل يكن معروفاً الفرتة اليت ستستمر هبا احلرب ،وتوقع
العراق أن إيران ستخضع يف غضون أسابيع قليلة( ،)23وكلما طالت فرتة احلرب ارتفع عدد الرجال الذين
مت جتنيدهم من  430ألف جندي (أو ما يقرب  ٪3.2من القوى العاملة) يف عام 1980إىل مليون
جندي (أو  )٪4.7يف عام ( 1988النصراوي  ،)1994وهو ما تسبب بنقص شديد يف القوى العاملة.
فضالً عن جتنيد خرجيي اجلامعات وكذلك العمالة املاهرة واإلداريني؛ مما خلق نقصاً شديداً يف االقتصاد
احمللي ،وقُتِ َل مئات اآلالف من اجلنود أو مت أسرهم إ ْذ كانت احلرب ابهظة الثمن ،وكلفت ما بني ٪23
من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  1988و ٪66يف عام ( 1981النصراوي  ،)1994و ّأدى ذلك إىل
اخنفاض صادرات النفط على الفور؛ وابلتايل اخنفاض العائدات .يف بداية األمر قامت احلكومة ابستخدام
احتياطاهتا من النقد األجنيب يف اجليش ،ودعم االستهالك احمللي ،ومتويل برانمج التنمية ،وحينما استنفدت
االحتياطات ،وأصبحت سياستها يف متويل احلرب واالقتصاد أمراً ميؤوساً منه يف عام  ،1982قامت
احلكومة بقطع االستثمارات ،واالستهالك ،لكنها استمرت يف دعم الصحة والتعليم وواردات املواد
الغذائية( .)24ارتفعت معدالت الدخل لكل من احلكومة واألفراد وكمية االستهالك( )25يف بداية احلرب،
لكنها اخنفضت بعد عام  ،1982إال إهنا مل تقل عن مستوايهتا يف السبعينيات -على وفق حساابت
األمم املتحدة ،)26(-كان االرتفاع األويل واالخنفاض الذي حلقه انعكاساً لتوقع احلكومة حبرب قصرية ،ومت
متويل اإلنفاق املرتفع على احلرب واالستهالك اخلاص بعد عام  1982من خالل األعمال االستثمارية
القليلة للدولة -يف الوقت الذي توقف فيه اإلنفاق على التنمية -وعلى االقرتاضات الدولية الضخمة،
وحبلول عام  ،2004بلغت الديون العراقية الدولية -اليت تراكمت أكثر يف فرتة الثمانينيات -أكثر من
 100مليار دوالر (عالوي .)2007
حبلول أواخر الثمانينيات ،تراجع اإلنفاق على االستثمار بنح ٍو كبري ،ليس فقط بسبب اإلنفاق
على القطاع العسكري واالستهالك بل أيضاً لندرة األايدي العاملة املاهرة يف االقتصاد املدين؛ مما جعل
عملية تكوين رأس املال أمراً صعباً .وبشكل عام كان االقتصاد يف الثمانينيات يف حالة ركود ،يف حني
حتسن أداء قطاع الزراعة يف هذه الفرتة بنح ٍو أكرب من السبعينيات ،إال أن القطاعات األخرى ،مبا يف ذلك
النفط والتصنيع احمللي ،كان أداؤهم أسوأ (يوسف  .)2012حاول النظام يف أواخر الثمانينيات تشجيع
القطاع اخلاص للقيام ببعض األنشطة اليت كانت متارسها احلكومة سابقاً .إذ مت خصخصة املؤسسات اليت
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متلكها الدولة ،والتقليل من الضوابط املفروضة على األسعار فضالً عن ختفيف بعض القوانني -والسيما
قانون العمل ،-وكل ذلك جلذب االستثمارات ،ومنها االستثمارات األجنبية.
من انحية جذب االسثمارات فقد فشلت اإلصالحات؛ إذ كانت نتيجتها النهائية نقصاً شديداً
يف بعض السلع األساسية (النصراوي  ،)1994وعلى األرجح كان فشل اإلصالحات االقتصادية
وحتدايت متويل إعادة االعمار يف اقتصاد منهك ومفلس من العوامل املسامهة يف قرار العراق بغزو الكويت
يف عام .)Chaudhry 1991( 1990
ما أتثري احلرب بني إيران والعراق على قدرات التنمية واملؤسسات االقتصادية؟ من حيث القدرات
البشرية واملدخالت األساسية يف عملية التنمية ،تعد الثمانينيات فرتة توسع نسيب ،إذ استمرت نسبة
املتعلمني ابالرتفاع ،وعلى الرغم من ظروف احلرب فقد تزايد أعداد الشباب امللتحقني يف اجلامعات(،)27
ومع ذلك فإن استغالل قدرة الشباب املتخرجني من اجلامعات مت تقليصها؛ وذلك بسبب جتنيدهم يف
اجليش ،وفضالً عن ذلك ،فإن التحرير العشوائي لألسواق واألسعار مل تؤمن حقوق امللكية أو تعزز من
األداء االقتصادي حينما ابعت الدولة أصوهلا إىل املقاولني والصناعيني -املستفيدين من ممتلكات الدولة-
(اخلفاجي  ،)1986وهذا يؤكد وجود خلل يف رسم السياسة اليت تنادي إىل التحرير واخلصخصة ،وبغض
النظر عن الظرف فإن قراراهتم مل تقم بتوسيع حقوق امللكية ،وبشكل عام استفاد يف املقام األول أصحاب
االمتيازات ،ومت إلغاء العديد من اإلصالحات بسبب النتائج السلبية اليت أحدثتها.
حاول العراق احلد من استهالك العائدات الوفرية خالل فرتة السبعينيات لتحقيق اهلدف األول
وهو (تكوين رأس املال السريع) ،فيما كانت حتاول دعم االستهالك يف زمن احلرب خالل الثمانينيات،
حينما كانت اإليرادات ترتاجع .إن انعكاس موقف احلكومة بشأن االستهالك ليس نتيجة مباشرة أو
واضحة للنفط بل بسبب تغيرُّ أولوايت الدولة ،وابلفعل ،فقد مت دعم االستهالك يف الثمانينيات من خالل
االقرتاض الدويل ،والذي مت التعهد فيه أبن تسدد من عائدات النفط يف املستقبل ،على أي حال ،كان
االقتصاد العراقي أكثر اعتماداً على النفط من أي وقت مضى حبلول عام  ،1990ومل تقم عائدات النفط
بدفع معظم املصاريف احلكومية فقط ولكن كان هناك احلاجة هلا للمساعدة يف سد الديون املرتاكمة على
البالد ،إ ْذ بلغت مسامهة النفط  ٪75من الناتج احمللي اإلمجايل عند تقييمها يف السوق بسعر صرف
العمالت األجنبية (غزدار وحسني  .)2002إن االعتماد على النفط هيمن على األهداف احملددة يف
كيفية اإلنفاق على التنمية ،اليت مت إعالهنا يف اخلمسينيات حملاولة تنويع النشاطات االقتصادية وإجياد
مصدر بديل للدخل القومي ،إذ إن استمرار االستثمار يف رأس املال االجتماعي يف الثمانينيات كان من
املمكن أن يساعد يف تعزيز تنويع االقتصاد ،والتغلب على اضطراابت آاثر النفط.
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ضعف الدولة ،وتشتت املواطنني وهجرة العقول :العقوابت االقتصادية
هناك شك حول ما إذا كانت الدول النامية قد استفادت من ارتفاع مستوايت العوملة والتبادل،
ابلنسبة للعراق ّأدى احلظر املفروض على بيع النفط يف األسواق الدولية يف ظل العقوابت االقتصادية
الشاملة إىل اهنيار اقتصادي واجتماعي ،مع وجود آاثر عميقة وال رجعة فيها على حياة العراقيني(،)28
و ّأدى هجرة العراقيني املهرة واملتعلمني يف التسعينيات إىل آتكل قدرة الدولة حبيث أصبح من الصعب
عليها فرض النظام.
ما جعل العراق أكثر عرضة للعقوابت هو تداخل النفط مع اجلغرافيا ،فقد مت تصدير النفط عرب
منافذ حمددة -خطوط األانبيب وحمطات ميناء يف تركيا واململكة العربية السعودية واخلليج العريب-؛ األمر
نقل النفط براً من طريق الشاحنات ُّيعد أمراً مكلفاً وغري
الذي جعل التحكم مبنعه أو حضره أمرا يسرياً ُ
عملي ،-تضاءلت صادرات النفط اىل حد كبري مع بداية العقوابت ،الذي جتلى يف اخنفاض حاد يف
الناتج اإلمجايل من النفط اخلام  1991-1990كما مبني يف اجلدول رقم  ،1ومن املثري لالهتمام هو أن
احلدود العراقية كانت سهلة االخرتاق()29؛ وهذا هو السبب الذي ّأدى إىل أن تكون السلع متاحة للبيع
يف األسواق العراقية احمللية خالل فرتة العقوابت ،وكان عدد قليل من الناس إبمكاهنم حتمل شراء البضائع،
ويف الواقع مل تظهر آاثر العقوابت على األرض بسبب الناحية القانونية املفروضة على الواردات ،ولكن
نتيجة لالهنيار الفعلي للصادرات وهي الطريقة لدفع مثن الواردات.
ّأدى قرار جملس األمن الدويل رقم  661من آب عام  1990إىل جتميد األصول املالية الدولية
للعراق وحظر التجارة ،ولكن مت إعفاء اإلمدادات الطبية والغذاء مبوافقة جملس األمن (النصراوي ،)2002
ولكن من دون احلصول على رأس املال من األسواق الدولية الالزمة لدفع واردات الغذاء والدواء ثبت أنه
أمر مستحيل ،إذ بلغ متوسط فاتورة األغذية املستوردة 1.3مليار دوالر يف الفرتة من 1989-1983
(يوسف  ،)2012بينما بلغت فاتورة األغذية والدواء  2.36مليار دوالر لعام Gazdar( 1989
 ،)and Hussain 2002وعلى وفق بياانت أوبك ،فقد اخنفضت قيمة صادرات النفط العراقية -اليت
متثل مجيع الصادرات تقريباً -من  12.28مليار دوالر يف عام  1989إىل  10.31مليار دوالر يف
عام  ،1990وإىل  377مليون دوالر يف عام  ،1991ومبتوسطقدره  531مليون دوالر يف الفرتة من
 )30(1996-1992وهو ما يشكل أقل من ربع نفقات استرياد املواد الغذائية واألدوية يف عام ،)31(1989
متثل هذه اإليرادات املخفضة كميات النفط القليلة جداً املصدرة إىل األردن واملهربة عرب تركيا ،اليت تغاضت
عنها القوى الدولية.
إن االهنيار الذي حدث يف اإليرادات والعقوابت االقتصادية منعا حصول العراق على قروض
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دولية؛ األمر الذي جعل إعادة البناء شيئاً مستحيالً ،ويبني اجلدول ( )1نصيب الفرد من الناتج احمللي
اإلمجايل احلقيقي بنسبة الثلثني من عام  1990إىل  ،1992الذي يوضح حدوث اهنيار اقتصادي(.)32
كان االخنفاض يف الدخل كبرياً جداً إذ كان نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل للعراق يف التسعينيات
أقل من البلدان ذات الدخل املنخفض ،وذلك حسب تقارير البنك الدويل ( ،)1997مع متوسط دخل
الفرد  430دوالراً يف عام  1996على وفق أسعار السوق اجلارية ،استجابت الدولة هلذه األزمة من خالل
خفض دعم االستهالك واإلنتاج على وجه اخلصوص ،فيما عدا برانمج احلصص الغذائية ،وقامت الدولة
أيضاً بطبع املزيد من عملة الدينار العراقي من أجل دفع النفقات اجلارية؛ مما أدى إىل تضخم واخنفاض
قيمة الدينار العراقي .ارتفعت األسعار احمللية أكثر من  ٪200من عام  1992إىل - 1993إحصائيات
صادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء  -1994واخنفضت قيمة الدينار العراقي ،إذ كان الدوالر األمريكي
يعادل  2.0ألف دينار عراقي يف عام  ،1990ويف عام  1991كان الدوالر يعادل  4.1ألف دينار
عراقي ،ويف عام  1994كان يعادل  270دينار عراقي (اإلسكوا )1998؛ واستقر الدينار يف أواخر
التسعينيات.
إن تدهور سعر الصرف ّأدى إىل زايدة حادة يف األسعار احمللية للواردات -مبا يف ذلك الغذاء
والدواء -مقارنة للسلع املنتجة حملياً ( ،)Gazdar and Hussain 2002وهو ما جعل األنشطة الزراعية
احمللية مفيدة بنح ٍو كبري ،بسبب تدفق العمالة لقطاع الزراعة ،وتغيري االجتاه السائد الذي استمر لعدة قرون
ابالبتعاد عن الزراعة -ويُظ ِه ُر اجلدول ( )2البياانت اإلحصائية لتوزيع القوى العاملة حسب القطاعاتاالقتصادية ،ويبني أيضاً أن إمجايل العمالة يف قطاع الزراعة قد تضاعف من  500ألف شخص يف عام
 1987إىل  925ألفاً يف عام  ،1997وكجزء من القوة العاملة ،فقد زادت العمالة يف قطاع الزراعة من
 ٪12.5إىل  ،٪19ويف املقابل اخنفضت العمالة يف االسترياد وقطاع الصناعات .اخنفض عدد العاملني
يف املنشآت الصناعية من عام ( )1993-1989من  174,700إىل ،)CSO1994( 128,000
يفسر هذا االخنفاض نتيجة سحب الدعم احلكومي فضالً عن اخنفاض الطلب بسبب اهنيار دخل األسر،
وجذبت الزراعة معظم األايدي العاملة إال أهنا مل تتمكن من استيعاب اجلميع؛ ونتيجة لذلك فإن معدالت
البطالة تضاعفت أكثر من ثالث مرات يف الفرتة من  1987إىل 1997كما هو مبني يف اجلدول رقم
( ،)2على الرغم من أن جزءاً من السبب وراء اخنفاض معدل البطالة يف عام  1987يعود إىل التعبئة
العسكرية للحرب بني إيران والعراق.
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اجلدول ( :)2األايدي العاملة والتوظيف
الفئة

*1997

1987

إمجايل األايدي العاملة (ابملاليني)
اإلانث
الذكور
قطاع الزراعة
قطاع الصناعة
نسبة قطاع الزراعة ()%
نسبة قطاع الصناعة ()%
معدالت البطالة

4.86
0.50
4.36
0.925
0.22
19.0
6.7
16.7

3.96
0.46
3.50
0.49
0.27
12.5
4.5
4.7

مالحظة :ابستثناء إقليم كردستان العراق.
مصادر :منظمات اجملتمع املدين
إن تغيرُّ ٍ
ات هبذا احلجم يف التكوين القطاعي للعمالة وارتفاع معدالت البطالة هو أمر غري طبيعي،
ويبني التفكك االقتصادي الكبري ،مت دراسة اآلاثر االجتماعية املرتتبة على ذلك بنح ٍو مطول يف دراسات
أخرى (انظر على سبيل املثال ،)Arnove 2000( ،و( ،)Gordon 2010و(اجلواهري )2008
و( .)von Sponeck 2006قامت الدولة مبساواة برانمج احلصص الغذائية إىل حد كبري ،ولكن تلقى
أعضاء حزب البعث وكبار املسؤولني خمصصات معززة ( ،)Sassoon 2012قدمت احلصص الغذائية
جزءاً كبرياً من احتياجات الشعب للغذاء ،ولكن كان اخنفاض الدخل شديداً لدرجة أن األسر مل تستطع
حتمل تكاليف االحتياجات الغذائية ،حىت حني صرف ما يقرب من ثالثة أرابع من الدخل على الغذاء
يف عام  ،1993وقد ّأدى ذلك إىل ارتفاع حاد يف معدالت سوء التغذية ،والسيما لدى األطفال
( .)Garﬁeld and Waldman 2003فضالً عن تدهور توليد الكهرابء ،وعدم قدرة السكان استعمال
املياه الصاحلة للشرب ،مما أدى إىل زايدة نسبة وفيات الرضع -الذين يبلغون عاماً واحداً -إىل ثالثة
أضعاف (.)Garﬁeld and Waldman 2003, Pellet 2000
ومن اجلدير ابلذكر أنه قد فشل تنفيذ برانمج “النفط مقابل الغذاء” يف عام  1996خلفض
معدالت وفيات الرضع أو حتسني األوضاع اإلنسانية ،وقد مسحت واردات املواد الغذائية يف الدولة بزايدة
احلصص املوزعة ،وهذا ساهم يف إيقاف واخنفاض معدالت سوء التغذية ،وقد ارتفعت معدالت سوء
التغذية املزمن من  ٪18.7لدى األطفال الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات يف عام - 1991وهو
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العام الذي فرضت فيه العقوابت االقتصادية -و ٪32يف عام  ،1996و ٪30يف عام  ،2000لكنه
اخنفض إىل  ٪20.1يف عام  .)Garﬁeld and Waldman 2003( 2002إن زايدة تدفق العمالت
األجنبية قامت إببطاء معدل تراجع سعر الصرف يف العراق ،ودعم سياسة االستقرار االقتصاد الكلي
للحكومة يف أواخر التسعينيات ،بينما اخنفضت قيمة الدينار العراقي يف عام  1991من  4.1ألف دينار
عراقي للدوالر الواحد إىل  270دينار عراقي للدوالر الواحد يف عام  1994إال أن االخنفاض الالحق
كان معتدالً نسبياً ،إذ كان الدوالر الواحد يعادل  825ديناراً عراقياً يف عام  ،1995ويف عام 1998
كان الدوالر الواحد يعادل  1.2ألف دينار عراقي ( .)UNESCWA1998أما يف جمال الصحة فقد
كانت هناك خسائر كبرية يف عدد األفراد املهرة ( ،)Gordon2010ومل يكن هناك أي تغري حلالة الرضع
واألطفال -الذين تقل أعمارهم عن مخس سنوات -إذ ارتفعت معدالت الوفيات بعد عام 1991
لصل إىل  102طفل من أصل  1000طفل ،و 125طفل من أصل  1000طفل يف عام 2004
( ،)UNICEF 2005بقي األطفال معرضني للخطر على الرغم من وجود األدوية واملعدات اليت وفرها
برانمج النفط مقابل الغذاء ،ويعود ذلك جزئياً إىل عدم وجود عدد ٍ
كاف من املوظفني الستخدام تلك
البضائع واملعدات بنح ٍو فعال حني وصوهلا (.)Gordon 2010, 138
إن برانمج النفط مقابل الغذاء وفّر مبالغ يسرية من األموال وكان إنفاقها حمدداً بنحو كبري
( .)Alnasrawi 2002وعلى وفق تقرير األمم املتحدة اخلاص ابالحتياجات اإلنسانية ،فإن العراق
حيتاج إىل  6.8مليار دوالر سنوايً ( ،)Gazdar and Hussain 2002, 73إال أنه يف الفرتة من كانون
األول عام  1996إىل متوز عام  ،2002مت السماح للعراق ابحلصول على مبلغ  20مليار دوالر فقط
عن واردات برانمج “النفط مقابل الغذاء” ( .)Gordon 2010إالَّ أن الدولة العراقية تلقت نصف
عائدات مبيعاهتا من النفط( ،)33ومل يكن ابإلمكان استخدام تلك اإليرادات لشراء السلع أو اخلدمات
داخل العراق ،مما أعاق عمليات إعادة البناء؛ وابلتايل مت تقليص فعالية برانمج النفط مقابل الغذاء ،وفضالً
عن ذلك قام ممثلو الوالايت املتحدة وبريطانيا يف جلنة عقوابت جملس األمن لألمم املتحدة مبنع حصول
العراق على الواردات الرئيسة على وفق املبدأ القائل :إهنا من املمكن أن تستخدم لتطوير أسلحة حمظورة.
منذ بداية العقوابت املفروضة على العراق يف كانون األول عام  1996وحىت تشرين األول عام
 ،2000مت أتجيل احلصول على الواردات اليت بلغت  2.4مليار دوالر أو ما يعادل Cortright,( %15
 ، Millar, and Lopez 2002)(34وغالباً ما تكمل الواردات بعضها بعضاً ،وكان أتثري هذا التأخري يف
الواردات أكثر خطورة مما تشري إليها األرقام ،إذ يشري " "Joy Gordonإىل أن توافر قطع الغيار لقطاع
ما ،يُ ُّ
عد أمراً ضرورايً لتوليد اإليرادات الالزمة لربانمج النفط مقابل الغذاء ،ولكن مت حظرها على الرغم من
حتذيرات خرباء الصناعة ()Gordon 2010؛ ولذلك فإن الصعوابت اليت واجهها العراق يف رفع معدالت
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صادرات النفط بعد عام  2003ترجع جزئياً إىل القطاع النفطي املتداعي الذي خلفتها العقوابت.
َّأدى احلرمان الذي سببته العقوابت إىل هجرة أعداد كبرية من العراقيني ،إذ غادر حنو مليون
ونصف عراقي من العراق قبل حرب اخلليج يف عام  ،)Sassoon 2011( 1991وحبلول عام 2002
ارتفع العدد إىل  4ماليني ،على وفق إحصائيات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ()UNHCR
( ،)2007ويشري ( )Gordon 2010إىل أن نصف املوظفني اإلداريني والفنيني وموظفي املستشفيات
ِ
فسُر هذه اخلسارة سبب عدم حتسن
املهرة وحوايل  40،000معلم غادروا العراق خالل فرتة العقوابت ،وتُ ّ
القطاع الصحي حينما مت البدء بربانمج النفط مقابل الغذاء ،ومنذ عام  2003فإن الصراعات وانعدام
االستقرار يف العراق تسبب بتسارع خسارة املوظفني املهرة.
رافق خسار املهارات والقدرات اخنفاض يف رأس املال ،و”توصلت األمم املتحدة إىل أنه نتيجة
حلرب اخلليج عام  ،1991فقد تراجع العراق إىل عصر ما قبل الصناعة” (Alnasrawi 2002,
 ،)67لكن العقوابت املفروضة منعت أي وسيلة إلعادة اإلعمار كما هو مبني يف اجلدول ،3اخنفضت
اإلمجايل كوين رأس املال الثابت (االستثمارات يف األصول ،على سبيل املثال ،املعدات واآلالت والطرق
واملستشفيات) من  ٪18.6من الناتج احمللي اإلمجايل يف العقدين قبل العقوابت إىل أقل من  ٪6يف
 ،2002-1991وكان العراق خيسر رأس املال البشري وهو األمر الذي جعل من الصعب أن يتم إعادة
البناء واإلصالح يف فرتة ما بعد عام .2003
اجلدول  .3إمجايل تكوين رأس املال الثابت كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل (مت حساب متوسط يسري ابلدوالر
األمريكي)
الفرتة

النسبة

1990-1970
2002-1991
1979-1970
1989-1980
1999-1990
2009-2004

18.6
5.9
15.8
21.6
7.0
20.0

مصدر :األمم املتحدة ( ،)UNقاعدة بياانت احلساابت الرئيسة (.)2011
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يفرتض ( )Niblock 2001أن االخنفاض يف الدخل ومستوايت املعيشة أنشأ مواطنني
“مستضعفني” ،إذ أصبح البقاء على قيد احلياة من أولوايت العراقيني.
بعد حرب اخلليج عام  1991مت اعتبار العراق على أنه يشكل هتديداً إقليمياً ،وقد حالت
العقوابت دون إعادة اإلعمار وقيدت بشدة قدرة الدولة على توفري جمموعة من اخلدمات اليت كانت توفرها
من قبل ،ويتضح من ارتفاع اجلرمية وغياب القانون يف التسعينيات كيف أن الدولة كانت غري قادرة على
توفري أسهل اخلدمات العامة والنظام ،وكما يشري  Toby Dodgeبدأت الدولة “فقدان السيطرة على
العنف” ( ،)Dodge 2012, 32يف الواقع كان تراجع سيطرة الدولة واسعاً حبيث مت االستعانة مبصادر
خارجية إلنفاذ القانون ،مبا يف ذلك السيطرة على التهريب من جمموعات خارجية وخمربين (Sassoon
 ،)2012بينما مت جتنيد حلفاء قبليني للحفاظ على السالم يف املناطق الريفية ،وهو أمر ال ميكن تصور
حدوثه قبل بضع عقود (.)Davis 2005
كان ارتفاع نسبة املسؤولني الفاسدين يف الدولة أمراً واضحاً وأحد أشكال سيطرة الدولة على
االقتصاد واجملتمع خالل فرتة العقوابت ،وعلى الرغم من وجود فساد قبل فرتة التسعينيات ،إال أنه كان
يقتصر على من هم يف قمة السياسية ،ويف ظل العقوابت أصبح الفساد مستشرايً يف الدولة ،ويشري
( )Rangwalla 2011إىل أن بعض اجلماعات الدينية اليت ظهرت يف فرتة التسعينيات قد متكنت
من الصمود حينما مت تغيري النظام يف العراق ورفع العقوابت االقتصادية ،ويفرتض أيضاً أهنا قد سامهت
يف ظهور الطائفية والقبلية منذ عام  ،2003ويف دراسته للمؤسسات اليت تتحرك”ببطء” و”بسرعة”،
يالحظ ( )Roland 2004أن املعايري االجتماعية -مثل املواقف العامة جتاه الفساد -متيل إىل التغيرُّ
تدرجيياً ،ومع ذلك فإن هذا يشري ضمناً إىل وجود درجة من االستمرارية ،مل تسبب العقوابت املفروضة
على العراق اهنياراً اجتماعياً ،الذي يُظهر تغيرياً يف املواقف العامة جتاه الفساد ،ولكنها قد حدثت يف فرتة
بداية العقوابت ،وسرعان ما أصبح الفساد -يف كل من القطاعني العام واخلاص -أمراً طبيعياً.
إن تدهور الدولة يف التسعينات نتيجة توسع حزب البعث تتفق مع الصورة اليت رمسها “Sassoon
 ،”2012إذ يالحظ ساسون أن معدالت جتنيد العراقيني للحزب منا بسرعة أكرب من معدل منو السكان
العام؛ وواصلت األسر إبحلاق أبنائهم يف الكليات العسكرية ،ومع ذلك فإن الزايدة يف عضوية احلزب تُ ُّ
عد
أمراً مفهوماً متاماً نظراً الهنيار الدخل وتدهور اخلدمات العامة بسبب العقوابت ،وهكذا ،فقد حصلت
الزايدة يف عضوية احلزب بنح ٍو موا ٍز لتدهور قدرة الدولة ،وارتفاع القبلية والطائفية ،وكذلك فقدان القدرات
البشرية واملادية ،وهناك تفسري آخر وغري متضارب هلذا األمر هو أن العقوابت االقتصادية قامت بدعم
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النظام مع إضعافه؛ وذلك ألن العقوابت أضرت ابلسكان أكثر من النظام.
هذا هو ابلضبط عكس عمل العقوابت األساسي وهو ما يشري إىل موطن فشلها ،إذ إن العقوابت
االقتصادية سواء أكانت “مستهدفة” أم شاملة -كما كانت يف العراق -تسعى إىل سياسات احلكومة
اليت فرض عليها العقوبة ( ،)Cortright and Lopez 2002ويتم ذلك من خالل خلق معاانة بشرية،
سواء بني جمموعة حمددة أم على عامة السكان ،وهذا بدوره من املفرتض أن يولد ضغطاً على احلكومة
لتغيري سياساهتا إلهناء العقوابت أو جتنبها( .)35األمر الذي يدفعنا للتساؤل أنه خالل جتربة العراق مع
العقوابت كان الظن السائد أبنه كلما كانت العقوابت أكثر مشوالً كان تطبيقها أكثر صرامة ،ليتم حتقيق
الغاية السياسية من العقوابت ،ألنه يف هذه احلاالت متيل األزمات االقتصادية واالجتماعية النامجة عن
العقوابت إىل أن تكون كبرية .كان �يَُعت َقد أبن االخنفاض احلاد للدخل القومي ألكثر من  %2يتسبب
إبلتزام احلكومة املستهدفة لضوابط األمم املتحدة ( ،)Cortright and Lopez 2002على الرغم من
أن العراق قد دمر أسلحته احملظورة يف التسعينيات إال أنه من الصعب أن يتم وصف ذلك األمر أبنه نوع
من االلتزام لقرارات األمم املتحدة.
أضعفت العقوابت اجملتمع العراقي بشكل كبري ،إذ قام حزب البعث يف الثمانينيات ابلسيطرة على
املؤسسات املدنية املستقلة أو إهناء وجودها مثل :النقاابت العمالية ،واجلمعيات النسائية ،كما منع حزب
البعث تقدمي املساعدات للمؤسسات املدنية ،تشري زبيدة ( )2005إىل أن الفقر والصدمة الناجتتان من
العقوابت قد دفع العراقيني إىل طلب املساعدات من جهات أخرى كالعشرية والقبيلة ،األمر الذي عزز
الطائفية بني األفراد ،ويف وقت الحق ظهور الصراعات الطائفية .بناءاً على رأي (زبيدة  )2005فإن
العقوابت مل ختلق الصراع الطائفي يف العراق.
احلرب واستمرارية املؤسسات :األزمة االقتصادية بعد عام :2003
لقد بشرت فرتة بعد عام  2003بتغيري كبري ،إذ تعرض العراق للغزو واالحتالل ،واإلطاحة بنظام
البعث ومت رفع العقوابت االقتصادية ،ومت ختفيض العبء الباهظ لديون العراق اخلارجية ،وقد ضمن البنك
املركزي املستقل نظاماً جتارايً واستقراراً لألسعار من انحية ،ومن انحية أخرى -ويف نواح مهمة تتعلق
ابلتنمية العراقية -كان هناك استمرارية كبرية للتدهور الذي حدث يف فرتة ما قبل عام  .2003إذ واصلت
املهارات والقدرات البشرية يف الرتاجع وكذلك قدرة الدولة ،األمر الذي ضاعف من الفساد واحملسوبية
اليت تعيق التنمية .إن التنمية االقتصادية هي يف األساس عملية استخدام املهارات والقدرات البشرية
كمدخالت لتحسني حياة الناس ،إالَّ أن فقدان املهارات تشري إىل إعاقة عملية التنمية ،هناك حاجة
إىل األايدي العاملة املاهرة لتنفيذ االستثمارات ،إذ إن فقداهنا تعيق عملية التنمية ،وإعادة تدريب كوادر
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جديدة هو أمر مكلف؛ ونتيجة ذلك هو تراجع االستثمارات اليت حتقق ارتفاعاً يف مستوايت املعيشة.
منذ عام  ،2003واصل رأس املال البشري مبغادرة العراق .بسبب انعدام األمن املستمر والسياسات
اخلاطئة من قبل قوات االحتالل اليت هتدف إىل إعادة هيكلة جذرية( ،)36يف فرتة ما بعد حزب البعث
قامت سلطة االحتالل األمريكي بطرد  120ألف معلم وطبيب من وظائفهم؛ األمر الذي دفع العديد
منهم إىل مغادرة العراق( .)37كانت خطة الوالايت املتحدة يف إعادة اإلعمار ترتكز على إعادة أتهيل البنية
التحتية للعراق املادي وليس املؤسسات ( ،)Bowen 2009, 258ومل تقم السياسات بتعزيز األمن ،إذ
مت استهداف األكادمييني ،وكرد فعل على ذلك قاموا مبغادرة العراق أبعداد كبرية ،وكان لالرتفاع السريع
يف رواتب القطاع العام أتثري حمدود ملنع الكفاءات من مغادرة العراق .يف استطالع أجري للعراقيني
املقيمني يف األردن -حيث حصل العديد منهم على إقامة مؤقتة فيها أو مت استخدامها كنقطة عبور إىل
وجهات أخرى -يعطي مؤشراً على فقدان  ٪46من العراقيني -الذين يبلغون من العمر  16سنة أو
أكثر -حاصلني على درجة بكالوريوس على األقل ،على وفق استطالع أجري يف عام Fafo( 2007
 ،)2007وهي أعلى بكثري من املتوسطابلنسبة للعراق ،ويف الوقت نفسه اخنفض التعليم لدى األشخاص
الذين تبلغ أعمارهم  24 -15عاماً يف العراق بني عامي  2000و ،2009وذلك نتيجة اخنفاض
معدالت االلتحاق يف التعليم االبتدائي خالل التسعينات ،حينما أجربت األسر على سحب أطفاهلم من
املدرسة (.)USAID 2012
إن اخنفاض األايدي العاملة املاهرة قد جعل عملية تكوين رأس املال أمراً صعباً ،فقد افتقرت
وزارة النفط إىل القدرة التقنية ملراقبة العقود الكبرية ،بينما يف وزارة الكهرابء يرتاوح أوجه القصور يف توافر
اإلشراف اهلندسي لإلشراف على امليزانية” ( .)USAID 2012,A-25على وفق جدول  ،3كان
()38
إمجايل تكوين رأس املال الثابت هو  ٪20من الناتج احمللي اإلمجايل يف الفرتة  . 2009-2004وفضالً
عن ذلك ،فإن اهلدر والفساد مييالن إىل تضخم تكاليف تكوين رأس املال ،إذ مت إهدار  8مليارات دوالر
من أصل  60مليار دوالر أنفقتها الوالايت املتحدة إلعادة إعمار العراق (.)Ackerman 2013
يشري ( )Toke Aidtيف حتليله للفساد إىل أن مستوايت الفساد يتم حتديدها من اهلياكل
التشجيعية ،إذ مييل الفساد إىل أن يحُ فَّز بشكل ذايت وذلك لعدة أسباب ،إذ إن دفع رشوة لفرد ما
للمشاركة يف الفساد تكون عالية إذا كان هناك العديد من األشخاص حوله أو إذا كان حوله فاسدون
كذلك -أو على األقل ال يعارضون عملية الفساد ،)Aidt 2003( -ومبجرد تفشي الفساد ،فإنه مييل إىل
االستمرار ( ،)Sah 1988ولكن مسألة التكاليف االقتصادية للفساد تعد قضية معقدة ،ألنه من الصعب
أحياانً التمييز بني أسباب الفساد وعواقبه ()Ackerman 2006؛ وابلتايل فمن غري صحيح من حيث
املبدأ -وغالباً ما تكون غري ممكنة لتأكيدها بشكل قاطع-أن الفساد هو مكلف دائماً من حيث النمو
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االقتصادي والتنمية( .)39هناك أمثلة عديدة لدول ذات معدالت النمو العالية اليت تعاين أيضاً من الفساد.
من املرجح أن تكون تكاليف الفساد عالية يف احلاالت اليت يرتبط فيها الفساد مع العنف الذي
حيد من االستثمار ورايدة األعمال ،وابلرجوع إىل العراق فقد أشار وزير املالية السابق علي عالوي إىل
أنه لو كان مؤشر الفساد التابع ملنظمة الشفافية الدولية متاح يف السنوات  30املاضية فإن العراق سيكون
وابلتأكيد يف موقع متوسط (عالوي  .)2013يف عام  2012حصل العراق على املرتبة  169من أصل
 174بلداً يف تصنيف منظمة الشفافية الدولية (منظمة الشفافية الدولية  ،)2013وقد استمر الفساد منذ
عام  2003ورمبا زاد بنح ٍو أكرب ،إذ انتشر االختالس والرشاوى على نطاق واسع( ،)40وأصبح الباحثون
عن العمل يف القطاع العام يلجأون لدفع مبالغ كبرية للحصول على الوظائف (،)Cockburn 2013
واألهم من ذلك فإن هذه املدفوعات تذهب إىل األحزاب السياسية أو امليليشيات املسلحة اليت تسيطر
على خمتلف دوائر القطاع العام والوزارات ،وهي إحدى الطرق اليت متول فيها األحزاب السياسية عملياهتا؛
وهذا يعين أن كثرياً من عمليات الفساد يف العراق تعد أمراً مكلفاً للغاية ،وابلتايل ليس فقط يف تراجع
املهارات والقدرات اليت ّأدت إىل تعثر النمو يف العراق ،إذ أن تراجع عمل خفضت املؤسسات البريوقراطية
والتنظيمية ّأدت إىل تراجع نتائج التنمية بنح ٍو أكرب من فقدان القدرة ،وهو ما يدل على أن مؤسسات
التنمية يف العراق هي غري كفوءة(.)41
وابلعودة إىل مسألة االستثمار ،فقد تسارع تكوين رأس املال بعد التحسن النسيب يف الوضع 
األمين
يف عام  ،2008ولكن وصل العراق سريعاً لقدرته اإلستيعابية ،حيث إن احلكومة العراقية ال تزال إىل ٍ
حد
كبري من أكرب املستثمرين يف االقتصاد ،وقد حاولت أن تستثمر بشكل أكرب ،وكانت قادرة على إكمال
جزء من االستثمارات املخطط هلا ( ،)USAID 2012يف املقابل فإن زايدة االستهالك -اليت دفع مثنها
ارتفاع عائدات النفط -كان أمراً سهل التحقيق .ارتفعت اإليرادات احلكومية على الرغم من االخنفاض
يف كميات النفط املصدرة ،وكما يبني اجلدول ( )1فإن االخنفاض الذي حدث يف بداية األلفية مت سده
يف عام  ،2010ولكن حىت وقت قريب إىل ٍ
حد ما ،شهدت أسعار النفط ارتفاعاً سريعاً منذ ،2005
وكانت النتيجة أن عائدات النفط تضاعفت يف الفرتة من ( 2011-2007أوبك  ،)2012وقد مسح
ذلك للدولة العراقية بتوسيع وظائف القطاع العام وزايدة الرواتب ،إذ مت توظيف حوايل  %60من العاملني
بدوام كامل حبلول عام  .)BMI 2013( 2012وعلى وفق البنك الدويل ( )2014فإن أربعة أمخاس الـ
 750،000وظيفة اليت مت إنشاؤها يف الفرتة من  2007إىل  2012كانت خمصصة للقطاع العام ،ولكن
مل يتم مشل مجيع شرائح العراق يف هذه الوظائف إذ مت استبعاد الفقراء ،واحلاصلني على تعليم أقل ،والذين
ليس لديهم معارف جيدون ،ونتيجة لذلك ارتفع االستهالك بني الفقراء بنسبة أقل نسبياً من بني الفئات
ذات الدخل املرتفع واخنفضت معدالت الفقر بنح ٍو طفيف يف الفرتة ( 2012-2007البنك الدويل
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 .)2014ومل ِ
يؤد ارتفاع عائدات النفط بتقليل الفقر بشكل ملحوظ .يف الواقع ،فإنه من غري احملتمل
أن تركيز احلكومة على توسيع إنتاج النفط -الدولة اليت ختطط لزايدة انتاج النفط من حوايل  2.5مليون
برميل يومياً يف عام  2010إىل أكثر من  12مليون برميل يومياً يف عام ( 2017صندوق النقد الدويل
 -)2011يقوم على االعتقاد اخلاطئ أبن ذلك ميكن أن يسرع وبنحو ملحوظ اإلنفاق االستثماري،
بل القلق من عدم القدرة على تلبية النفقات اجلارية -على سبيل املثال رواتب وأجور العاملني يف القطاع
العام -إذا اخنفضت أسعار النفط ،وهذا ما قد حدث مؤخراً (رويرتز .)2014
إن التوسع يف القوة الشرائية ّأدى إىل زايدة الطلب احمللي على السلع الزراعية والصناعية ،ولكن هذه
القطاعات واجهت صعوبة ابلغة يف زايدة اإلنتاج لتلبية الطلب احمللي املتزايد ،وهناك بعض األدلة على
أن اإلنفاق احمللي املتزايد من عائدات النفط مع ارتفاع سعر الصرف احلقيقي جعلت هذه القطاعات أقل
قدرة على املنافسة منذ عام  ،2003وهو ما اقرتحته نظرية املرض اهلولندي ،إذ إن ارتفاع العمالة واألجور
يف القطاع العام قد جذبت العديد من األايدي العاملة يف قطاع الزراعة ،ومع ذلك فإن هذه ليست سوى
جزء من القصة .فيما يتعلق ابلزراعة فإن النقص املزمن يف االستثمار ،وإزالة الدعم احمللي املفاجئ واملنافسة
األجنبية -يف كثري من األحيان من الواردات املدعومة -مجيعها أدت إىل إعاقة القدرة على زايدة اإلنتاج،
على وفق دراسة أجرهتا وزارة املالية العراقية( .)42أما ابلنسبة لقطاع الصناعة ،فتعد صناعة السمنت يف
العراق مثاالً على ذلك ،إذ إن ارتفاع تكاليف النقل تقدم «محاية طبيعية» للواردات ،ولكن هذا مل يكن
كافياً لتعويض آاثر نقص األايدي العاملة املاهرة يف العراق ،إذ إن أنظمة النقل وانقطاع التيار الكهرابئي،
زادت من تكاليف اإلنتاج ،ونتيجة لذلك فإن صناعة السمنت يف العراق غري قادرة على منافسة مع
الواردات اإليرانية األرخص (.)Lee 2013
قامت الدولة العراقية وقوات االحتالل قبل ذلك إبجراء بعض اإلصالحات االقتصادية يف السوق
اليت هتدف إىل وجود منو اقتصادي اثبت ،ويف حني أن بعض هذه اإلصالحات كانت ضرورية لتحقيق
النمو ،فهي ليست فعالة .إذ إن النمو الكبري ال حيدث إالَّ يف سياق تنمية املؤسسات االجتماعية
والسياسية والتكنولوجية ( .)Rodrik 2011إن النمو يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي -الذي يقيس
مدى تقدم وإنتاجية االقتصاد احمللي -تراجع يف عام - 2003وهو العام الذي غزت فيه الوالايت املتحدة
العراق -لكنه تعاىف وبقوة يف العام الذي أعقبه .ومن عام  2004إىل عام  ،2012ازداد الناتج احمللي
اإلمجايل للفرد الواحد من  1305دوالرات أمريكية إىل  1607دوالرات ،وهو ما يرتجم إىل معدل منو
سنوي متواضع بنسبة  ،٪2.6وابلتايل فإن منو العراق مماثل لتلك االقتصادات النفطية األخرى ،مثل
اجلزائر وإيران واململكة العربية السعودية ( ،)IMF 2012إذ إن أياًّ منها مل يعد إىل االقتصاد العاملي بعد
أكثر من عقد من االنعزال ،وابلطبع فقد سامهت الصراعات الداخلية ،وانعدام االستقرار السياسي،
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والتطرف واألخطاء السياسية مجيعها بتعثر النمو يف العراق ،ومع ذلك فإن جتربة العراق من فقدان القدرات
واملؤسسات التنموية املستنزفة مجيعها أثرت على التقدم البطيء لنموه.
االستنتاج:
مييز ( )Jeremy Adelmanبني النظرايت “الداخلية” للتطور الرأمسايل اليت تؤكد على دور
املؤسسات يف التنمية االقتصادية احمللية ،النظرايت “اخلارجية” اليت تشري إىل آاثر النظم العاملية -اهليكلية
يف بعض األحيان -على نتائج التنمية احمللية ،ويقوم حبث العلماء على جتاوز هذه “الثنائيات” الستكشاف
التفاعالت بني الظواهر احمللية والعاملية ( ،)Adelman 2015يف العراق غالباً ما عملت القوى الداخلية
واخلارجية جنباً إىل جنب :إذ قامت عملية تسييس القطاع العام بتقييد توسيع قدرة الدولة ابتداءً يف فرتة
السبعينيات ،بينما تراجعت قدرة الدولة فقط يف فرتة العقوابت ،وفضالً عن ذلك عملت هذه القوات
يف بعض األحيان بطرق متناقضة ،إذ تسبب تراجع املؤسسات العامة إىل تدهور قدرة الدولة ويف الوقت
نفسه قامت التنمية البشرية بتوسيعها ،ومن املفارقات فإن أتثري العامل اخلارجي على التغيري املؤسسي يف
العراق كان أعظم حينما كان العراق األكثر عزلة أي من خالل العقوابت ،إن جتربة العقوابت االقتصادية
توضح مدى بطء حركة مؤسسات التنمية وكيفية أنه من الصعب إحياؤها حني تدهورها .يف املقابل كان
أتثري السياسة الداخلية يف املؤسسات أقوى (وأكثر تدرجاً) يف فرتة ما قبل العقوابت ،حينما كانت البالد
على عالقة طبيعية مع العامل اخلارجي.
إن الصورة التنموية اليت تتضح لنا هلذا البلد هو وجود ارتفاع مطرد يف التنمية يليها تدهور مفاجئ
ومستمر يف مؤسساته وقدراته ،وعلى العكس من ذلك افرتضت التوقعات الوردية يف عام  2003ثالثة
أمور إلنعاش اقتصادي سريع وهي:
	•أن اهلياكل التنموية واملؤسسات ما قبل فرتة العقوابت ال زالت سليمة أو من املمكن إصالحها
بشكل سريع.
	•أن نسبة القدرات واملهارات الالزمة لتكوين رأس املال املفقودة يسريه.
	•أن العجز يف املؤسسات واملنظمات واملهارات إما ميكن حلها عن طريق تطبيق سياسات تركز على
السوق وإما أهنا غري ضرورية لنجاح تلك السياسات.
مل يتم دعم أي من تلك االفرتاضات ،إذ تركت العقوابت االقتصادية بصمة عميقة على االقتصاد
العراقي واجملتمع ،مما حيد بشدة من تكوين رأس املال ،وبعض اإلصالحات اليت أدخلت منذ عام 2003
مبا يف ذلك إعادة التفاوض لتخفيض ديون العراق اخلارجية ،وإنشاء بنك مركزي مستقل وعملة جديدة-113
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أعطت دفعة كان االقتصاد العراقي حباجة إليها ،ومع ذلك فإن حماولة هتميش القطاع العام ،ورسم خمطط
مثايل للسوق يف االقتصاد العراقي املعتمد على النفط قد أظهر نتائج معاكسة ،وهذا يسلط الضوء على
أمهية حتقيق «مطابقة» بني السياسات املنفذة ،واألشكال املؤسسية املستهدفة والظروف االجتماعية
واالقتصادية احمللية القائمة ،يف الواقع -ومن املسلم به اآلن -أن املؤسسات «املبتدعة» اليت كان يعتقد يف
ما مضى أهنا أدىن مرتبةً قد جنحت يف تعزيز النمو االقتصادي يف كثري من احلاالت (Dunning and
.)Pop-Eleches 2004, also Andrews 2013
توضح جتربة العراق أيضاًكيف أن للتغيريات قدرةً على تطوير البنية التحتية األساسية وال يستوجب
أن يتم الكشف عنها يف مقاييس النمو االقتصادي؛ مما يؤدي إىل ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل منذ عام
 ،2003على الرغم من التدهور احلاد يف القدرات البشرية وتراجع املؤسسات االقتصادية ،إذ إن تلك
املقاييس قد تُعطي انطباعاً مشوها للنمو والتنمية ،فتناقض النمو يف الدخل والتنمية من املرجح أن يكون
واضحاً يف االقتصادات النفطية ،حيث يتم حتديد الدخل القومي من خالل األسعار الدولية للنفط وليس
حملياً.
ال حياول هذا البحث أن يقوم بتحديد األمهية النسبية للمؤسسات واملنظمات مقابل املهارات أو
القدرات يف نتائج التنمية ،وأنه ال يسعى حنو مناقشة التفاعالت اليت قد تنشأ بنح ٍو معقول بني اجلهتني،
إن إحدى املوضوعات اليت ظهرت يف هذا البحث هو فعالية املؤسسات ،والسيما معرفة هل كان
إبمكان العراق أن يظهر نتائج أفضل يف إطار ترتيبات مؤسسية بديلة ،حىت مع وجود اخلسارة احلالية من
املهارات وانعدام األمن؟ وإذا كان األمر كذلك ،ما شكل هذه اهليكليات املؤسسية املختلفة؟ هذه هي
األسئلة الرئيسة لتتم دراستها يف املستقبل؛ ألن املؤسسات غري الفعالة قد تستمر ،على الرغم من العلم
املسبق أبهنا جتعل اجملتمع أسوأ حاالً ،فإذا كان لبعض اجملموعات القوية مصلحة يف البقاء أو استمرارية
العقوابت املستمرة بشكل ذايت ،مثل النبذاالجتماعي ،الذي يتم تطبيقه ضد أولئك الذين ال يتماشون
مع قواعدهم ،فإن املؤسسات غري الفاعلة متيل إىل االستمرارية (Setterﬁeld 1993, also Evans
 .)2004وهذا ما قد يفسر يف السياق العراقي كيف أن الفساد أو حىت الطائفية ما زالت قائمة ،على
الرغم من وجود الرفض الشعيب الكبري هلم .لقد أصبحت اجملتمعات حبيسة للهياكل املؤسسية املعروفة
أبهنا غري كفوءة؛ ألن التكلفة االجتماعية العتماد هياكل بديلة ُّ
تعد عالية جداً ،حىت بني أولئك الذين
يفضلون اإلصالح ( .)Pierson 2000ويبقى أن نرى ما إذا كانت التحدايت احلالية تبشر إبعادة هيكلة
للمؤسسات.
إن التحدايت القادمة صعبة جداً ،إذ مت حتقق خماوف الدولة من عدم قدرهتا على دفع نفقاهتا
املتكررة يف حالة حدوث اهنيار يف أسعار النفط ( ،)2015 Sabahومستوايت صادرات النفط اخلام
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 فضالً عن أن الصراع احلكومي.)Razzouk 2015( غري كافية للتعويض عن االخنفاض اهلائل يف أسعاره
وهو يف حد ذاته أحد-”)الداخلي املكلف مع ما يسمى تنظيم “الدولة اإلسالمية اإلرهايب (داعش
 ومع ذلك ليس هناك ما يضمن أن هذه، قد فاقم من الصعوابت املالية-أعراض اهنيار السلطة املركزية
 حىت وإن علم اجلميع أبن اهلياكل احملسنة من،التهديدات سوف تفرض ظهور هياكل مؤسسية حمسنة
 ومن املرجح أن اجلماعات السياسية املهيمنة قد تدفع الرشاوي للجهات الفاعلة،شأهنا إهناء التحدايت
 إن استمرار الركود املؤسسي هو أمر حمتمل،الرئيسة ملعارضة أو مقاومة هذا التغيري الذي قد يقيد سلطتهم
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:اهلوامش
)Endnotes(
) اإلصالحات االقتصادية املستوحاة منRichards and Waterbury 2014(  يناقش.1
.إمجاع واشنطن يف دول الشرق األوسط احملددة
Penrose  انظر بنروز وبنروز، لقراءة نقد السياسات االقتصادية يف العراق يف فرتة السبعينيات.2
.Foote 2004  ولقراءة نقد حديث هلذه السياسات انظر،and Penrose 1978

 هناك حبوث كثرية حول األسباب الكامنة وراء الفشل والعواقب غري املقصودة من اإلصالحات.3
Andrews 2013  انظر،املستوحاة من إمجاع واشنطن
 أبهناDouglas North  واألسواق ويعرفها، واجلمارك، تشتمل املؤسسات على القوانني.4
.)quoted in Hodgson 1998, 179(»«القيود املوضوعة إنسانيا واليت تشكل التفاعل البشري
Acemoglu, Johnson, and) وAcemoglu and Robinson (2012  انظر.5
.)Robinson (2005) and Rodrik (2005

. هو من وضع هذه الفكرةFukuyama 2013 .6
. املسامهة النسبية ملختلف املؤسسات يف التنميةRodrik 2009  يناقش.7
 هذه النقاطFukuyama 2013  يناقش.8
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 .9لقراءة أوجه القصور أنظر Andrews 2013

 .10تستند هذه الصيغة واملناقشات الالحقة إىل  .Fukuyama 2013يف املقابل يؤكد كل من
 Acemoglu and Robinson 2012على سيادة املؤسسات السياسية  ،اليت حتقق نتائج اقتصادية
أفضل ألهنا تعد أكثر استجابة للضغوط الشعبية.
 .11محاية حقوق امللكية تقتصر على األمن ضد االستيالء التعسفي من امللكية من قبل أي من
اخلارجني عن القانون أو الدولة نفسها .وهي ليست ابلضرورة حقوق واسعة.
 .12مشل التحليل على أي حقن خارجي لإلنفاق يف االقتصاد احمللي ،مبا يف ذلك املساعدات
اخلارجية (.)McKinley 2005
 .13البضائع القابلة للتداول هي تلك اليت ميكن تداوهلا دولياً (على سبيل املثال ،العديد من
السلع الزراعية ،واآلالت ،والسيارات أو املواد اخلام) ،يف املقابل فإن األرض ومعظم اخلدمات (على سبيل
املثال ،حالقة الشعر أو الرعاية الطبية) ليست منقولة وابلتايل غري قابلة للتداول
 .14هذه هي القوة الشرائية للعملة احمللية ،ابلنظر إىل األسعار احمللية والدولية وأسعار الصرف
االمسية احلاليةSachs 2007 .
 .15يركز هذا البحث على املرض اهلولندي .وأنوه هنا إىل نظرية الدولة الريعية ألن كالً منهما
غالباً ما يتم وضعها معا حتت دراسات ‘لعنة املوارد” ،انظر Rosser 2006
 .16يقيس الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي كميات البضائع واخلدمات اليت ينتجها االقتصاد مع
مراعاة تضخم األسعار؛ وابلتايل ،يتم استخدامه كمؤشر على الرفاه االجتماعي.
 .17إمجايل تكوين رأس املال الثابت هو االستثمار يف األصول الثابتة مثل املباين واآلالت (يوسف
.)2012
 .18على سبيل املثال مت دفع تكاليف محلة حمو األمية يف أواخر السبعينيات من ميزانية التنمية.
وابلتايل ،فإنه مسجل ضمن االستثمار.
 .19تراجع القيمة الزراعية والصناعات التحويلية وإضافته كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل ليست
دليال على املرض اهلولندي كما قدمها اخلفاجي ()2012
 .20على نطاق واسع يف جمال احرتام احلرايت األساسية ،كان هناك تدهور واضح ،إذ حصل
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نظام البعث على أدىن مؤشر يف احلفاظ على حقوق اإلنسان واحرتام احلرايت.
 .21يف املقابل فإن االرتفاع الكبري نسبيا يف عائدات النفط يف أوائل اخلمسينيات مل يسفر عن
توطيد سياسي للحكم امللكي يف العراق الذي أطيح به بعد موافقة شعبية كبرية يف عام ( 1958يوسف
وديفيس .)2011
 .22ال تقتصر هذه املالحظة على العراق فقط ،انظر ()Hertog 2007
 .23مت تصريح هذا األمر على وفق بيان وزير اخلارجية العراقي آنذاك سعدون محادي يف قناة
التاميز الربيطانية بعد فرتة قصرية من احلرب يف عام :1980
)http://www.youtube.com/ watch?v=GE8b_3yvoKc. Accessed November 1, 2014

 .24انظر مركز أحباث سجالت الصراع (.)1982
 .25االستهالك احلكومي فضالً عن االستهالك املنزيل يساوي استهالك النهائي
 .26يشري االخنفاض احملدود إىل أن الدولة كانت ال تزال تقدم إعاانت (يوسف .)2012
 .27انظر يوسف (.)2012
 .28وفيما يتعلق مبسألة احلرمان من الوصول إىل األسواق العاملية ،انظر ()Olmsted 2007
 .29وفيما يتعلق ابلتجارة بني احلدود العراقية األردنية انظر ()Schenker 2003

 .30متت هذه احلساابت على وفق بياانت مقدمة من منظمة أوبك .2009
 .31إن الواردات املدعومة من الغذاء والدواء يف حساب هي سبب حتسن معايري الصحة والتغذية
يف الثمانينيات خالل احلرب مع إيران (يوسف .)2012
 .32هذه التقديرات من الناتج احمللي اإلمجايل تقلل من مدى االخنفاض يف متوسط مستوايت
املعيشة ،ووجدت الدراسة اليت أجراها فريق دويل من املتخصصني مباشرة بعد حرب اخلليج عام 1991
أن متوسط الدخل احلقيقي يف أغسطس عام  1991كانت  %7-5فقط من مستوايهتا يف أغسطس
)Dreze and Gazdar 1992( .1990
 %53 .33من اإليرادات مت استخدامها السترياد السلع .ومت دفع  %30ألضرار احلرب مع
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الكويت و ٪13لشراء الغذاء والدواء يف املنطقة الكردية (ال ختضع لسيطرة احلكومة املركزية) ،و ٪4لدفع
املصروفات اإلدارية لألمم املتحدةGazdar and Hussain 2002 .
 .34انظر ( )Gordon 2010للحصول على النص كامالً.
 .35انظر Pape (1997) and Elliot 1998

 .36لالطالع على نقد السياسات االقتصادية األمريكية يف العراق وحتيزهم عقائدايً ،انظر يوسف
(.)2007
 .37حاولت سياسات الوالايت املتحدة هتميش القطاع العام ،إذ وصفت القطاع العام أبنه
غري كفوء ومنافس للقطاع اخلاص ،سعى االئتالف خلصخصة الشركات اململوكة للدولة لكنه مل يستطع
ألسباب قانونية وسياسية (يوسف .)2007
 .38على وفق صندوق النقد الدويل ( ،)2005وبلغت تكلفة توفري األمن ملشاريع البناء ثلث إىل
نصف التكلفة اإلمجالية للمشروع .على الرغم من أن هذه التكاليف ال تضيف إىل قيمة األصول الناجتة
عن ذلك (صندوق النقد الدويل)
 .39على سبيل املثال ،أسهل شكل من أشكال الفساد ،حيث يدفع رجل أعمال رشوة ملوظف
حكومي لتسريع األوراق املطلوبة.
 .40يف حادثة مستهجنة ،قام وزير التجارة ابستخدام شركة العائلة للتصدير واالسترياد لسحب
 30مليون دوالر من خزينة الدولة.
 .41املؤسسات غري الكفؤة هي تلك اليت ال تقوم بزايدة معدالت النموAcemoglu( ،
.)2006

.42أجريت هذه الدراسة من قبل وزارة املالية.
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البرنامج الدولي لتقييم الطلبة نتائج 2015
ترجمة وتحرير :مركز البيان للدراسات والتخطيط

2016/12/28

املقدمة
أصبح برانمج منظمة التعاون والتنمية الدويل لتقييم الطلبة على مدى العقد املاضي ،املقياس
التعرف على خصائص
األهم عاملياً لتقييم جودة األنظمة املدرسية ومساواهتا وكفاءهتا ،ومن خالل ُّ
النظم التعليمية عالية األداء ،يسمح الربانمج ال��دويل لتقييم الطلبة للحكومات واملربني بتحديد
السياسات الفعالة اليت ميكن أن تتواءم وظروفهم احمللية.
وقد ركز آخر تقييم للربانمج الدويل لتقييم الطلبة يف عام  2015على العلوم ،ابتداءً بتناول
مسكن لألمل وانتهاءً بتحديد وجبة الغذاء “املتوازنة” ،ومن شرب احلليب املبسرت إىل حتديد ما إذا
كان من املناسب شراء سيارة هجينة ،فالعلوم موجودة يف كل مكان من حياتنا ،إ ْذ إن العلوم ليست
جمرد أانبيب االختبار واجلدول الدوري ،بل هي أساس كل أداة نستخدمها ،ابتداءً مبفك السيارة
وص��والً إىل املركبات ال�تي تستكشف الفضاء ،وه��ي األكثر تقدما .أم��ا األه��م من ذل��ك ،فهو أن
العلم ليس فقط جماالً للعلماء ،ففي زمن تدفق املعلومات اهلائل والتغري السريع ،حيتاج كل شخص
اآلن إىل أن يكون قادراً على «التفكري مثل عامل» ،أن يكون قادراً على حتليل األدلة ،والتوصل إىل
استنتاج ،وأن يفهم أن علمية “احلقيقة” قد تتغري مع مرور الوقت ،بينما تظهر اكتشافات جديدة،
وأننا كبشر نطور فهماً أكرب ابلقوى الطبيعية والقدرات التقنية والقيود.
ِ
يب الضوءَ على بعض نتائج الربانمج ال��دويل لتقييم الطلبة لعام ،2015
يسلط هذا ال ُكتّ ُ
ويظهر الربانمج الدويل لتقييم الطلبة أن كل بلد لديه جمال معني للتحسني ،حىت أصحاب األداء
األعلى ،ومع مستوايت عالية من البطالة بني الشباب ،وارتفاع عدم املساواة ،ووجود فجوة كبرية
بني اجلنسني ،واحلاجة امللحة لتعزيز النمو الشامل يف العديد من البلدان ،فليس لدينا وقت نضيعه
من أجل توفري أفضل تعليم ممكن جلميع الطلبة.
أجنيل جوراي
األمني العام للمنظمة
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ما الربانمج الدويل لتقييم الطلبة؟
ما هو الشيء املهم الذي جيب على املواطنني معرفته ،وأن يكونوا قادرين على القيام به؟ رداً
على هذا السؤال ،وبسبب احلاجة إىل أدلة قابلة للمقارنة دولياً حول أداء الطالب ،أطلقت منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ( )OECDمسحاً كل ثالث سنوات لطلبة تكون أعمارهم مخسة
عشر عاماً يف مجيع أحناء العامل ،واملعروف ابسم الربانمج الدويل لتقييم الطلبة ،يقوم هذا الربانمج
بتقييم إىل أي مدى يكون الطلبة البالغون من العمر  15عاماً مع هناية التعليم اإللزامي قد اكتسبوا
املعارف واملهارات اليت ال غىن عنها للمشاركة الكاملة يف اجملتمعات احلديثة ،ويركز التقييم على املواد
الدراسية األساسية كالعلوم والقراءة والرايضيات ،ويتم تقييم كفاءة الطلبة يف جمال االبتكار أيضاً
(ففي عام  2015كان هذا اجملال هو حل املشكالت التعاوين) .ال يستند التقييم إىل التحقق فقط
مما إذا كان ميكن للطلبة إنتاج املعرفة فقط ،بل إنه يراقب أيضاً مدى متكن الطلبة من استقراء ما
تعلموه ،وتطبيق هذه املعرفة يف مواقع غري اعتيادية ،داخل املدرسة وخارجها ،ويعكس هذا النهج
حقيقة أن االقتصادات احلديثة تكافئ األفراد ليس ملا يعرفونه ،ولكن على ما ميكنهم القيام به من
خالل ما يعرفونه.
إن الربانمج الدويل لتقييم الطلبة هو برانمج مستمر ،يقدم رؤى للسياسة واملمارسة التعليمية؛
مما يساعد على رصد االجتاهات يف اكتساب الطلبة للمعارف واملهارات يف خمتلف البلدان ،ويف
جمموعات سكانية خمتلفة يف كل بلد ،وتكشف نتائج الربانمج الدويل لتقييم الطلبة ما هو ممكن يف
جمال التعليم من خالل إظهار ما ميكن للطلبة يف نظم التعليم األعلى أداءً واألسرع حتسناً القيام به،
وتسمح النتائج لصانعي السياسات يف مجيع أحناء العامل قياس معارف ومهارات الطلبة يف بلداهنم
ابملقارنة مع تلك املوجودة يف بلدان أخ��رى ،ووضع أه��داف السياسة يف مقابل األه��داف القابلة
للقياس من خالل أنظمة التعليم األخرى املتحققة ،والتعلم من السياسات واملمارسات املطبقة يف
أماكن أخرى ،ويف حني ال يقوم الربانمج الدويل لتقييم الطلبة بتحديد العالقة بني السبب والنتيجة
بني السياسات  /املمارسات ونتائج الطلبة ،إال أنه ميكنه أن يظهر للمعلمني وواضعي السياسات
واجلمهور املهتم كيف أن نظم التعليم متشاهبة وخمتلفة ،وماذا يعين ذلك للطلبة.
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املالمح الرئيسة للربانمج الدويل لتقييم الطلبة :2015
احملتوى:
•رك��ز مسح ال�برانم��ج ال���دويل لتقييم الطلبة  2015على العلوم ،وال��ق��راءة ،وال��رايض��ي��ات وحل
املشكالت التعاوين يف جماالت اثنوية من التقييم ،ومشل الربانمج أيضاً تقييماً حملو األمية املالية
للشباب ،الذي كان اختيارايً للبلدان واالقتصادات النامية.
الطلبة املشاركون
•أكمل ما يقرب من 54ألف طالب التقييم يف عام  ،2015وهو ما ميثل حوايل  29مليون
طفل يبلغون من العمر  15عاماً يف مدارس  72من الدول واالقتصادات املشاركة.
التقييم
• مت استخدام االختبارات املعتمدة على احلاسوب ،مع تقييم استمر لساعتني لكل طالب.
•كانت مواد االختبار خليطاً من األسئلة متعددة اخليارات ،واألسئلة اليت تتطلب من الطلبة بناء
ردودهم اخلاصة عليها ،وقد مت تنظيم العناصر يف جمموعات بناء على مساق حيدد حالة حياتية،
وقد مت تكريس  810دقيقة من مواد االختبار للعلوم والقراءة والرايضيات وحل املشكالت
التعاوين ،مع أخذ عدد خمتلف من الطلبة جمموعات خمتلفة من مواد االختبار.
•أجاب الطلبة أيضاً استبياانً عن اخللفية ،استغرق  35دقيقة إلكماله ،وقد طلب االستبيان
معلومات عن الطلبة ،وبيوهتم ،ومدارسهم ،وخ�برات التعلم لديهم .وأكمل مديرو امل��دارس
استبياانً غطى نظام املدرسة وبيئة التعلم؛ ومن أجل احلصول على معلومات إضافية ،قررت
بعض البلدان واالقتصادات توزيع استبيان للمعلمني ،وكانت تلك هي امل��رة األوىل اليت يتم
فيها توزيع ه��ذا االستبيان إىل املعلمني بشكل اختياري يف البلدان واالق��ت��ص��ادات املشاركة،
وكما حدث يف بعض البلدان واالقتصادات ،فقد مت توزيع االستبياانت االختيارية إىل اآلابء
واألمهات ،وطُلب منهم تقدمي معلومات عن تصوراهتم ومقدار تواصلهم مع مدارس أطفاهلم،
ودعمهم للتعلم يف املنزل ،وتوقعاهتم ألطفاهلم ،والسيما يف جمال العلوم ،وميكن للبلدان اختيار
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استبيانني اثنني اختياريني آخرين للطلبة :األول يسأل الطلبة عن إملامهم واستخدام لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،فيما يطلب الثاين معلومات حول تعليم الطلبة حىت اآلن ،مبا يف ذلك
أي انقطاع يف دراستهم ،وما إذا كانوا أو كيف هلم أن يستعدوا ملهنة املستقبل.
التميز واملساواة يف التعليم:
ما ختربان به البياانت:
أداء الطلبة يف العلوم ووجهات النظر حول العلوم:
•تتفوق سنغافورة على مجيع البلدان واالقتصادات املشاركة األخرى يف العلوم ،وتليها دول الياابن
وإستونيا وفنلندا وكندا ،برتتيب تنازيل من حيث معدل األداء نفسه.
•حقق حوايل  ٪8من الطلبة يف كل بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ٪24-من الطلبة
من سنغافورة -أعلى أداء يف العلوم ،وهذا يعين أهنم ابرعون عند املستوى  5أو  ،6ويكون
الطلبة يف هذه املستوايت لديهم ما يكفي من املهارة والدراية العلمية والقدرة الذاتية على
التطبيق املستقل ملعارفهم ومهاراهتم يف جمموعة واسعة من احلاالت ،مبا فيها تلك احلاالت غري
املألوفة.
•حقق ح��وايل  ٪20من الطلبة يف كل بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أداءً دون
املستوى  ،2الذي يعترب املستوى األساسي الكفاءة يف جمال العلوم ،ميكن للطلبة يف املستوى
 2االعتماد على معرفتهم ابحملتوى واإلج��راءات يف حتديد تفسري مناسب ،وتفسري البياانت،
وحتديد املسألة اليت جيري تناوهلا يف جتربة يسرية ،ويتوقع من مجيع الطلبة حتقيق املستوى ،2
بينما جيتازون مرحلة التعليم اإللزامي.
•يف معظم البلدان ذات البياانت القابلة للمقارنة ،بقي أداء الطلبة يف العلوم دون تغيري تقريباً
منذ العام  ،2006ومع ذلك حتسن معدل األداء يف العلوم بني  2006و 2015يف كولومبيا،
وإسرائيل ،وماكاو (الصني) ،والربتغال ،وقطر ،ورومانيا ،وزادت ماكاو (الصني) ،والربتغال،
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وقطر ،خالل هذه املدة من حصة الطلبة املؤدين يف املستوى  ،5وقللوا يف نفسه الوقت من
حصة الطلبة املؤدين دون املستوى األساسي من الكفاءة (املستوى .2
•على الرغم من أن الفجوة بني اجلنسني يف أداء العلوم متيل إىل أن تكون صغرية ،كمعدل ،يف
 33بلداً واقتصاداً ،إال أن حصة أفضل املؤدين يف العلوم كانت أكرب بني الذكور من اإلانث،
وتُ ُّ
عد فنلندا هي الدولة الوحيدة اليت تكون فيها االانث هن األفضل أداءً.
•حدث يف عموم بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية -كمعدل -أن ذكر  ٪25من
الذكور و  ٪24من اإلانث أهنم يتوقعون العمل يف مهنة ذات صلة ابلعلوم ،ولكن الذكور
واإلانث مييالن إىل التفكري يف العمل يف جم��االت علوم خمتلفة :ف���اإلانث يتصورن أنفسهن
يف مهنن صحية أكثر من الذكور؛ ويرى الذكور يف -مجيع البلدان تقريباً -أنفسهم يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كمهنيني وعلماء ومهندسني أكثر من اإلانث.
أداء الطلبة يف القراءة والرايضيات:
•ال حيقق ح��وايل  ٪20من الطلبة يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية -كمعدل-
املستوى األساسي من الكفاءة يف القراءة ،وقد بقيت هذه النسبة مستقرة منذ العام .2009
•يف معظم دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،ضاقت الفجوة بني اجلنسني يف القراءة يف
صاحل اإلانث بنسبة  12نقطة بني  2009و ،2015وحتسن أداء الذكور والسيما األفضل
أداءً منهم بينما تدهور أداء اإلانث والسيما ذوات األداء األضعف.
•كان أكثر من واحد من بني كل أربعة طلبة يف بكني ،وشانغهاي ،وغوانغ دونغ ،وجيانغسو،
وهونغ كونغ (الصني) ،وسنغافورة ،واتيبيه الصينية من بني الطلبة األعلى أداءً يف الرايضيات،
وه��ذا يعين أهنم يستطيعون التعامل مع املهام اليت تتطلب ق��درة على صياغة معقدة حلاالت
رايضية ،ابستخدام التمثيل الرمزي.
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املساواة يف التعليم
•حتقق كل من كندا ،والدمنارك ،وإستونيا ،وهونغ كونغ (الصني) ،وماكاو (الصني) مستوايت
أداء عالية ومساواة يف خمرجات التعليم.
• ك��ان الطلبة احمل��روم��ون اجتماعياً واقتصادايً يف مجيع أحن��اء دول منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية أكثر بثالث مرات من الطلبة غري احملرومني ،يف حتقيق املستوى األساسي من الكفاءة،
غري أن حوايل  ٪29من الطلبة احملرومني �يَُعدَّون مرنني ،وهذا يعين أهنم تغلبوا على الصعاب
وحققوا أداءً مبستوايت مرتفعة ،ففي ماكاو (الصني) ،وفيتنام ،يواجه الطلبة أكرب حرمان على
نطاق دويل ،ويقل أداءهم عن حوايل  20بلداً واقتصاداً آخر مشارك يف الربانمج الدويل لتقييم
الطلبة.
•يف حني مل يتحسن بني األعوام  2006و  2015أي بلد أو اقتصاد يف جمال العلوم واملساواة
يف التعليم يف الوقت نفسه ،إال أن العالقة بني الوضع االجتماعي واالقتصادي وأداء الطلبة قد
ضعفت يف تسعة بلدان ،مما يعين أن درجات العلوم بقيت مستقرة ،وتظهر الوالايت املتحدة
األمريكية أكرب حتسن يف املساواة خالل هذه الفرتة.
•ت��ب�ّي�نّ يف ع��م��وم ب��ل��دان منظمة ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي والتنمية ،وب��ع��د أخ��ذ ال��وض��ع االجتماعي
واالقتصادي يف احلسبان ،أن الطلبة املهاجرين كانوا أكثر مرتني من أقراهنم غري املهاجرين يف
األداء حتت املستوى األساسي من الكفاءة يف جمال العلوم ،مع هذا فإن  ٪24من الطلبة
املهاجرين احملرومني عُ ِّدووا مرنني.
•حيدث يف معظم البدان ذات الكثافة السكانية العالية نسبياً من حيث الطلبة املهاجرين ،أن
يكون حضور املدرسة بنسبة عالية من الطلبة غري مرتبط أبداء الطلبة األكثر فقراً ،بعد حساب
املعطيات االجتماعية واالقتصادية للمدرسة.
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حملة عامة عن األداء يف العلوم والقراءة والرايضيات
البلدان واالقتصادات اليت لديها معدل أداء أو حصة يف أعلى األداءات فوق معدل منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية
البلدان واالقتصادات اليت لديها حصة يف أقل األداءات أقل من من معدل منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية
البلدان واالقتصادات اليت لديها معدل أداء أو حصة يف أعلى األداءات أقل من أوطأ األداءات بشكل غري خمتلف عن
معدل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
البلدان واالقتصادات اليت لديها معدل أداء أو حصة يف أعلى األداءات أقل من معدل منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية
البلدان واالقتصادات اليت لديها حصة يف أقل األداءات أعلى من معدل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
حصة أقل املؤدين يف كل املواد
الثالثة (أقل من املستوى )2

الرايضيات

العلوم

القراءة

معدل معدل فرق معدل
حصة أقل حصة أعلى معدل فرق
الدرجة الدرجة
املؤدين يف كل املؤدين فيما الدرجة على الدرجة
املواد الثالث ال يقل عن مدى ثالث يف  PISAعلى مدى يف PISA
2015
ثالث
2015
سنوات
موضوع
(أقل من
سنوات
واحد
املستوى )2
(املستوى 5
و)6
%
13.0
4.8
5.6
4.7
8.3
6.3
3.5

%

ثالث سنوات

املعدل

15.3
39.1
25.8
20.4
29.9
21.4
23.9

490
564
532
520
542
511
544

-1
5
-2
9
1
-5
11

-1
1
1
2
0
-10
5
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ثالث
سنوات
493
535
516
519
497
526
509

معدل
فرق
الدرجة
على
مدى
ثالث
سنوات

معدل
الدرجة
يف PISA
2015

املعدل

ثالث
سنوات

املعدل

-1
7
3
2
0
-11
6

493
556
538
534
532
531
529

OECD average
Singapore
Japan
Estonia
Chinese Taipei
Finland
Macao (China)
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Canada
Viet Nam
Hong Kong
(China)
B-S-J-G (China)
Korea
New Zealand
Slovenia
Australia
United Kingdom
Germany
Netherlands
Switzerland
Ireland
Belgium
Denmark
Poland
Portugal
Norway
United States
Austria
France
Sweden
Czech Republic
Spain
Latvia
Russia
Luxembourg
Italy
Hungary
Lithuania
Croatia
CABA
(Argentina)
Iceland
Israel
Malta
Slovak Republic
Greece
Chile
Bulgaria
United Arab
Emirates
Uruguay
Romania
Cyprus1
Moldova
Albania
Turkey

528
525
523
518
516
513
513
510
509
509
509
506
503
502
502
501
501
498
496
495
495
493
493
493
490
487
483
481
477
475
475
475
473
467
465
461
455
447
446
437
435
435
433
428
427
425

-2
-4
-5
m
-2
-7
-2
-6
-1
-2
-5
-2
0
-3
2
3
8
3
2
-5
0
-4
-5
2
1
3
0
2
-9
-3
-5
51
-7
5
2
-10
-6
2
4
-12
1
6
-5
9
18
2

527
487
527
494
517
509
505
503
498
509
503
492
521
499
500
506
498
513
497
485
499
500
487
496
488
495
481
485
470
472
487
475
482
479
447
453
467
459
432
434
437
434
443
416
405
428

1
-21
-3
m
-11
-6
11
-6
2
6
-3
-4
13
-4
3
3
4
5
-1
-5
2
1
5
7
2
17
5
0
-12
2
5
46
-9
2
3
-12
-8
5
1
-8
5
4
-6
17
10
-18
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516
495
548
531
524
495
510
494
492
506
512
521
504
507
511
504
492
502
470
497
493
494
492
486
482
494
486
490
477
478
464
456
488
470
479
475
454
423
441
427
418
444
437
420
413
420

-4
-17
1
m
-3
-8
2
-8
-1
2
-6
-1
0
-5
-2
5
7
1
-2
-2
-4
-5
-6
1
0
6
-2
7
-4
-2
0
38
-7
10
9
-6
1
4
9
-7
-3
10
-3
13
18
2

22.7
12.0
29.3
27.7
25.6
20.5
18.1
18.4
16.9
19.2
20.0
22.2
15.5
19.7
14.9
15.8
15.6
17.6
13.3
16.2
18.4
16.7
14.0
10.9
8.3
13.0
14.1
13.5
10.3
9.5
9.3
7.5
13.2
13.9
15.3
9.7
6.8
3.3
6.9
5.8
3.6
4.3
5.6
2.8
2.0
1.6

5.9
4.5
4.5
10.9
7.7
10.6
8.2
11.1
10.1
9.8
10.9
10.1
6.8
12.7
7.5
8.3
10.7
8.9
13.6
13.5
14.8
11.4
13.7
10.3
10.5
7.7
17.0
12.2
18.5
15.3
14.5
14.5
13.2
20.2
21.9
20.1
20.7
23.3
29.6
31.3
30.8
24.3
26.1
30.1
31.1
31.2
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32.9
35.8
33.0
42.0
38.2
33.8
33.0
36.3
35.7
42.3
44.1
46.7
50.7
57.3
52.2
60.4
61.1
70.7

4.2
1.7
0.9
3.4
1.2
0.6
2.5
2.6
0.6
0.8
2.2
0.6
2.5
0.6
1.0
0.0
0.1
0.1

2
1
-6
26
5
5
6
15
-1
4
6
10
m
4
m
m
m
m

417
415
400
402
390
408
418
404
380
386
377
387
396
367
371
362
360
328

5
-6
-9
15
6
-1
10
16
2
-2
-2
14
m
-21
m
m
m
m

427
409
427
402
425
423
427
401
408
397
407
398
347
361
352
347
350
358

7
2
-7
21
8
2
1
23
-5
3
3
14
m
0
m
m
m
m

425
421
420
418
416
416
411
411
409
403
401
397
386
386
384
378
376
332

Trinidad and
Tobago
Thailand
Costa Rica
Qatar
Colombia
Mexico
Montenegro
Georgia
Jordan
Indonesia
Brazil
Peru
Lebanon
Tunisia
FYROM
Kosovo
Algeria
Dominican
Republic

يف وق��ت ترتبط فيه حم��و األم��ي��ة العلمية على حن��و م��ت��زاي��د ابلنمو االق��ت��ص��ادي ،وال��ض��روري
إلجياد حلول للمشكالت االجتماعية والبيئية املعقدة ،حيتاج مجيع املواطنني -وليس فقط العلماء
واملهندسني يف املستقبل -ألن يكونوا مستعدين وقادرين على مواجهة املشكالت املتعلقة ابلتعلم.
يف معظم القرن العشرين كانت مناهج العلوم املدرسية ،والسيما يف التعليم الثانوي متيل إىل
الرتكيز على توفري األسس لتدريب عدد قليل من العلماء واملهندسني ،وقدمت معظم هذه املناهج
العلم بنح ٍو يركز على تزويد الطلبة ابحلقائق األساسية والقوانني أو النظرايت املتعلقة مبختلف
ختصصات العلوم بدالً من الرتكيز على مفاهيم أوسع للبحث العلمي والطبيعة املتطورة للحقيقة
العلمية ،وبناءً على قدرة الطلبة يف إتقان تلك احلقائق والنظرايت ،مييل املعلمون إىل حتديد الطلبة
الذين ميكنهم االستمرار يف دراسة العلوم إىل ما بعد التعليم اإللزامي ،بدالً من تشجيع كل طالب
على املشاركة مع النشاط العلمي.
إن الرتويج لصورة إجيابية وشاملة للعلم أمر مهم ،ويف كثري من األحيان ينظر إىل التعليم
املدرسي على أنه األمر املهم الذي سيحدد يف هناية املطاف أولئك الذين سيكونون من العلماء
واملهندسني ،فالتعليم املدرسي ال حيسم فقط العديد من مسارات العلماء الذين متكنوا من الوصول
إىل أهدافهم املهنية ،بل ينقل أيضا صورة سلبية عن أولئك الذين مل ِ
ينته هبم األمر أبن يكونوا من
العلماء واملهندسني .وألن املعرفة وفهم العلم جيداً مفيدان حىت ما وراء عمل العلماء ،ومن الضروري
137

حصاد البيان

حبسب ما حيدد الربانمج الدويل -املشاركة الكاملة يف عامل يستند إىل التكنولوجيا ،وينبغي تعزيزالعلم املدرسي بنح ٍو أكثر إجيابية ،وأن يكون ذلك مبنزلة "نقطة انطالق" ملصادر جديدة للفائدة
واملتعة ،ميكن لآلابء واملعلمني حتدي القوالب النمطية اجلنسانية حول األنشطة واملهن ذات الصلة
ابلعلوم لتمكني الذكور واإلانث من حتقيق إمكاانهتم.
من بني موضوعات العلوم والرايضيات والقراءة ،حيقق موضوع العلوم أصغر معدل فجوة
بني اجلنسني يف األداء يف الربانمج الدويل لتقييم الطلبة ،وتتفاوت هذه االختالفات تفاواتًكبرياً بني
البلدان ،وهذا يدل على أن التفاوت بني اجلنسني يف األداء ال ينبع من االختالفات الفطرية يف
الكفاءة ،ولكن من العوامل اليت ميكن أن يؤثر فيها اآلابء واألمهات واملعلمني وواضعي السياسات
وقادة الرأي.
أعرب معظم الطلبة الذين شاركوا يف الربانمج الدويل لتقييم الطلبة لعام  2015عن اهتمام
واسع يف املوضوعات العلمية ،وتعرفوا على الدور املهم الذي يلعبه العلم يف عاملهم ،لكن أقلية فقط
منهم أف��ادوا أبهنم يشاركون يف األنشطة العلمية ،وخيتلف الذكور واإلانث ،والطلبة من خلفيات
حمرومة وغري حمرومة غالباً يف طرق التعامل مع العلم ،وتصور أنفسهم يعملون يف مهن مرتبطة ابلعلوم
يف وقت الحق ،وتظهر اخلالفات املتعلقة بنوع اجلنس يف املشاركة يف العلوم والتوقعات املهنية أهنا
أكثر صلة ابلتفاوت فيما يع ّده الذكور واإلانث أنه جيد ابلنسبة هلم ،أكثر من االختالفات فيما
ميكن أن يقوموا به يف الواقع.
إن الصور النمطية عن العلماء وعن العمل يف املهن ذات العالقة ابلعلوم -مثالً علم احلاسوب
هو حقل "مذكر" وعلوم احلياة حقل "مؤنث" ،والعلماء الذين يتمكنون من حتقيق النجاح بدالً
من أن يتم َعدُّهم متألقني ،يتم َعدُّهم "جمانني" -ميكن أن تثين بعض الطلبة من االخن��راط مبزيد
من موضوعات العلوم ،وفضالً عن حتدي القوالب النمطية بني اجلنسني ،ميكن للوالدين واملعلمني
املساعدة يف دعم اخنراط الطلبة يف هذه املوضوعات من خالل مساعدة الطلبة على أن يصبحوا
أكثر وعياً مبجموعة من الفرص الوظيفية اليت سيتم توفريها والتدريب الذي سيحصلون عليه يف
جمال العلوم والتكنولوجيا.
قد تكون أسرع طريقة فورية لتعزيز االهتمام ابلعلوم بني الطلبة الذين يعيشون يف البيئات
املنزلية األقل دعماً ،هي زايدة التعرض املبكر لتدريس العلوم عايل اجلودة يف املدارس.
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يبني الربانمج الدويل لتقييم الطلبة  2015أنه يف معظم البلدان واالقتصادات املشاركة ،ترتبط
احلالة االجتماعية واالقتصادية وخلفية املهاجر بوجود اختالفات كبرية يف أداء الطالب ،فعلى سبيل
املثال ،يسجل الطلبة احملرومون  88نقطة أقل يف العلوم من الطلبة غري احملرومني ،على معدلعرب
دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية .ويبقى الطلبة احملرومون ،يف أكثر من  40بلداً واقتصاداً،
وبعد احتساب أداء الطلبة يف تقييم العلوم ،أقل عرضة من أقراهنم غري احملرومني ،لرؤية أنفسهم
يزاولون مهنة يف جمال العلوم.
يبني الربانمج الدويل لتقييم الطلبة أيضاً أن العالقة بني خلفية الطلبة ونتائجهم يف التعليم
ختتلف على نطاق واس��ع يف خمتلف البلدان ،ففي بعض البلدان ذات األداء العايل تكون هذه
العالقة أضعف من املعدل ،وه��و ما يعين أن االجن���ازات الكبرية وامل��س��اواة يف خمرجات التعليم ال
تستبعد بعضها بعضاً ،وهذا يؤكد تعريف الربانمج الدويل لتقييم الطلبة ملعىن املساواة ،مبا أن الطلبة
الذين حيققون أداءً عالياً هم من مجيع اخللفيات ،بدالً من وجود اختالفات صغرية كما هو احلال يف
أداء الطالب فقط .وقد حققت كل من كندا ،والدمنارك ،وإستونيا ،وهونغ كونغ (الصني) ،وماكاو
(الصني) ،يف الربانمج الدويل لتقييم الطلبة  ،2015مستوايت عالية األداء وقدراً أكرب من املساواة
يف التعليم.
حملة عامة عن معتقدات الطلبة للعلوم واملشاركة والتحفيز
البلدان واالقتصادات اليت لديها قيم أعلى من معدل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
البلدان واالقتصادات اليت لديها قيم ال ختتلف عن معدل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
البلدان واالقتصادات اليت لديها قيم أقل من معدل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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حصة الطلبة الذين لديهم تطلعات مهنية
ذات عالقة ابلعلوم

الدافع لتعلم العلوم

معتقدات حول طبيعة
ومنشأها املعارف
العلمية

مؤشر
فرق
الفجوة
مؤشر
فرق
ازدايد اإلانث الذكور مجيع
الطلبة النقطة -املعتقدات
اجلنسانية النقطة -االستمتاع احتمالية
بتعلم
الدرجة
يف
املعرفية
الدرجة
توقع
االستمتاع لكل وحدة العلوم
ودعم
لكل
الذكور
بتعلم على مؤشر
وحدة األساليب
ملهنة ذات
العلوم االستمتاع
على العلمية يف
عالقة
بتعلم
التحقيق
مؤشر
ابلعلوم
العلوم
املعتقدات
املعرفية
الفرق

فرق
الدرجة

مؤشر
املعدل

اخلطر
النسيب

%

%

%

فرق الدرجة

مؤشر املعدل

0.13
0.17
0.52
0.05
0.39
0.04
0.16
0.15
0.06
0.26

25
35
27
24
28
30
21
26
14
20

0.02
0.59
-0.33
0.16
-0.06
-0.07
0.20
0.40
0.65
0.28

1.1
1.3
1.1
1.4
1.6
0.8
1.1
0.9
1.2
0.9

23.9
23.9
17.5
20.3
16.0
18.7
19.6
36.5
18.1
24.2

25.0
31.8
18.5
28.9
25.6
15.4
22.0
31.2
21.2
22.9

24.5
28.0
18.0
24.7
20.9
17.0
20.8
33.9
19.6
23.6

33
34
34
36
38
38
26
29
31
23

0.00
0.22
-0.06
0.01
0.31
-0.07
-0.06
0.30
-0.15
0.04

493
556
538
534
532
531
529
528
525
523

0.14
0.32
0.03
-0.03
0.16
0.18
0.43
0.25
0.17
0.09
0.20
0.09

28
31
32
22
33
30
29
30
30
32
28
26

0.37
-0.14
0.20
-0.36
0.12
0.15
-0.18
-0.52
-0.02
0.20
-0.03
0.12

1.0
1.3
0.8
1.3
1.1
1.0
1.3
1.1
1.0
1.1
1.1
0.7

16.5
16.7
27.9
26.8
28.2
29.6
13.2
15.7
19.1
26.6
23.6
17.7

17.1
21.7
21.7
34.6
30.3
28.7
17.4
16.9
19.8
28.0
25.3
11.8

16.8
19.3
24.8
30.8
29.2
29.1
15.3
16.3
19.5
27.3
24.5
14.8

37
38
40
33
39
37
34
46
34
36
34
32

-0.08
0.02
0.22
0.07
0.26
0.22
-0.16
-0.19
-0.07
0.21
0.00
0.17

518
516
513
513
510
509
509
509
506
503
502
502
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معدل
درجة
العلوم

املعدل
OECD average
Singapore
Japan
Estonia
Chinese Taipei
Finland
Macao (China)
Canada
Viet Nam
Hong Kong
(China)
B-S-J-G (China)
Korea
New Zealand
Slovenia
Australia
United Kingdom
Germany
Netherlands
Switzerland
Ireland
Belgium
Denmark
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Poland
Portugal
Norway
United States
Austria
France
Sweden
Czech Republic
Spain
Latvia
Russia
Luxembourg
Italy
Hungary
Lithuania
Croatia
CABA (Argentina)
Iceland
Israel
Malta
Slovak Republic
Greece
Chile
Bulgaria
United Arab
Emirates
Uruguay
Romania
Cyprus1
Moldova
Albania
Turkey
Trinidad and
Tobago
Thailand
Costa Rica
Qatar
Colombia
Mexico
Montenegro
Georgia
Jordan
Indonesia
Brazil
Peru
Lebanon
Tunisia
FYROM
Kosovo
Algeria
Dominican
Republic

501
501
498
496
495
495
493
493
493
490
487
483
481
477
475
475
475
473
467
465
461
455
447
446
437

-0.08
0.28
-0.01
0.25
-0.14
0.01
0.14
-0.23
0.11
-0.26
-0.26
-0.15
-0.10
-0.36
0.11
0.03
0.09
0.29
0.18
0.09
-0.35
-0.19
-0.15
-0.18
0.04

27
33
35
32
36
30
38
41
30
27
27
35
34
35
22
32
28
28
38
54
36
36
23
34
33

21.0
27.5
28.6
38.0
22.3
21.2
20.2
16.9
28.6
21.3
23.5
21.1
22.6
18.3
23.9
24.2
27.8
23.8
27.8
25.4
18.8
25.3
37.9
27.5
41.3

15.4
26.7
28.9
33.0
26.6
23.6
21.8
18.6
29.5
21.1
23.2
24.3
24.7
23.9
22.5
26.8
26.2
20.1
26.1
30.2
18.5
25.7
36.9
28.8
39.9

26.8
28.3
28.4
43.0
18.0
18.7
18.5
15.0
27.8
21.5
23.8
18.0
20.6
12.8
25.4
21.8
29.3
27.3
29.5
20.4
19.0
24.9
39.0
25.9
42.6

0.6
0.9
1.0
0.8
1.5
1.3
1.2
1.2
1.1
1.0
1.0
1.4
1.2
1.9
0.9
1.2
0.9
0.7
0.9
1.5
1.0
1.0
0.9
1.1
0.9

0.02
0.32
0.12
0.23
-0.32
-0.03
0.08
-0.34
0.03
0.09
0.00
0.10
0.00
-0.23
0.36
-0.11
-0.20
0.15
0.09
0.18
-0.24
0.13
0.08
0.28
0.47

18
23
29
26
25
30
27
27
28
18
16
26
22
20
20
22
15
24
20
48
25
27
15
17
22

-0.10
0.08
0.27
0.21
0.23
0.31
0.22
-0.06
0.11
0.03
0.07
0.14
0.24
-0.02
-0.14
0.05
-0.14
0.26
0.06
0.11
-0.02
0.12
-0.09
-0.16
-0.02

435
435
433
428
427
425
425

-0.13
-0.38
-0.15
-0.14
-0.03
-0.17
-0.02

27
27
33
37
m
18
28

28.1
23.1
29.9
22.0
24.8
29.7
27.8

23.8
23.3
29.3
22.5
m
34.5
24.6

31.9
23.0
30.5
21.3
m
24.9
31.0

0.7
1.0
1.0
1.1
m
1.4
0.8

-0.10
-0.03
0.15
0.33
0.72
0.15
0.19

16
17
29
22
m
12
24

-0.07
-0.05
0.06
-0.17
m
0.01
-0.01

421
420
418
416
416
411
411
409
403
401
397
386
386
384
378
376
332

-0.07
-0.15
-0.10
-0.19
-0.17
-0.32
0.05
-0.13
-0.30
-0.07
-0.16
-0.24
-0.31
-0.18
0.03
-0.31
-0.10

35
16
33
21
17
23
42
28
16
27
23
35
18
30
22
16
13

19.7
44.0
38.0
39.7
40.7
21.2
17.0
43.7
15.3
38.8
38.7
39.7
34.4
24.2
26.4
26.0
45.7

12.4
43.8
36.3
37.1
45.4
20.1
16.4
44.6
8.6
34.4
42.7
41.0
28.5
20.0
24.7
23.1
44.7

25.2
44.2
39.9
42.0
35.8
22.4
17.7
42.8
22.1
42.8
34.6
38.5
39.5
28.8
28.1
29.2
46.8

0.5
1.0
0.9
0.9
1.3
0.9
0.9
1.0
0.4
0.8
1.2
1.1
0.7
0.7
0.9
0.8
1.0

0.42
0.35
0.36
0.32
0.42
0.09
0.34
0.53
0.65
0.23
0.40
0.38
0.52
0.48
0.92
0.46
0.54

18
4
25
7
12
14
23
23
6
19
9
32
15
17
14
14
6

-0.05
-0.03
0.00
-0.02
0.01
-0.07
-0.13
-0.25
-0.06
-0.04
0.01
-0.04
-0.12
-0.29
-0.16
-0.12
-0.05
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املالحظات:
 .1مالحظة من تركيا :املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة اليت تشري إىل «قربص» تعين اجلزء
اجلنويب من اجلزيرة .ليس هناك سلطة واحدة متثل كل من القبارصة األتراك واليواننيني يف اجلزيرة.
وتعرتف اجلمهورية الرتكية جبمهورية مشال قربص الرتكية .واىل أن يتم التوصل إىل حل دائم وعادل
يف إطار األمم املتحدة ،تبقى تركيا مصرة على موقفها بشأن «قضية قربص».
مالحظة من قبل مجيع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب يف منظمة التعاون والتنمية :مت
االعرتاف جبمهورية قربص من قبل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ابستثناء تركيا .املعلومات
الواردة يف هذه الوثيقة تتعلق ابملنطقة اخلاضعة للسيطرة الفعلية حلكومة مجهورية قربص.
مالحظات :القيم ذات الداللة اإلحصائية مؤشرة ابخلط العريض.
معدل االجتاه ألطول فرتة متاحة منذ  PISA 2006للعلوم و PISA 2009للقراءة ،و
 PISA 2003للرايضيات.
تصنف البلدان واالقتصادات الناميةمرتبة بشكل تنازيل من معدل درجة العلوم يف PISA

.2015

املصدر :قاعدة البياانت ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، PISA 2015 ،اجل��داول

 I.2.4a، I.2.6، I.2.7، I.4.4aو.I.5.4a

خيص الطلبة احملرومني وأولئك الذين يواجهون صعوبة مع العلوم وامل��وارد اإلضافية،
أما ما ُّ
فيمكنهم أن حيدثوا فرقاً يف مساعدة الطلبة على اكتساب املستوى األساسي حملو األمية العلمية،
وتطوير االهتمام م��دى احل��ي��اة يف ه��ذا امل��وض��وع .إن مجيع الطلبة س��واء أك��ان��وا املهاجرين أم غري
املهاجرين ،واحملرومني أم غري احملرومني ،سيستفيدون أيضاً من تطبيق أكثر حمدودية للسياسات اليت
تفرز الطلبة يف املسارات املختلفة للربامج أو امل��دارس ،والسيما إذا مت تطبيق هذه السياسات يف
السنوات األوىل من املدرسة الثانوية ،وهذه السياسات غالباً ما تسهم يف التفاوت يف املقدار والعمق
لتدريس العلوم الذي يتلقاه الطلبة من خلفيات خمتلفة ،وقد تكون هناك حاجة إىل برامج حمددة
إلاثرة االهتمام ابلعلوم بني الطلبة الذين قد ال يتلقون مثل هذا التحفيز خارج املدرسة ،ودعم قرار
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الطلبة ملتابعة مز ٍ
يد من الدراسات يف جمال العلوم .إن إعطاء الطلبة مزيداً من الفرص لتعلم العلوم،
ومساعدهتم على تعلم «التفكري كالعلماء» هي امل��ه��ارة ال�تي أصبحت ض��روري��ة يف القرن احل��ادي
والعشرين ،حىت لو اختار الطلبة عدم العمل يف مهنة ذات عالقة ابلعلوم يف وقت الحق.
حملة عامة عن املساواة يف التعليم
البلدان واالقتصادات ذات األداء األعلى أو املساواة األعلى من معدل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
البلدان اليت لديها قيم ال ختتلف إحصائياً عن معدل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
البلدان واالقتصادات ذات األداء الواطئ أو املساواة األقل من معدل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
الفرق يف
أداء العلوم
بني الطلبة
املهاجرين
وغري
املهاجرين
بعد حساب
احلالة
االقتصادية
واالجتماعية
واللغة
احملكية يف
املنزل

نسبة
الطلبة
املرنني

فرق النقطة-
الدرجة يف
العلوم مرتبطاً
بزايدة وحدة
واحدة على
مؤشر احلالة
االقتصادية
واالجتماعية
للطلبة

نسبة
التغاير يف
أداء العلوم
املبني من
خالل احلالة
االقتصادية
واالجتماعية
للطلبة

نسبة فرق النقطة-
الفرق يف
أداء العلوم الطلبة الدرجة يف
بني الطلبة املرنني العلوم مرتبطاً
بزايدة وحدة
املهاجرين
واحدة على
وغري
مؤشر احلالة
املهاجرين
االقتصادية
بعد حساب
واالجتماعية
احلالة
للطلبة
االقتصادية
واالجتماعية
واللغة احملكية
يف املنزل

معدل
تغطية فئة درجة
نسبة
التغاير يف  15سنة العلوم
يف
أداء العلوم الوطنية.
PISA
املبني من
خالل احلالة ( 3مؤشر 2015
االقتصادية تغطية
واالجتماعية )PISA
للطلبة

فرق
الدرجة
0.13
0.17
0.52
0.05
0.39
0.04

25
35
27
24
28
30

0.02
0.59
-0.33
0.16
-0.06
-0.07

1.1
1.3
1.1
1.4
1.6
0.8

23.9
23.9
17.5
20.3
16.0
18.7

25.0
31.8
18.5
28.9
25.6
15.4

24.5
28.0
18.0
24.7
20.9
17.0
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33
34
34
36
38
38

مؤشر
املعدل
0.00
0.22
-0.06
0.01
0.31
-0.07

493
556
538
534
532
531

املعدل

OECD average
Singapore
Japan
Estonia
Chinese Taipei
Finland
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Macao (China)
Canada
Viet Nam
Hong Kong (China)
B-S-J-G (China)
Korea
New Zealand
Slovenia
Australia
United Kingdom
Germany
Netherlands
Switzerland
Ireland
Belgium
Denmark
Poland
Portugal
Norway
United States
Austria
France
Sweden
Czech Republic
Spain
Latvia
Russia
Luxembourg
Italy
Hungary
Lithuania
Croatia
CABA (Argentina)
Iceland

529
528
525
523
518
516
513
513
510
509
509
509
506
503
502
502
501
501
498
496

-0.06
0.30
-0.15
0.04
-0.08
0.02
0.22
0.07
0.26
0.22
-0.16
-0.19
-0.07
0.21
0.00
0.17
-0.08
0.28
-0.01
0.25

26
29
31
23
37
38
40
33
39
37
34
46
34
36
34
32
27
33
35
32

20.8
33.9
19.6
23.6
16.8
19.3
24.8
30.8
29.2
29.1
15.3
16.3
19.5
27.3
24.5
14.8
21.0
27.5
28.6
38.0

22.0
31.2
21.2
22.9
17.1
21.7
21.7
34.6
30.3
28.7
17.4
16.9
19.8
28.0
25.3
11.8
15.4
26.7
28.9
33.0

19.6
36.5
18.1
24.2
16.5
16.7
27.9
26.8
28.2
29.6
13.2
15.7
19.1
26.6
23.6
17.7
26.8
28.3
28.4
43.0

495
495
493
493
493
490
487
483
481
477
475
475
475
473

-0.14
0.01
0.14
-0.23
0.11
-0.26
-0.26
-0.15
-0.10
-0.36
0.11
0.03
0.09
0.29

36
30
38
41
30
27
27
35
34
35
22
32
28
28

22.3
21.2
20.2
16.9
28.6
21.3
23.5
21.1
22.6
18.3
23.9
24.2
27.8
23.8

26.6
23.6
21.8
18.6
29.5
21.1
23.2
24.3
24.7
23.9
22.5
26.8
26.2
20.1

18.0
18.7
18.5
15.0
27.8
21.5
23.8
18.0
20.6
12.8
25.4
21.8
29.3
27.3
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1.1
0.9
1.2
0.9
1.0
1.3
0.8
1.3
1.1
1.0
1.3
1.1
1.0
1.1
1.1
0.7
0.6
0.9
1.0
0.8
1.5
1.3
1.2
1.2
1.1
1.0
1.0
1.4
1.2
1.9
0.9
1.2
0.9
0.7

0.20
0.40
0.65
0.28
0.37
-0.14
0.20
-0.36
0.12
0.15
-0.18
-0.52
-0.02
0.20
-0.03
0.12
0.02
0.32
0.12
0.23

21
26
14
20
28
31
32
22
33
30
29
30
30
32
28
26
18
23
29
26

-0.32
-0.03
0.08
-0.34
0.03
0.09
0.00
0.10
0.00
-0.23
0.36
-0.11
-0.20
0.15

25
30
27
27
28
18
16
26
22
20
20
22
15
24

0.16
0.15
0.06
0.26
0.14
0.32
0.03
-0.03
0.16
0.18
0.43
0.25
0.17
0.09
0.20
0.09
-0.10
0.08
0.27
0.21
0.23
0.31
0.22
-0.06
0.11
0.03
0.07
0.14
0.24
-0.02
-0.14
0.05
-0.14
0.26
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Israel
Malta
Slovak Republic
Greece
Chile
Bulgaria
United Arab Emirates
Uruguay
Romania
Cyprus5
Moldova
Albania
Turkey
Trinidad and Tobago
Thailand
Costa Rica
Qatar
Colombia
Mexico
Montenegro
Georgia
Jordan
Indonesia
Brazil
Peru
Lebanon
Tunisia
FYROM
Kosovo
Algeria
Dominican Republic

467
465
461
455
447
446
437
435
435
433
428
427
425
425
421
420
418
416
416
411
411
409
403
401
397
386
386
384
378
376
332

0.18
0.09
-0.35
-0.19
-0.15
-0.18
0.04
-0.13
-0.38
-0.15
-0.14
-0.03
-0.17
-0.02
-0.07
-0.15
-0.10
-0.19
-0.17
-0.32
0.05
-0.13
-0.30
-0.07
-0.16
-0.24
-0.31
-0.18
0.03
-0.31
-0.10

38
54
36
36
23
34
33
27
27
33
37
m
18
28
35
16
33
21
17
23
42
28
16
27
23
35
18
30
22
16
13

27.8
25.4
18.8
25.3
37.9
27.5
41.3
28.1
23.1
29.9
22.0
24.8
29.7
27.8
19.7
44.0
38.0
39.7
40.7
21.2
17.0
43.7
15.3
38.8
38.7
39.7
34.4
24.2
26.4
26.0
45.7

26.1
30.2
18.5
25.7
36.9
28.8
39.9
23.8
23.3
29.3
22.5
m
34.5
24.6
12.4
43.8
36.3
37.1
45.4
20.1
16.4
44.6
8.6
34.4
42.7
41.0
28.5
20.0
24.7
23.1
44.7
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29.5
20.4
19.0
24.9
39.0
25.9
42.6
31.9
23.0
30.5
21.3
m
24.9
31.0
25.2
44.2
39.9
42.0
35.8
22.4
17.7
42.8
22.1
42.8
34.6
38.5
39.5
28.8
28.1
29.2
46.8

0.9
1.5
1.0
1.0
0.9
1.1
0.9
0.7
1.0
1.0
1.1
m
1.4
0.8
0.5
1.0
0.9
0.9
1.3
0.9
0.9
1.0
0.4
0.8
1.2
1.1
0.7
0.7
0.9
0.8
1.0

0.09
0.18
-0.24
0.13
0.08
0.28
0.47
-0.10
-0.03
0.15
0.33
0.72
0.15
0.19
0.42
0.35
0.36
0.32
0.42
0.09
0.34
0.53
0.65
0.23
0.40
0.38
0.52
0.48
0.92
0.46
0.54

20
48
25
27
15
17
22
16
17
29
22
m
12
24
18
4
25
7
12
14
23
23
6
19
9
32
15
17
14
14
6

0.06
0.11
-0.02
0.12
-0.09
-0.16
-0.02
-0.07
-0.05
0.06
-0.17
m
0.01
-0.01
-0.05
-0.03
0.00
-0.02
0.01
-0.07
-0.13
-0.25
-0.06
-0.04
0.01
-0.04
-0.12
-0.29
-0.16
-0.12
-0.05
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املالحظات:
 .1مالحظة من تركيا :املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة اليت تشري إىل «قربص» تعين اجلزء
اجلنويب من اجلزيرة .ليس هناك سلطة واحدة متثل كل من القبارصة األتراك واليواننيني يف اجلزيرة.
وتعرتف اجلمهورية الرتكية جبمهورية مشال قربص الرتكية .واىل أن يتم التوصل إىل حل دائم وعادل
يف إطار األمم املتحدة ،تبقى تركيا مصرة على موقفها بشأن «قضية قربص».
مالحظة من قبل مجيع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب يف منظمة التعاون والتنمية :مت
االعرتاف جبمهورية قربص من قبل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ابستثناء تركيا .املعلومات
الواردة يف هذه الوثيقة تتعلق ابملنطقة اخلاضعة للسيطرة الفعلية حلكومة مجهورية قربص.
مالحظات :القيم ذات الداللة اإلحصائية مؤشرة ابخلط العريض.
معدل االجتاهألطول فرتة متاحة منذ  PISA 2006للعلوم و PISA 2009للقراءة ،وPISA

 2003للرايضيات.

تصنف البلدان واالقتصادات الناميةمرتبة بشكل تنازيل من معدل درجة العلوم يف
.2015

PISA

املصدر :قاعدة البياانت ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، PISA 2015 ،اجل��داول

.I.2.12a-b، I.3.1a-c، I.3.10a-b
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سياسات وممارسات املدارس الناجحة
ما تقول البياانت لنا؟
سياسات حول تعلم العلوم يف املدرسة واألداء يف العلوم
•سجل ما يقرب من  ٪6من الطلبة يف مجيع أحناء دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
ممن ذكروا أهنم مل حيضروا أي دروس علوم عادية ،وكانت  25نقطة أقل من الطلبة الذين ذكروا
أهن��م حضروا درس علوم واح��داً على األق��ل ،بعد األخ��ذ يف احلسبان اخلصائص االجتماعية
واالقتصادية للطلبة وامل��دارس ،وحدث يف  34نظاماً مدرسياً ،والسيما يف النمسا وبلجيكا،
وكرواتيا ،وفرنسا ،وأملانيا ،ومجهورية سلوفاكيان ،واتيبيه الصينية ،أن الطلبة الذين ذكروا أهنم مل
حيضروا دروس علوم عادية كانوا أكثر عرضة الرتياد املدارس احملرومة اقتصادايً واجتماعياً أكثر
من غريها من املدارس.
•يف ع��م��وم دول منظمة ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي والتنمية ،ك��ان��ت امل����دارس األف��ض��ل م��ن الناحية
االجتماعية واالقتصادية إىل حد كبري أكثر عرضة من املدارس احملرومة يف جمال تقدمي املسابقات
العلمية واندي العلوم كأنشطة مدرسية.
•كم من الوقت يقضيه الطلبة يف التعلم ،وكيف يتم تدريس العلوم املرتبطة بقوة مع أداء العلوم
وتوقعات متابعة مهنة العلوم ذات العالقة أكثر من قسم العلوم اجملهز جتهيزاً جيداً والذي حيوي
مالكاً كفوءاً ،الذي يقدم األنشطة العلمية الالمنهجية يف املدرسة واملؤهالت ملعلمي العلوم.
•على وفق تقارير الطلبة ،وحبسب معدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،يقوم املعلمون
يف امل���دارس األف��ض��ل بشرح الفكرة العلمية -التعليم امل��وج��ه م��ن قبل املعلم -أكثر مم��ا يفعله
املعلمون يف املدارس احملرومة ،وأن الطلبة الذين ذكروا أن معلمي العلوم يف كثري من االحيان
يستخدمون هذه املمارسات ويقومون بتكييف التدريس لتلبية احتياجات الطلبة ،يسجلون
نقاطاً أعلى يف العلوم ،ويظهرون معتقدات أقوى حول قيمة البحث العلمي ،ويتوقعون ممارسة
مهنة ذات صلة ابلعلوم أكثر من الطلبة الذي ذكروا أن معلميهم يستخدمون هذه املمارسات
بنح ٍو أقل.
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بيئة التعلُّم:
• يف معظم النظم املدرسية ،مييل الطلبة يف املدارس احملرومة اجتماعياً واقتصادايً إىل التغيُّب ليوم
من املدرسة أكثر من الطلبة يف امل��دارس األفضل .وقد ارتفعت بني عامي  2012و2015
نسبة الطلبة الذين قد يتغيبون يوماً كامالً من املدرسة ،مرة واحدة على األقل يف األسبوعني
السابقني الختبار الربانمج الدويل لتقييم الطلبة حبوايل  5نقاط مئوية يف دول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية.
•يف عموم بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،ذكر مديرو املدارس أن تغيب الطلبة عن
املدرسة ومقاومة املوظفني للتغيري يُ ُّ
عد من املشكالت اليت تعيق تعلم الطالب كثرياً ،وذك��روا
أيضاً أن التعلم يف مدارسهم يواجه مشكالت منها استخدام الطلبة للكحول أو املخدرات ،أو
ختويف الطلبة من قبل طلبة آخرين ميارسون نوعاً من البلطجة.
•ذكر الطلبة يف النظم املدرسية أن اختيار الطلبة يف برامج التعليم املختلفة أو أنواع املدارس يف
سن متأخرة يتلقون دعماً أكرب من معلميهم.
إدارة املدارس والتقييم واملساءلة:
•يسجل الطلبة يف املدارس اخلاصة درجات يف العلوم أعلى من الطلبة يف املدارس العامة ،غري
أنه بعد التفكري يف اخلصائص االجتماعية واالقتصادية للطلبة وامل��دارس ،تبني أن الطلبة يف
امل��دارس احلكومية يسجلون نقاطاً أعلى من الطلبة يف امل��دارس اخلاصة حبسب معدل دول
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف  22نظاماً تعليمياً.
•يتم استخدام اختبارات معيارية على نطاق واسع عرب الربانمج الدويل لتقييم الطلبة الذي تشارك
فيه البلدان واالقتصادات النامية ،ويتم -يف حوايل مخسة من أصل ستة أنظمة مدرسية -تقييم
ما ال يقل عن نصف الطلبة مرة واحدة على األقل يف السنة من خالل االختبارات املوحدة
اإللزامية ،ويف حنو ثالثة من كل أربعة بلدان ،يتم تقييم نصف الطلبة على األقل مرة واحدة يف
السنة من خالل االختبارات املوحدة غري اإللزامية.
•مييل الوالدان -حني اختيار مدرسة ألطفاهلم -إىل التفكري يف أمهية وجود بيئة مدرسية آمنة ،أو
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أن يكون للمدرسة مسعة جيدة ،وأن يكون لدى املدرسة مناخ نشط وممتع ،أكثر من تركيزهم
على التحصيل الدراسي للطلبة يف املدرسة.
اختيار الطلبة وجتميع:
•استخدمت ثالثون من البلدان واالقتصادات النامية تكرار درجات أقل يف عام  2015مما كان
عليه احلال يف عام 2009؛ ومل يزداد ذلك إال يف مخسة بلدان فقط خالل هذه الفرتة ،واخنفض
ت��ك��رار ال��درج��ات بنسبة  10نقاط مئوية على األق��ل يف كوستاريكا ،وف��رن��س��ا ،وإندونيسيا،
والتفيا ،وماكاو (الصني) ،ومالطا ،واملكسيك ،وتونس.
•يف عموم بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية كان الطلبة احملرومون اجتماعياً واقتصادايً،
والطلبة من أصول مهاجرة ،أكثر عرضة لتكرار الصف ،حىت بعد احتساب أدائهم األكادميي،
ودوافعهم السلوكية الذاتية.
•يتم اختيار الطلبة الالحقني ألول مرة يف مدارس ،أو برامج تعليم خمتلفة ،وكلما قلت حاالت
تكرار الصفوف كان النظام املدرسي أكثر إنصافا ،أو تضعف العالقة بني الوضع االجتماعي
واالقتصادي وأداء الطلبة يف العلوم.
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الفروقات يف اشرتاط حضور دروس العلوم العادية من خالل ملف املدارس االقتصادي
واالجتماعي
تستند النتائج إىل تقارير الطلبة الذاتية:

املالحظات:
يتم وضع عالمة فروق ذات داللة إحصائية يف خط أكثر قتامة.
تظهر النسبة املئوية للطالب الذين ال يطلب منهم حضور أي درس علوم جبانب اسم البلد
 /االقتصاد.
تصنف البلدان واالقتصادات النامية برتتيب تنازيل من فرق النقطة املئوية بني الطالب يف
امل��دارس األفضل ويف امل��دارس احملرومة الذين يطلب منهم حضور درس علوم واح��د يف األق��ل يف
األسبوع.
املصدر :قاعدة بياانت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،PISA 2015 ،اجلدول .II.2.3

املوارد املستثمرة يف التعليم:
•يسجل الطلبة يف امل��دارس األكرب درجة أعلى يف جمال العلوم ،وهم أكثر عرضة من طلبة يف
املدارس الصغرية لتوقع العمل يف مهنة العلوم يف املستقبل .غري أن الطلبة يف املدارس األصغر
مناخ انضباطي أفضل يف دروس العلوم ،وأهنم أقل احتماالً من الطلبة يف املدارس
ذكروا وجود ٍ
األكرب ألن يتغيبوا عن املدرسة ،أو يصلوا متأخرين إىل املدرسة ،بعد معاينة الوضع االجتماعي
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واالقتصادي للمدارس والطلبة.
•حبسب معدل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،فقد أفاد الطلبة يف الفصول األصغر
أبن معلميهم يتكيفون مع احتياجاهتم واملعرفة ومستوى الفهم.
•يسجل الطلبة مخس نقاط يف العلوم عن كل ساعة إضافية يف األسبوع يف دروس العلوم العادية،
بعد معاينة الوضع االجتماعي واالقتصادي.
•متيل األنظمة املدرسية اليت يقضي فيها الطلبة مزيداً من الوقت للتعلم بعد املدرسة ،من خالل
أداء الواجبات ،وتلقي تعليمات إضافية ،أو يف دراسة خاصة ،إىل أداء أقل من جيد يف جمال
العلوم.
يف حال مل يكن لدى كل الطلبة القدرة على تعلم املادة العلمية نفسها ،فإن الفرصة
الختيار الدورات العلمية ليس من الضروري أن تصبح فرصة لعدم تعلُّم العلوم.
يسجل الطلبة الذين ال حيضرون أي دروس علوم يف املدرسة أدىن مستوى عند  44نقطة يف
العلوم ،من الطلبة الذين حيضرون درس علوم ملرة واحدة يف األقل يف األسبوع ،ويكون الفرق ،يف
 21بلداً واقتصاداً  50نقطة على األقل ،وقد يكون ضعف أدائهم واحداً من األسباب اليت جتعل
هؤالء الطلبة ال حيضرون دروس العلوم يف املقام األول .غري أن عدم حضورهم أي درس علوم يف
املدرسة من شأنه أن يؤدي إىل توسيع الفجوة بينهم وبني أقراهنم األفضل أداء.
تشري كل األدلة التالزمية من الربانمج الدويل لتقييم الطلبة إىل أن تعلُّم العلوم يف املدرسة قد
يكون أكثر فعالية من تعلم العلوم بعد املدرسة ،فالطلبة الذين يقضون مزيداً من الوقت لتعلم ذلك
يف املدرسة يسجلون نقاطاً أعلى يف العلوم ،يف حني أن هذا ليس هو احلال نفسه مع الطلبة الذين
يقضون مزيداً من الوقت يف تعلم العلوم بعد املدرسة .ويسجل الطلبة أيضاً يف مادة العلوم أعلى
مما يف الرايضيات والقراءة حينما ينفقون مزيداً من الوقت يف تعلم العلوم يف املدرسة بنح ٍو أكثر من
الرايضيات ولغة التدريس يف املدرسة ،غري أن هذا األمر يكون أقل حينما ينفق الطلبة املزيد من
الوقت يف تعلم العلوم بعد املدرسة أكثر من الرايضيات ولغة التعليم بعد املدرسة.
بينما يبدو أن تغيري طريقة تدريس املعلمني هو التحدي ،إال أن��ه جيب على ق��ادة امل��دارس
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واحلكومات حماولة اجياد سبل جلعل التعليم أكثر فعالية.
َّ
إن ما حيدث داخل الفصول الدراسية أمر ابلغ األمهية للتعلم والتوقعات املهنية للطلبة ،إال
أن كيفية قيام املعلمني بتعليم العلوم يرتبط بقوة أكرب مع أداء العلوم وتوقعات الطلبة للعمل يف مهنة
العلوم ذات الصلة ابملوارد املادية والبشرية أكثر من األقسام العلمية ،مبا يف ذلك مؤهالت املعلمني،
أو أن��واع األنشطة العلمية الالصفية للطلبة ،فعلى سبيل املثال ،يسجل الطلبة -يف نظم التعليم
كلها تقريباً -نقاطاً أعلى يف العلوم ،حيث ذكر الطلبة أن معلمي العلوم يقومون بـ «شرح األفكار
العلمية» ،و»مناقشة أسئلتهم» أو «إثبات الفكرة» على حنو أكثر تواتراً وأهنم أيضاً حيققون نتائج
أعلى يف جمال العلوم يف نظم املدرسة كلها تقريباً ،حيث ذكر الطلبة أن معلمي العلوم يساعدون
على “تكييف الدرس مع االحتياجات واملعارف” ،أو “تقدمي املساعدة الفردية حينما تكون لدى
الطالب صعوابت يف فهم موضوع أو مهمة».
التغيري بني عامي  2012و 2015يف تغيُّب الطلبة عن املدرسة
النسبة املئوية للطلبة الذين ذكروا أهنم قد تغيبوا ليوم من املدرسة يف األسبوعني السابقني
الختبار الربانمج الدويل لتقييم الطلبة PISA

املالحظات:
تظهر فقط البلدان  /االقتصادات اليت شاركت يف تقييم  PISAلـ  2012و.2015
الفروقات يف النقطة-النسبة املئوية بني  PISA 2012و  PISA 2015هي اليت تعترب ذات
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داللة إحصائية ،وتظهر جبانب اسم البلد  /االقتصاد.
تصنف البلدان واالقتصادات النامية تنازليا من نسبة الطالب الذين قد ختطوا يوماًكامالً من
املدرسة مرة واحدة يف األقل يف األسبوعني السابقني الختبار  ،PISAيف عام .2015
امل��ص��در :ق��اع��دة ب��ي��اانت منظمة التعاون االق��ت��ص��ادي والتنمية ، PISA 2015 ،اجل��داول
،II.3.1و II.3.2و.II.3.3
االرتباط بني مسؤوليات إدارة املدرسة

بناء على حتليالت على مستوى النظام
نتائج األداء يف العلوم ً

املالحظات:
 .1يتم قياس مسؤوليات إلدارة امل��دارس من خالل توزيع حصة من املسؤوليات إلدارات
املدارس يف اجلدول  II.4.2يف نتائج ( PISA 2015اجمللد الثاين) :السياسات واملمارسات للمدارس
الناجحة.
املالحظات :تستند النتائج اىل  70نظاماً تعليمياً.
تظهر معامالت االرتباط ذات الداللة اإلحصائية خبط أكثر قتامة.
املصدر :قاعدة بياانت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.PISA 2015 ،
153

حصاد البيان

من ش��أن منح امل���دارس م��زي��داً من احلكم ال��ذايت على املنهج أن يعطي املعلمني م��زي��داً من
الفرص للتكيف مع تعليمات احتياجات الطلبة واملعارف ،ويسجل الطلبة نقاطاً أعلى يف العلوم
يف نظم التعليم اليت ميارس فيها املديرون مزيداً من احلكم ال��ذايت على امل��وارد ،واملناهج الدراسية،
والسياسات املدرسية األخرى ،ولكن ذلك يكون خاصاً يف البلدان اليت يتم تعقب بياانت اإلجناز
فيها مع مرور الوقت ،أو نشرها علناً ،أو حينما يظهر املديرون مستوايت أعلى من القيادة الرتبوية،
وتسلط ه��ذه النتائج الضوء على التفاعل بني احلكم ال��ذايت للمدرسة واملساءلة ال�تي مت حتديدها
ابلفعل يف تقييم الربانمج الدويل لتقييم الطلبة السابق.
ميكن أن تكون التجارب والتدريب العملي على األنشطة أمراً ملهماً ،وقد تساعد الطلبة
على تطوير الفهم املفاهيمي لألفكار العلمية واملهارات القابلة للنقل ،مثل التفكري النقدي ،غري أنه
من أجل أن تكون هذه األنواع من األنشطة فعالة حقاً ،هناك حاجة إىل إعداد مديري املدارس
واملعلمني ،حيتاج املديرون إىل التأكد من أن املواد املخربية يف حالة جيدة ،وأن املعلمني جديرون
ابالعتماد والثقة ،ويتدربون على وفق ذل��ك ،وحيتاج املعلمون إىل تصميم أنشطة املخترب بشكل
منتظم؛ لتشكيل املفاهيم العلمية األساسية املادية واألفكار ،ومساعدة الطلبة على تكوين روابط
بني التدريب العملي على األنشطة واألفكار العلمية ومشكالت احلياة احلقيقية ،وينبغي تنبيه الطلبة
على معرفة أن عند املشاركة يف هذه األنشطة ،قد تتالعب ابألفكار.
تقدمي دعم إضايف للمدارس احملرومة.
ال ينبغي أن يتم إعاقة التعلم من خالل ما إذا كان الطفل ينحدر من عائلة فقرية ،أو من
أص��ول مهاجرة ،أو أن الطفل يرعاه أح��د الوالدين ،أو أن الطفل حم��دود امل��وارد مثل ع��دم وجود
جهاز كمبيوتر أو غرفة هادئة للدراسة ،تدرك نظم التعليم الناجحة هذا األمر ،وقد وجدت طرقاً
لتخصيص املوارد من أجل متهيد الساحة للطلبة الذين يفتقرون إىل املوارد املادية والبشرية يف األسر
تعم الفائدة النظام أبكمله ،وتلك هي رسالة مهمة كشفت
احملرومة ،وحينما يتعلم مزيد من الطلبة ُّ
عنها نتائج الربانمج الدويل لتقييم الطلبة ،حيث يتم يف البلدان واالقتصادات النامية ختصيص مزيد
من املوارد للمدارس احملرومة ،ويكون أداء الطلبة الكلي يف العلوم أعلى إىل حد ما ،والسيما بني
دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
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تكشف بياانت الربانمج ال��دويل لتقييم الطلبة ع��دداً من االختالفات بني امل��دارس احملرومة
وامل���دارس األف��ض��ل ،من حيث الكم وال��ن��وع ،وه��و ما يرسم بشكل مجاعي ،ص��ورة لبيئات التعلم
املختلفة بنح ٍو كبري يف هذه األنواع املتميزة من املدارس ،ويوجد لدى املدارس احملرومة معلمو علوم
مؤهلون بنحو أقل ،ومن غري احملتمل أن يطلبوا من الطلبة حضور دروس العلوم؛ ألن طلبتهم يقضون
وقتاً يف الدروس العادية أقل من الطلبة يف املدارس األفضل ،ومن غري احملتمل أيضاً أن يكونوا أقل
عرضة جلودة التعليم؛ فاملعلمون -يف مدارسهم على سبيل املثال -هم أقل عرضة لالخنراط يف بعض
اسرتاتيجيات التدريس الفعالة ،مثل شرح فكرة علمية أو اإلشارة إليها.
تُ ُّ
عد جمموعة فرص التعلم خارج الفصول الدراسية العادية أضيق بكثري يف املدارس احملرومة،
إذ متيل هذه املدارس اىل تقدمي أنشطة ال منهجية أقل ،مثل املسابقات العلمية ،واألندية ،والرايضة،
واملوسيقى ،واألنشطة الفنية ،ومتيل امل��دارس احملرومة إىل أن تكون خاضعة ملزيد من املشكالت
االنظباطية وعدم مشاركة الطلبة ،ويتجلى ذلك يف وصول الطلبة يف وقت متأخر إىل املدرسة ،أو
التغيب ألايم؛ مما يعطيهم فرصاً وسطاً للتعلم يف املدرسة ،ويتم تضخيم بعض هذه االختالفات بني
املدارس احملرومة واملدارس األفضل يف البلدان اليت متارس التعقب املبكر.
هناك حاجة لتدابري تعويضية ،ويف ن��واح كثرية -ويف العديد من البلدان -ال َّ
بد من اختاذ
خطوات أخرى ،إذ ال يكفي املدارس احملرومة احلصول على أجهزة حاسوب إضافية لكل طالب؛
ألن تلك احلواسيب جيب ربطها بشبكة اإلنرتنت ،واأله��م من ذلك أن يتم استخدامها بشكل
يساهم يف حتسني التعلم ،وليس تشتيته ،وال يكفي الطلبة يف هذه امل��دارس قضاء وقت أكثر يف
الدراسة بعد املدرسة ،بل هم حباجة إىل قضاء مزيد من الوقت يف الدروس اليت يكون فيها تعليم
أفضل ،وهو ما حيصل عليه نظراؤهم يف املدارس األفضل ،وأهنم حيتاجون أيضاً إىل دعم أكرب بعد
انتهاء اليوم ال��دراس��ي ،من خالل ال��دروس اخلصوصية ،وإث��راء األنشطة الالمنهجية ،والسيما يف
البلدان واالقتصادات النامية اليت يقضي فيها الطلبة يف املدارس األفضل املزيد من الوقت يف الدراسة
بعد املدرسة ،مثل كرواتيا ،وإيطاليا ،والياابن ،وكوراي ،وماكاو (الصني) ،واتيبيه الصينية .وقد حتتاج
احلكومات إىل توفري موارد إضافية جمانية مثل الدروس اخلصوصية يف املدارس احملرومة ،وذلك ملنع
تطور نظام التعليم إىل نظام تعليم يف الظل ،ولضمان املساواة يف فرص التعليم.
وستختلف احللول اعتماداً على طبيعة النقص ،غري أنه -حىت حينما تواجه مدارس خمتلفة
مشاكل مماثلة -قد تكون هناك حاجة حللول مصممة خصيصا لالستفادة من األص��ول ،وجيب
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االستمرار يف مراقبة التقدم من أجل حتقيق أهداف التعلم.
التغيري بني عامي  2009و 2015يف معدالت الرسوي
النسبة املئوية للطلبة الذين كرروا الصف يف املرحلة االبتدائية أو املرحلة اإلعدادية أو
املرحلة الثانوية:

املالحظات:
تظهر الفروق ذات الداللة اإلحصائية جبانب اسم البلد  /االقتصاد.
تظهر البلدان واالقتصادات النامية مع بياانت قابلة للمقارنة من  PISA 2009و PISA
.2015
لكوستاريكا ،وجورجيا ،ومالطا ،ومولدافيا ،وميثل التغيري بني  PISA 2009و PISA 2015
التغيري بني عامي  2010و  2015ألن هذه ال��دول نفذت تقييم  PISA 2009يف عام 2010
كجزء من .PISA 2009+
تصنف البلدان واالقتصادات النامية تنازليا من نسبة الطالب الذين أعادوا صفهم يف عام
.2015
املصدر :قاعدة بياانت منظمة التعاون والتنمية ،PISA 2015 ،اجلداول II.5.9، II.5.10
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و.II.5.11
نتائج الربانمج الدويل لتقييم الطلبة :2015
اجمللد األول :يوجز التميُّز واملساواة يف التعليم ،وأداء الطلبة يف الربانمج الدويل لتقييم الطلبة
 ،2015ويدرس الشمولية والعدالة يف النظم التعليمية املشاركة.
اجمللد الثاين :السياسات واملمارسات للمدارس الناجحة ،ويدرس كيفية ارتباط أداء الطالب
ابخلصائص املختلفة للمدارس الفردية واألنظمة املدرسية.
اجمللد الثالث (قريباً) :رفاهية الطلبة ،ويصف مدى تعلم الطلبة املراهقني ومعيشتهم.
اجمللد الرابع (قريباً) :حمو األمية املالية للطلبة ،ويدرس الطلبة البالغون من العمر  15عاماً
«فهم األمور املالية يف  15دولة واقتصاداً مشاركاً يف هذا التقييم االختياري».
اجمللد اخلامس (قريباً) :حل املشكالت ،ويدرس قدرة الطلبة على العمل مع شخصني أو
أكثر حملاولة حل مشكلة.
مت نشر هذا العمل على مسؤولية األمني العام ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
اآلراء واحلجج ال��واردة يف هذه الوثيقة قد ال تعكس ابلضرورة وجهة النظر الرمسية للبلدان
األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
هذه الوثيقة ،وأي خريطة مضمنة هنا ،ال متس وضع أو سيادة أي إقليم ،أو ترسيم احلدود
أو احلدود الدولية ،أو اسم أي إقليم أو مدينة أو منطقة.
مت توفري البياانت اإلحصائية إلسرائيل من خالل وعلى مسؤولية السلطات اإلسرائيلية ذات
العالقة ،استخدام هذه البياانت من قبل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ال ميس وضع مرتفعات
اجلوالن والقدس الشرقية واملستوطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية على وفق أحكام القانون الدويل.
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األحرف ( )B-S-J-Gفيما يتعلق ابلصني ،تشري إىل األقاليم الصينية األربعة املشاركة يف
الربانمج الدويل لتقييم الطلبة :بكني ،وشانغهاى ،وجيانغسو ،وغوانغدونغ.
املصطلح ( )CABAفيما يتعلق ابألرجنتني ،يشري إىل منطقة سيوداد دي بوينس آيرس
املستقلة.
املصطلح ( )FYROMيشري مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة.
روسيا تشري إىل االحتاد الروسي.
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