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عن املركز

عن المركز

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

مهماً يف حتليل القضااي العراقية
يسعى مر ُ
كز البيان للدراسات والتخطيط إىل أن يكون مصدراً ّ
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:

•االقتصاد والتنمية( :القطاع املصريف ،واملوازنة ،والزراعة ،والرتبية والتعليم ،والسياحة،
واالستثمار ،وغريها).
•الطاقة( :النفط ،والغاز ،والكهرابء).
•السياسة اخلارجية والشؤون الدولية( :العوملة ،والصراعات الدولية).
•األمن الوطين والدفاع( :مكافحة اإلرهاب ،وبناء قدرات القوات املسلحة).
•الدستور والقانون والدميقراطية( :الربملان ،والفدرالية).
•احلوكمة وسيادة القانون والسياسات العامة( :منع الفساد ،وإعادة تنظيم املؤسسات
وأتهيلها ،واالنتخاابت).
•اجملتمع واالستباانت( :التعايش السلمي يف اجملتمع ،والعنف والطائفية ،والرأي العام).
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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 إعادة 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
حكمةً دالةً على أمهية هذه الرفقة.
مركز البيان للدراسات والتخطيط
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احملتوايت
مقاالت
كيف ستقوم منطقة اليورو بتخطي مشكلة منو الناتج احمللي اإلمجايل املنخفض؟

سجاد نشمي
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مقاالت

كيف ستقوم منطقة اليورو بتخطي مشكلة نمو الناتج
المحلي اإلجمالي المنخفض؟
سجاد نشمي *

2017/1/2
يف هناية عام  2014واجهت منطقة اليورو اخنفاضاً يف منو الناتج احمللي اإلمجايل إىل أقل من ،٪1
واخنفاضاً يف التضخم االقتصادي يتجه حنو االنكماش املايل( )1بنسبة  ،٪0.4وارتفاعاً يف نسبة معدالت
البطالة لتصل إىل أكثر من  ،٪11ووصل معدل الفائدة اخلاص ابلبنك املركزي األورويب إىل الصفر
تقريباً ،وقالت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية إن اقتصاد منطقة اليورو يف حالة ركود ،وإهنا ستؤثر
على االقتصاد العاملي برمته .كانت نسبة االقرتاض يف أملانيا منخفضة ،وكانت معدالت الفائدة احلقيقية
طويلة األجل منخفضة أيضاً؛ وذلك ألهنم أرادوا أن حيققوا توازانً يف امليزانية ومل يرغبوا بزايدة نسبة اإلنفاق
العام واالستثمار ،كانت العوائد على السندات األملانية منخفضة جداً ،ومل يكن هناك أثر يذكر لربانمج
التسهيل الكمي( )2الذي أطلقه البنك املركزي األورويب بعد األزمة املالية لعام 2008؛ ويرجع ذلك إىل
صغر حجم برانمج شراء األصول املالية مقارنة مع حجم الشراء حينما طبّق مثل هذا الربانمج يف الوالايت
املتحدة األمريكية واململكة املتحدة ،وابختصار فقد كان اقتصاد منطقة اليورو يتعاىف بنح ٍو بطيء من فرتة
الركود وكان على شفا حفرة يف الوقوع فيه مرة أخرى كما يظهر الشكل (.)1

الشكل ( :)1معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل يف االحتاد األورويب
* املدير التنفيذي ،ابحث وحملل سياسي يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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كانت التوقعات املتعلقة بنمو االقتصاد ضعيفة جداً؛ بسبب ارتفاع معدالت البطالة وعدم رغبة
احلكومات يف زايدة االستثمار ،وقد أشارت معدالت التضخم املنخفضة وتراجع عائدات سندات أسواق
األسهم ،فضالً عن اخنفاض أسعار النفط بسبب ضعف الطلب إىل أن شيئاً ما جيب القيام به لتشجيع
النمو وجتنب الركود االقتصادي ملدة طويلة.
يف ذلك الوقت كانت منطقة اليورو حباجة إىل زايدة يف اإلنتاج والعمالة وكان البنك املركزي
األورويب حباجة إىل العمل مع الدول األعضاء لتقدمي مزيج من السياسة النقدية واملالية للمساعدة يف حتقيق
هذه األهداف ،إال أن العديد من االقتصاديني انتقدوا نطاق تلك السياسات؛ لرغبتهم أبن تكون تلك
السياسات أكثر تساهالً ،ولكي يتحقق ذلك ال َّ
بد من اللجوء إىل التسهيل الكمي ألن سعر الفائدة
وصل إىل الصفر تقريباً ،وأن تكون سياسة الدعم املايل مبنية على أساس اإلنفاق احلكومي لالستثمارات
يف البنية التحتية وتقدمي الضماانت العامة لرأس املال اخلاص.
يبني أمنوذج الطلب الكلي( AD = C + I + G + X – M( )3يف االقتصاد املفتوح) أبنه
من املمكن أن تَعلَق االقتصادات يف مستوايت توازن إنتاجية منخفضة ،ور ٍ
كود اقتصادي ،وتالشي حالة
“أرواح احليواانت”( ،)4فضالً عن إمكانية السياسة املالية بتحسني االقتصاد من خالل زايدة التوازن
اإلنتاجي (الشكل .)2

فضلت منطقة اليورو اللجوء إىل سياسة التقشف وحرصت دول مثل :أملانيا واململكة املتحدة على
ّ
تقليل حجم العجز وبناءً عليه مل تكن االستثمارات العامة أمراً مرغوابً به؛ األمر الذي أدى إىل عدم وجود
دور فعال لعامل الضرب لالستثمارات احلكومية يف حتسني اقتصاد الدولة.
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مقاالت

سيقوم أمنوذج (االقتصاد الكلي) الذي سيتم استخدامه هنا بتفسري التغري احملتمل يف السلوك حينما
تتغري أسعار الفائدة ،وسيبني الكيفية اليت تؤثر هبا هذا التغيري على الطلب الكلي واإلنتاج؛ ولتحقيق زايدة
يف اإلنتاج والعمالة ووجود سياسات نقدية ومالية مرنة ،فإن حتقيق ذلك له خيارات أربعة هي:
هدف السياسة  :زايدة االنتاج والعمالة
خيارات السياسة على املدى القصري
لزايدة الطلب الكلي
السياسة النقدية

السياسة املالية
زايدة االنفاق
احلكومي()G

ختفيض اسعار
الضرائب()T

ختفيض اسعار
الفائدة()r

االجيابيات:
زايدة نسبة الطلب
الكلي بنح ٍو مباشر.
قد تشتمل على
التحويالت اليت حتفز منو
الصادرات.
السلبيات:
تزايد االستثمارات يف
القطاع اخلاص( )Iاو
االستهالك(.)C
اي تغيري يف السياسة
عادة مايتطلب وجود
موافقة سياسية.
قد تتسبب حبدوث
مشكالت يف ميزان
املدفوعات ،اذا كان
سعر الصرف اثبتاً(كما
هو احلال يف االحتاد
النقدي).
قد تقوم االسواق
املالية برفع اسعار
الفائدة،مما جيعل الدين
احلكومي غري مستمر.

االجيابيات:
زايدة نسبة االستهالك
بنح ٍو مباشر.
زايدة قيمة معامل
الضرب
السلبيات:
أتثري غري مؤكد على
زايدة االنتاج والعمالة إذا
كان النظام الضرييب معقداً
اي تغيري يف السياسة
عادة مايتطلب وجود
موافقة سياسية.
قد تتسبب حبدوث
مشكالت يف ميزان
املدفوعات ،اذا كان امليل
حنو االسترياد مرتفعاً
وال سيما اذا كان سعر
الصرف اثبتاً(كما هو
احلال يف االحتاد النقدي).
قد تقوم االسواق
املالية برفع اسعار
الفائدة،مما جيعل الدين
احلكومي غري مستمر.

االجيابيات:
سهلة وسريعة التنفيذ
إذا سيطر عليها البنك
املركزي االورويب.
قد يكون سعر
الصرف املرن آلية نقل
اضافية.
السلبيات:
توقف عمل
آليات النقل املباشر
مثل:معدالت
التباين،ومعدالت سوق
املال،وتفضي تقدمي
السيولة للبنوك،وتراجع
أتثري ارواح احليواانت
لدى الشركات.
تكون هذه السياسة
غري متاحة اذا كان سعر
الصرف اثبتاً.

التسهيل الكمي
االجيابيات:
سهلة وسريعة التنفيذ
إذا سيطر عليها البنك
املركزي االورويب.
قد يكون سعر
الصرف املرن آلية نقل
اضافية.
السلبيات:
توقف عمل
آليات النقل املباشر
مثل:معدالت
التباين،ومعدالت سوق
املال،وتفضي تقدمي
السيولة للبنوك،وتراجع
أتثري ارواح احليواانت
لدى الشركات.
وجود خالف حول
ما إذا كانت اليات
النقل فعالة.
تكون هذه السياسة
غري متاحة اذا كان سعر
الصرف اثبتاً.

يسيطر البنك املركزي األورويب على السياسات النقدية يف منطقة اليورو؛ لذلك أن معدالت الفائدة
األساسية ال ختتلف من دولة ألخرى يف منطقة اليورو ،ومن الناحية النظرية يؤدي اخنفاض أسعار الفائدة إىل
زايدة يف اإلنتاج بسبب الزايدة يف الطلب على االستثمار ،ويبني الشكل اآليت الزايدة يف حجم الطلب الكلي:
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اندر جداً ،وليس من املرجح أن
أمر ٌ
إن معدل الفائدة األساسية السليب -كما ذكر آنفاً -هو ٌ
يتحمل عاقبة ذلك البنك املركزي األورويب؛ ألن أسعار الفائدة األساسية وصلت إىل الصفر تقريباً يف هناية
عام  2014وكانت أسعار الفائدة احلقيقية طويلة األجل منخفضة.
يعد التسهيل الكمي السياسة النقدية الثانية ،وهي تشري إىل سياسة نقدية أكثر تساهالً من
خالل زايدة حجم برانمج شراء األصول ،واألثر املراد من هذه السياسة هو زايدة نسبة السيولة للبنوك
من خالل شراء السندات احلكومية؛ وابلتايل تشجيع اإلقراض للقطاع اخلاص ،وختفيض تكلفة االقرتاض
واالدخار ،وسيتطلع األشخاص الذين ميتلكون سندات حكومية إىل بيعها؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار
السندات واخنفاض عائداهتاّ ،أما ابلنسة لألشخاص الذين يسعون إىل شراء السندات فإهنم سيبحثون عن
استثمارات أكثر رحباً مثل سندات الشركات.
إن ارتفاع أسعار تلك السندات نتيجة لزايدة الطلب سيشجع القيام ابملزيد من االستثمارات ،إ ْذ
ستكون تكلفة متويل االستثمارات اجلديدة منخفضة ،وتكمن الفكرة يف ذلك إببعاد االستثمارات عن
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الديون احلكومية ودفعها حنو استثمارات جديدة يف القطاع اخلاص ،وقد َع َمل البنك املركزي األورويب على
ضمان تفعيل االستثمارات اخلاصة ابستخدام املال العام لزايدة حتفيز األفراد حنو االستثمار يف القطاع
اخلاص ،وزايدة االستثمار يؤدي إىل زايدة اإلنتاج كما هو موضح:

إن زايدة اإلنتاج بسبب زايدة الطلب الكلي يعين توافر املزيد من فرص العمل ،وهذا سوف يعاجل
معدالت البطالة املرتفعة ،إذ يبني التحول يف خط الطلب الكلي اليت رفعتها زايدة االستثمار أن نسبة
الطلب ستزداد لتلبية اإلنتاج ،الذي سيؤدي إىل توازن االقتصاد؛ وابلتايل توفري املزيد من فرص العمل.
ّأما ابلنسبة للسياسة املالية ،فإن لدى الدول األعضاء احلرية يف التصرف بنح ٍو فردي ،والطريقة
املثلى لذلك هي من طريق زايدة اإلنفاق احلكومي ،الذي يؤدي إىل زايدة الطلب الكلي بنح ٍو مباشر،
وينصح االقتصاديون أبن يكون االستثمار يف البنية التحتية اليت ستخلق فرص عمل مباشرة وحتد من
البطالة.
يستفيد اإلنفاق احلكومي من أتثري معامل الضرب وابلتايل زايدة الدخل من السنة ( )0إىل السنة
( ،)1فحينما تكون معدالت الفائدة منخفضة وتكون احلكومات قادرة على االقرتاض أو احلصول على
األموال بنحو ُميَ َسر (مثل أملانيا يف عام  )2014فإن عوائد االستثمار من اإلنفاق احلكومي جيب أن
تفوق تكاليف االقرتاض أو اإلنفاق.
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التحفيز املايل من خالل اإلنفاق احلكومي
ّأما اخليار الثاين هو احلد من معدل الضريبة؛ األمر الذي يؤدي إىل زايدة االستهالك وذلك بسبب
زايدة الدخل القابل للتصرف( ،)5ويؤدي زايدة االستهالك إىل زايدة الطلب الكلي (AD = C + I +
 ،)G + X – Mوحينما ترتفع نسبة الطلب الكلي ،فإن اإلنتاج ومعدالت التوازن سيقومان بزايدة
الناتج احمللي اإلمجايل والعمالة ،وعلى الرغم من زايدة معامل الضرب فستكون عائدات االستثمار اخلاص
أقل من اإلنفاق احلكومي ،إذ تعد التخفيضات الضريبية ساحة معركة سياسية ،ففي عصر التقشف قامت
احلكومات بزايدة عائدات الضرائب (مثل اليوانن) ،ولكن لطاملا ما فضَّل خرباء االقتصاد الليرباليون سياسة
خفض الضرائب بنح ٍو أكرب من سياسة زايدة اإلنفاق احلكومي ،وقد أظهر كل من أمنوذج (االقتصاد
َ
الكلي) وأمنوذج (الطلب الكلي) اآلاثر املرتتبة على اخليارات السياسية األربعة احملتملة ،وإبمكاننا إجراء
تقييم سريع لكل واحدة منها فيما خيص حالة منطقة اليورو.
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التحفيز املايل من خالل خفض الضرائب
كان اخليار الوحيد املتاح بنهاية عام  2014يف جمال السياسة النقدية هو سياسة التسهيل الكمي،
ومل يهتم االقتصاديون هبذه السياسة؛ لعدم متكنها من زايدة السيولة للبنوك ومل تشجع االستثمار يف سوق
األسهم ،وكان حجم التسهيل الكمي الذي نفذه البنك املركزي األورويب أحد أسباب هذا الرتاجع ،ولكن
ال تزال هناك شكوك حول التأثري الكلي لسياسة التسهيل الكمي؛ بسبب أتثريها غري املباشر على آليات
النقل ،فضالً عن أهنا ال تضمن تشجيع االستثمارات يف القطاع اخلاص.
ال يعري علماء االقتصاد اهتماماً لسياسة خفض الضرائب ويعود ذلك جزئياً إىل املناخ السياسي
السائد يف أورواب ،وحقيقة أن النماذج االقتصادية تبني أنه حينما تكون تكلفة االقرتاض منخفضة فإنه من
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املنطقي أن زايدة اإلنفاق بدالً من خفض عائدات الضرائب سيكون احلل لتحفيز النمو.
يركز االقتصاديون على احلوافز املالية من خالل اإلنفاق احلكومي ،ويعد ذلك منطقياً من خالل
الرجوع إىل أملانيا اليت قامت ابإلنفاق على االستثمارات العامة منذ عام  ،2003وختطط ابلقيام بذلك
منذ عام  ،2015وتركز أملانيا على حتقيق ميزانية متوازنة وعدم زايدة حجم العجز؛ وابلتايل االحتفاظ
ابلثقة يف اقتصادها واحلفاظ على التكلفة املنخفضة لالقرتاض ،ولكن هذا يف حد ذاته ال يؤدي إىل النمو
بنح ٍو كبري ،وهناك حاجة إىل حتفيز تعزيز اقتصادات منطقة اليورو اليت تعاين من ارتفاع معدالت البطالة.
إن أمنوذجي االقتصاد الكلي والطلب الكلي يظهران أن أتثري معامل الضرب على اإلنفاق احلكومي
سيؤدي إىل زايدة اإلنتاج ،ومستوايت أعلى من التوازن -املزيد من فرص العمل ،-وحينما تكون تكلفة
االقرتاض منخفضة مع اقرتاب أسعار الفائدة للصفر فإنه من املنطقي البدء ابالقرتاض واإلنفاق.
إن اجلانب السليب لزايدة اإلنفاق العام يكمن حبدوث “مزامحة” يف االستثمار يف القطاع اخلاص
وهو أمر غري املرجح على املدى القصري ،-أو قد تدفع املواطنني لالدخار بنح ٍو أكثر ألهنم سيتوقعونارتفاع الضرائب نتيجة لزايدة اإلنفاق احلكومي أو ارتفاع نسبة الديون احلكومية ،وحينما تكون هناك
وحدة نقدية مثل منطقة اليورو ،فإن امليل احلدي لالسترياد ستكون عالية -كما هو احلال يف اليوانن -اليت
قد تقوم بزعزعة ميزان املدفوعات وتدمر االقتصاد حينما تقرتن مع العجز املايل ،وقد تؤدي أخرياً زايدة
الديون احلكومية إىل زايدة فائدة أسعار السوق؛ وابلتايل إفالس احلكومة.
حني تقييم ما إذا كانت السياسة النقدية األكثر تساهالً والسياسة املالية األكثر دعماً قد تسامهان
يف تعزيز االقتصاد األورويب ،فبإمكاننا القول أبن أمنوذج التسهيل الكمي قد ال حيقق الكثري يف هذا
الصدد ،بينما قد تقوم زايدة اإلنفاق العام بنح ٍو مؤكد على تقدمي دفعة كبرية على املدى القصري وختطي
املخاطر إذا ما مت إدارهتا بعناية ،ويقوم اإلنفاق العام إىل زايدة مباشرة يف اإلنتاج وتوفري املزيد من فرص
العمل وهتان املسألتان تعدان القضيتني الرئيستني يف منطقة اليورو ،وستتحقق نتيجة لذلك نتائج أفضل
وأسرع من اخليارات األخرى.
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اهلوامش:
( )1االنكماش املايل :هو عبارة عن اخنفاض متواصل يف أسعار السلع واخلدمات يف جوانب
اقتصاد الدولة كافة ،وهو عكس  ،وأسوأ منه من انحية النتائج واآلاثر ،إال أنه اندر احلدوث.
( )2برانمج التسهيل الكمي :هو سياسة نقدية غري تقليدية تستخدمها البنوك املركزية لتنشيط
االقتصاد القومي حينما تصبح السياسة النقدية التقليدية غري فعالة ،حيث يشرتي البنك املركزي األصول
املالية لزايدة كمية األموال احملددة مقدماً يف االقتصاد ،ومتتاز هذه عن السياسة املعتادة أكثر لشراء أو بيع
األصول املالية ابحلفاظ على معدالت الفائدة يف السوق عند قيمة اهلدف احملدد.
( )3الطلب الكلي :هو جمموع اإلنفاق املرغوب أو املخطط له يف اقتصاد ما خالل مدة زمنية
معينة .وحيدده مستوى األسعار اإلمجايل ويتأثر ابالستثمار احمللي ،وصايف الصادرات ،ونفقات احلكومة،
ودالة االستهالك ،والعرض النقدي.
( )4أرواح احليواانت :هي نظرية استخدمها جون كينز يف كتابه “The General Theory
 ”of Employment, Interest and Moneyتصف الغرائز وامليول والعواطف اليت تؤثر
ظاهرايً على السلوك البشري ،وكان يعتقد أبهنا مهمة بنحو خاص يف حتديد إقبال األفراد على اختاذ
املخاطر ،فإن األفراد بطريقة ما يتخذون القرارات ويتصرفون بناءً عليها ،وميكن تفسري ذلك على أنه نتيجة
“أرواح احليواانت” وهناك رغبة عفوية للتصرف ،إذ مثة أوقات يكون فيها األفراد ميالني إىل املغامرة،
ويدعم مغامرهتم يف هذه األوقات اإلميان املبتهج ابملستقبل والثقة يف الظروف االقتصادية ،وهذه هي
الفرتات اليت تكون فيها الدورة التجارية يف االجتاه الصاعد ،ولكن بعدئذ تتجه أرواح احليواانت إىل اجلهة
املعاكسة ويكون األفراد حينها حذرين للغاية.
( )5الدخل القابل للتصرف :هو ذلك الدخل الذي يبقى بيد األفراد بعد ضم مجيع االستقطاعات
اإللزامية والضرائب الشخصية وبضمنها ضريبة العقار ورسوم السيارة وما شابه.
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العراق وتحديات 2017
زهير جمعة المالكي

2017/1/12
مع بداية عام  2017بدأت تداعيات التحدايت اليت سيفرضها العام احلايل على الوضع العاملي
بصورة عامة ،ومن ضمنها الوضع يف العراق ،كونه مركزاً من مراكز تقاطع الصراعات واحملاور الدولية اليت
ستشكل مستقبل املنطقة والعامل .واليوم يقف العراق أمام حتدايت ثقيلة حتتاج يف أغلبها إىل تضافر اجلهود
من اجلميع ،وحتتاج إىل حلول خالقة وإبداعية لتجاوزها.
هناك اليوم حديث عميق عن أربعة حتدايت رئيسة تواجه كيان الدولة العراقية ومستقبل البلد
ككل وال ميكن التعامل مع تلك التحدايت إال ابملواجهة املباشرة ،وتتمثل تلك التحدايت يف حتدي
األمن القومي ،وحتدي السياسة اخلارجية ،وحتدي الوحدة الوطنية ،وحتدي األزمة االقتصادية غري املسبوقة؛
ختصيص مقاالت خاصة ،ولكن يف هذا
بطبيعة احلال أننا مل نتناول حتدي الفساد كونه موضوعاً يستدعي
َ
املقال نتحدث عن التحدايت املباشرة اليت جلبها العام .2017
يتمثل حتدي األمن القومي يف ملفات أييت يف مقدمتها القضاء على اجلماعات اإلرهابية ،والسيما
داعش اليت ما زالت حتتل جزءاً كبرياً من املوصل ،وما زالت تلقي بظلها البغيض على مساحات من
حمافظات األنبار وصالح الدين ودايىل وكركوك ،وامللف الثاين يرتكز إىل معاجلة انعدام األمن يف احملافظات
اليت مل تتمكن اجلماعات اإلرهابية من مد أصابعها داخلها ،ولكنها تشهد من الناحية األخرى انفالاتً
أمنياً بسبب غياب أو ضعف قبضة أجهزة الدولة األمنية.
خيص ملف اجلماعات اإلرهابية فإهنا على الرغم من الضرابت اليت تلقتها من الناحية
فيما ُّ
العسكرية وخسراهنا  %75من جمموع األراضي اليت سيطرت عليها يف عام  2014فإهنا ما زالت قادرة
على التحرك يف منطقة شهدت ملدة طويلة غياابً فعلياً ألجهزة الدولة ،فضالً عن انتشار ظاهرة الفساد
بني أوساط األجهزة األمنية اليت كانت هناك قبل العام 2014؛ وللتعامل مع هذا امللف جيب أن ندرك
أن تلك اجلماعات هلا ارتباطات دولية شجعت على ظهورها وتسليحها ومتويلها ،فضالً عن وجود عوامل
داخلية ساعدت على منوها؛ لذلك فإن التعامل معها يستدعي التعامل مع تلك االرتباطات اخلارجية من
خالل فرض شرعية الدولة العراقية ،وحكومتها املنتخبة وقطع الطريق على أي حماولة من أي دولة يف العامل
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التعامل مع جهة عراقية ما غري احلكومة املنتخبة إال ابلتنسيق مع احلكومة الشرعية .ومن انحية احلاضنة
الداخلية للجماعات اإلرهابية فيجب عن املعنني إدراك أن اهلزمية العسكرية للجماعات اإلرهابية واستعادة
السيطرة على األرض ال تعين اختفاء الفكر اإلرهايب ،فالفكر ال ميوت مبوت حامله ،ولكن يتم القضاء
عليه إبثبات فساده وهذا واجب احلكومة اليت جيب أن تعاجل الوضع اإلنساين يف املناطق اليت كانت حتت
سيطرة اجملموعات اإلرهابية من خالل بث ثقافة الثقة بني مكوانت الشعب ،فضالً عن معاجلة مشكلة
األطفال الذين ولدوا من زجيات سكان تلك املناطق وأفراد من داعش ،فهؤالء األطفال يعدون مواطنني
عراقيني على وفق أحكام الدستور العراقي لعام .2005
إن التحدي اآلخر هو مشكلة االنفالت األمين نتيجة لوجود ما ميكن تسميته بـ(البنادق املنفلته)،
الذي يتمثل يف وجود أسلحة بيد العشائر أو األفراد ،والتنظيمات اليت ال ختضع لسيطرة الدولة وهذا
يستدعي اختاذ إجراءات رادعة وضابطة لتنظيم محل السالح.
خيص حتدي السياسة اخلارجية فهذا يتمثل يف قدرة الدولة على حتقيق أهدافها اليت تعتمد
أما ما ُّ
على مقدار ما متتلكه من القوة اليت تستطيع هبا مواجهة حتدايت احمليط الداخلي واخلارجي ،واالستفادة
من الفرص املتاحة اليت يوفرها النظامان اإلقليمي والدويل ،واحتواء أو حتييد القيود اليت تنتج عن التفاعالت
الدولية واإلقليمية ،وابلنظر إىل البيئة الداخلية واخلارجية اليت تعمل يف إطارها السياسة اخلارجية العراقية
واليت تواجه مبزيد من التحدايت األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت حتد من فاعليتها وكفاءهتا
يف حتقيق أهداف الدولة ،فمن املعروف أن قدرة احلكومة على تنفيذ سياسة خارجية انجحة تعتمد على
قوة قاعدة التأييد السياسي اليت تنطلق منها.
يف العراق فإن عام  2017حيمل يف جعبته على الصعيد اخلارجي ملفات ساخنة أوهلا وأمهها هي
معركة تثبيت الشرعية احلكومية ،فمنذ عام  2003حتاول العديد من القوى العاملية التشكيك يف شرعية
احلكومات العراقية املتعاقبة ابإلحياء أبهنا حكومات طيف معني من أطياف احلكومة العراقية ويشجعها
يف ذلك أصوات تنطلق -مع األسف -من داخل العملية السياسية ،فضالً عن قوى مدعومة من دول
عربية وإقليمية ليس من مصلحتها استقرار الوضع العراقي ،وتعمل على توظيف املوقف يف العراق يف
صراعاهتا اإلقليمية ،وأبرز مثال على ذلك املؤمترات اليت تعقد يف عدة دول ملناقشة األوضاع الداخلية
العراقية وحيضرها قوى مشاركة يف العملية السياسية ،وهلا ممثلون يف جملس النواب أو جملس الوزراء ،متناسني
قسمهم يف احرتام الدستور الذي يؤكد على سيادة العراق وأن ملف اخلارجية هو من امللفات اليت ختتص
هبا احلكومة املركزية .أما امللف الثاين يف التحدايت اخلارجية فهو ملف ترتيب األولوايت ابلنسبة للسياسة
العراقية للتحول من سياسيات رد الفعل إىل إداء دور فاعل ورايدي.
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ملعاجلة هذين امللفني فيجب أن تركز السياسة اخلارجية العراقية على استيعاب طبيعة اآلاثر السلبية
اليت من املمكن أن تلحق ابلدولة يف مراحل الصدام االسرتاتيجي بني قوى كربى ضمن احليّز اجلغرايف
الذي تنتمي إليه ،ومن هنا فعلى السياسة اخلارجية العراقية إخضاع سياساهتا وعالقاهتا مع القوى الدولية
واإلقليمية إىل نوع من التوازن القائم على املصاحل القومية لالستفادة من الدعم الدويل حملاربة اإلرهاب،
وهو الدور الذي يكون فيه التحالف الدويل بقيادة الوالايت املتحدة األمريكية مركزاً فعاالً مع إقامة عالقة
اسرتاجتية مع روسيا يف جانبها العسكري واالقتصادي ،مع األخذ بنظر احلسبان أن طبيعة التحالفات
واالتفاقيات قد تتغري يف حالة طرأ تغيرُّ على الساحة السورية ،وأن احملافظة على التوازن بني القوى الدولية
سوف تعزز من اعرتاف الدول بشرعية الدولة العراقية واحملافظة على التوازن ،وجيب إدراك التغريات اآلتية
يف العامل:
1 .1إن هناك تغيرُّ اً واضحاً يف السياسات األمريكية مع وصول ترامب إىل البيت االبيض فبدالً من
بناء السياسات املخصصة لتعزيز االستقرار ،فإن اجتاه الوالايت املتحدةة اجلديد هو استخدام
التفوق األمريكي لتعزيز مصاحلها.
2 .2هناك اجتاه يف السياسة الروسية إىل استعادة الدور السوفييت السابق يف منطقة الشرق األوسط
مع استغالل العامل اجليوسياسي؛ من أجل أتدية دور رجل الشرق القوي ،وابلفعل متكنت
روسيا من فرض نفسها عنصراً فاعالً يف حتديد مصري منطقة الشرق األوسط عن طريق بناء
سلسلة من التحالفات اليت تساعد يف تثبيت الواقع السياسي يف املنطقة.
3 .3يف عام  ،2017تعقد دول أوروبية عديدة انتخاابت عامة ،وال ينبغي لنا كما يؤكد سوالان
املمثل السامي لالحتاد األورويب إغفال خطر الظهور القوي للحركات االنعزالية والشعبوية
املناهضة ألورواب ،فخسارة االحتاد األورويب دولة أبمهية اململكة املتحدة عسكرايً واقتصادايً
ِ
مؤسسة لالحتاد األورويب مثل فرنسا فهو أمر
أمر مؤسف ابلقدر الكايف ،أما خسارة دولة ّ
مأساوي ،وابلنسبة ألملانيا فاملستشارة األملانية أجنيال مريكل أظهرت -حينما كانت قوية -أنّه
ال ميكن االستغناء عنها إلدارة أزمات أورواب ،إال أهنا بدأت تتعرض لالنتقادات على سياساهتا
جتاه الالجئني واملهجرين ،وقد واجهت انتقادات من أحزاب اليمني يف أملانيا ومن زعماء
بعض الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ،فكل ذلك مل جتعلها ترتاجع ،وعلى الرغم من أهنا
بدأت تستعيد نسبة من املناصرين الذين كانوا ابتعدوا عنها فإهنا بعد االنتخاابت القادمة حىت
لو فازت مريكل يف والية جديدة هذا العام ،فإهنا ستخرج مستشارة ضعيفة ،وسيرتك هذا
أورواب دون قيادة قوية يف الوقت الذي حتتاج فيه لتلك القيادة.
4 .4يف اجلانب الرتكي فإن الرئيس رجب طيب أردوغان يواجه اآلاثر االرتدادية لسياساته اليت
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انتهجها طيلة ست سنوات يف التساهل مع القوى التكفريية واستغالهلا يف توسيع الدور الرتكي
اإلقليمي اليت متثلت يف األعمال اإلرهابية اليت ضربت املدن الرتكية؛ لذلك يعمد أردوغان إىل
االستمرار يف استخدام قانون الطوارئ لتعزيز سلطاته يف القضاء واإلعالم وقطاع األعمال،
ومن املتوقع أن يستخدم االستفتاء لتعديل الدستور هذا العام ليوسع سلطاته الرائسية.
5 .5يف إيران يستمر الصراع بني املتشددين واإلصالحيني يف فرض آاثره على امللف العراقي فعلى
الرغم من أن وزارة اخلارجية اإليرانية يقودها اإلصالحي (حممد جواد ظريف) كوزير للخارجية
وهو شخص له احرتامه يف العامل ،إال أن الوزارات السياسية والثقافية واملخابراتية ما زالت حتت
قيادة احملافظني ،وهم ما زالوا يوجهون سهام النقد لتوجهات الرئيس اإلصالحي روحاين يف
ربط السياسة اخلارجية ابألزمة االقتصادية.
خيص دول اخلليج -وعلى راسها اململكة العربية السعودية -فإن سياساهتا قد أتثرت
6 .6فيما ُّ
بنح ٍو واضح فيما يتعلق بتحديد العدو املفرتض مواجهته ،وهنا فهي قد اعتربت أن اجلمهورية
اإلسالمية يف إيران متثل العدو األول هلا ،وهو ما يوضح التحول الذي شهدته أجندة السياسة
اخلارجية لعدد من الدول العربية ،ويؤكد ذلك أيضاً توجيه دول اخلليج لقواهتا العسكرية جتاه
القوى املتحالفة مع اجلمهورية اإلسالمية ،وعلى مستوى السياسات اخلارجية فقد شهدت
هناايت العام املاضي ضرابت للتدخل غري املباشر لدول اخلليج يف امللف السوري بعد خسارة
حلفائها لشرق مدينة حلب ،فضالً عن الصعوابت اليت يواجهه التحالف العريب الذي تقوده
السعودية يف تدخله املباشر يف اليمن ،وكانت نتيجة ذلك الفشل إن جاءت حماوالت تقليص
النفوذ اإليراين بنتائج عكسية لدرجة أن دول اخلليج اليت كانت ترفض دائماً تقليص إنتاجها
النفطي مقابل زايدة اإلنتاج اإليراين وجدت نفسها مضطرة للموافقة على ذلك خالل آخر
اجتماع ملنظمة البلدان املصدرة للنفط (أوبك) ،وذلك الفشل أدى إىل حتول السياسات
اخلليجية اليت كانت دائماً تفضل التدخل غري املباشر إىل سياسات متيل إىل احللول العسكرية
املباشرة غري مضمون العواقب دائماً.
7 .7أييت عام  2017بتعميق هتميش دول العامل الثالث من القضااي املثارة يف ظل التحوالت
العاملية الراهنة ،وتظهر عملية التهميش هذه يف مؤشرات معينة ،فالدور الذي يساهم به
العامل الثالث يف التجارة الدولية ينكمش بشدة ،إذا استبعدان الدور املتنامي لعدد حمدود من
الدول الصناعية اجلديدة ،ويبدو االنكماش أشد يف الدول اليت هتددها اجملاعة واملديونية مع
الفقر ومشكلة التصحر واجلفاف وتدين مستوايت املعيشة مع االنفجار السكاين ومشكالت
اللجوء السياسي واالقتصادي واحلروب األهلية والدولية والفجوة التكنولوجية؛ مما يظهر
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العامل وكأنه ينقسم على عاملني أحدمها يعاين من الظروف السابقة واآلخر بعيد عن هذه
املشكالت ،ويرتبط بعملية التهميش هذه فشل العامل الثالث يف إقامة منظمات ذات ثقل؛
وهنا يشـار إىل التدهور احلادث يف حركة عدم االحنياز وجمموعة الـ ،77فاألوىل تواجه أزمة دور
وأزمة قيادة ،والثانية تالشت عملياً؛ بسبب فشلها يف الدفع حنو بناء اقتصادي عاملي جديد
نتيجة لرفض الدول الكربى املتقدمة للمطالب األساسية هلذه احلركة( ،)15ويتمثل الوضع
ابلنسبة للدول العربية يف عدة أبعاد ،من الناحية السياسية تراجعت األمهية االسرتاتيجية للدول
العربية وعلى الرغم من استمرار احتفاظ الدول العربية جبزء من هذه األمهية إال أن ذلك ال
ينفي تراجع تلك األمهية بنح ٍو واضح عن فرتة احلرب الباردة والصراع بني الشرق والغرب.
8 .8أظهرت االجتاهات العامة يف العامل أن القيادات السياسية يف العامل أصبحت تتأثر بصورة
متزايدة مبا يقدم هلا من دراسات وأحباث سياسية وفكرية ،ومن املفيد دراسة العالقة بني
القيادات السياسية وبني اجلهات اليت تتوىل تقدمي النصح هلا ملعرفة كيف يصنع القرار السياسي
يف دولة ما ،وقد انتشرت مراكز األحباث الفكرية والسياسية يف الوالايت املتحدة بشكل كبري
منذ بداية السبعينيات من القرن امليالدي احلايل ،وظهر أتثري هذه املراكز يف صناعة القرار
اخلاص ابلسياسة اخلارجية األمريكية بنح ٍو واضح وملموس يف السنوات األخرية.
9 .9إن الدور اخلارجي النشيط جيلب معه ابلضرورة مواجهات ومعارك ،وهي معارك تستلزم حداً
أدىن من التوافق الداخلي ،وقدراً معقوالً من أتييد القيادة ،ونصيباً أصيالً من الشرعية السياسية
واملشروعية القانونية.
ابلنسبة مللف التحدي الداخلي فإن العراق يستقبل عام  2017يف ظل خالفات داخلية هتدد
أساس بقاء العراق كدولة موحدة تكون مظاهرها واضحة تتمثل يف اخلالفات حول تفسري نصوص الدستور
وتوزيع الصالحيات بني املركز واألطراف ،واملشكالت اإلجرائية بني جمالس احملافظات والسلطة املركزية ،إال
أن تلك اخلالفات يف حقيقتها متتد ألعمق من ذلك ،فهناك خالفات بني املركز وإقليم كردستان تتعلق
مبسائل توزيع الثروة النفطية وتبعية املناطق املتنازع عليها والرواتب ،وهناك مشكلة مع املناطق الغربية فيما
يتعلق بصالحيات جمالس احملافظات والدعوات اليت تدعو إىل إقامة إقليم على أساس مناطقي ،ولكن
السؤال األعمق هو هل أن حل تلك املشكالت سوف يكون األساس حلل حتدايت الوحدة الوطنية؟
إن اإلجابة بكل وضوح هو كال؛ فاملشكالت تستدعي مواجهة مباشرة ألساسيات املشكلة وهو
اجلواب على سؤال جيب أن يتم توجيهه للقوى واألطياف العراقية كافة ،هل ترغبون يف البقاء ضمن العراق
املوحد؟ وما هي التضحيات الذي أنتم مستعدون لتقدميها من أجل احملافظة على وحدة العراق؟
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اإلجابة الصرحية على هذين السؤالني هو الذي سيحدد مستقبل العراق.
خيص التحدي االقتصادي فإن مراكز األحباث العاملية ال تتوقع تقدماً يف النمو االقتصادي
إذ إن ما ُّ
يف عام  ،2017فإذا كانت املؤشرات إجيابية ابلنسبة لبعض الدول مثل اهلند واملكسيك ،فإن تلك
املؤشرات تفيد إىل أن التحسن االقتصادي يف تلك البلدان بلغ أقصاه وال يتوقع أن يتطور خالل عام
 2017وال يتوقع أن يتم حتقيق اإلصالح يف فرنسا وأملانيا إال بعد االنتخاابت ،وتواجه الصني مرحلة
انتقال يف السلطة حبلول اخلريف ،وتنشغل بريطانيا ترييزا ماي وتركيا أردوغان وجنوب أفريقيا جاكوب
زوما مبشكالت حملية تستنفد أوقاهتم كلها ،وهناك عدد من الدول قريبة من اإلفالس ،مثل فرنسا وإيطاليا
وإسبانيا ،ويف الربازيل والسعودية ونيجرياي مت تبين خطط طموحة ،لكنها مل حتقق الثمرة املطلوبة بعد.
أكد ماتيو غودمان ،املستشار األول لالقتصاد اآلسيوي ابملركز أن االقتصاد العاملي بعد أزمة عام
 2008مل يتعاف بعد ،ومل يصل إىل حلول جديرة إبنقاذ النظام االقتصادي من جديد ،ويستشهد غودمان
بثبات مستوى النمو عند  %3سنوايًكمتوسط منذ األزمة إىل غاية  ،201ويرجع غودمان هذه األسباب
إىل حالة عدم االستقرار السياسي ،والنقلة التكنولوجية السريعة ،وتوقع سكوت ميلر املستشار وخبري إدارة
األعمال الدولية أن منو االقتصاد العاملي سيستمر بني  3إىل  %3.5سنوايً ،ويستشرف ميلر منو االقتصاد
األمريكي بـزايدة  %2عن النمو احلايل بني  2017و.2018
إن موازنة العام  2017يف العراق اعتمدت سعر  42دوالراً للربميل؛ لتغطية نفقات املوازنة العامة،
إال أن حلم سد العجز سيواجه ابلعديد من املصاعب اليت أفرزهتا األحداث العاملية ،كالشكوك اليت
يطرحها اخلرباء يف إمكانية وصول النفط هلذا السعر ،فمع حركة مد أانبيب الغاز من الشرق إىل الغرب
متوجهه إىل أورواب يصبح عرش النفط اخلام مهدداً ،فضالً عن الوضع الداخلي املعقد يف العراق الذي
يتمثل ابخلالفات النفطية مع حكومة إقليم كردستان ،ومطالبة احملافظات واألقاليم املنتجة ابحلصول على
“دفعات البرتودوالر” اليت تقدرها احملافظات خبمسة دوالرات للربميل ،وإمكانية احلكومة املركزية بسداد
االلتزامات املالية لشركات النفط املقدرة مبليارات الدوالرات ،وما مدى االلتزام خبفض اإلنتاج ،ومن مث
تصور إجياد حلول جلميع هذه املشكالت؛ وابلتايل
الصادرات على وفق اتفاق “أوبك” من الصعب ّ
سيحتاج العراق سعراً أعلى مما هو مقدر له يف موازنة .2017
إذن أييت عام  2017وهو حممل بتحدايته اليت تضاف إىل املشكالت اليت يواجهها العراق منذ
عام  2003من إعادة البناء ،وإعادة إعمار املدن اليت دمرهتا احلرب؛ وهذه التحدايت تستلزم مواجهه
حامسة وحمرتفة قائمة على التحليل العلمي الدقيق واملختص للمشكالت ،وإجياد احللول الناجعة ملعاجلتها.
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التأثيرات المحتملة لتحول تركيا إلى النظام الرئاسي
التنفيذي
أحمد حسن علي *

2017/2/18
سيتوجه الشعب الرتكي يف  16من نيسان/أبريل املقبل إلجراء االستفتاء على التعديالت الدستورية
الذي سيتم مبوجبها االنتقال من النظام الربملاين إىل النظام الرائسي ،بعد أن أقر الربملان الرتكي مشروع
التعديل الدستوري خالل عملية تصويت سرية شارك فيها  488انئباً من جمموع  550أي بغياب 62
انئباً ،وصوت  339انئباً ما نسبته ( )%61لصاحل مقرتح القانون بينما عارضه ( )%39منهم ،ومن أجل
إقرار التعديالت الدستورية ،ينبغي أن يكون عدد املصوتني يف االستفتاء العام القادم  1+50بـ(نعم) ،أي
أكثر من ( )%50من األصوات.
إن وسائل اإلعالم املوالية للحكومة واحلزب احلاكم تطرح حساابت رقمية توضح سهولة ضمان
مرور املشروع الرائسي عرب االستفتاء ابعتبار أن أصوات انخيب احلزبني (العدالة والتنمية واحلركة القومية)
تتخطى  %49.5- 60%للعدالة والتنمية و 11.9%للحركة القومية -حسب نسبة ممثليهم يف الربملان الذي
يتكون من  550انئباً ،منهم  317من العدالة والتنمية ،و 133من حزب الشعب اجلمهوري (اليساري)،
و 59من الشعوب الدميقراطي (الكردي) ،و 39من احلركة القومية ،وانئبني مستقلني.
ومشلت التعديالت الدستورية صالحيات موسعة لرئيس اجلمهورية الذي سيقوم بتشكيل احلكومة
مع إلغاء منصب رئيس الوزراء وتعيني انئب للرئيس أو أكثر ،وقيادة القوات املسلحة ،فضال عن تعيني
قادة اجليش والقوات األمنية وكبار موظفي الدولة وإقالتهم ،والتدخل يف عمل القضاء ابختيار أربعة أعضاء
يف اجمللس األعلى للقضاة واملدعني املسؤول عن تعيني شخصيات النظام القضائي وإقالتهم ،فيما سيختار
الربملان سبعة أعضاء ،وإلغاء احملاكم العسكرية وحماكمة العسكر يف احملاكم املدنية .وحيق للرئيس أيضاً
فرض حالة الطوارئ بدال من الربملان ،وحيق له زعامة حزب سياسي؛ وهبذا سريتفع عدد أعضاء الربملان
من  550إىل  600مع خفض احلد األدىن لسن النواب من  25إىل  18سنة ،وتنظيم انتخاابت تشريعية
مرة كل مخس سنوات بدالً من أربع يف اليوم نفسه مع االنتخاابت الرائسية .أما الربملان فسيحتفظ بسلطة
تشريع وتعديل القوانني واإلشراف على أداء الرئيس الذي سيحظى بسلطة إصدار مراسيم رائسية حول
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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كل املسائل املتعلقة بسلطاته التنفيذية .وإذا مت اهتام الرئيس ابرتكاب جرمية أو شبهة فساد فيجوز للربملان
بغالبية ثالثة أمخاس األعضاء  360-انئباً من  -600أن يطالب بفتح حتقيق ،علماً َّ
أن الرئيس يستطيع
حسب املشروع الرائسي -حل الربملان ،والدعوة النتخاابت جديدة ،ومن صالحيات الرئيس أيضاً تعيني ١٢قاضياً يف احملكمة الدستورية من أصل ( ،)١٥وهؤالء القضاة هم الذين سيحاكمون الرئيس ىف حال
توجيه أي هتمة إليه.
املؤيدون والرافضون للمشروع الرائسي:
ورغم التيسر الذي يقدمه حزب العدالة والتنمية ملرور املشروع عرب االستفتاء ،إال أن األمر أعقد
من ذلك بكثري لعدة أسباب ،أمهها :أن انخيب احلركة القومية غري مضمونني وسط االهتامات املتبادلة بني
قيادته يف أتييد املشروع الرائسي ورفضه ،وأن حزب الشعب اجلمهوري وحركة فتح هللا غولن يقودان هذه
األايم محلة مكثفة إلخافة الناخب الرتكي من قيام نظام دكتاتوري سيطيح ابنتعاش االقتصاد الرتكي منذ
2003؛ وهو ما بدا واضحاً من نتائج شركات استطالع الرأي الرتكية اليت ختلّت معظمها عن املهنية
وصارت غري دقيقة ومتضاربة ،فمثالً شركة ( )ORCلالستطالع قالت إن نسبة املوافقة يف االستفتاء
هي ( )55.9%خالل شهر تشرين األول/نوفمرب املاضي ،فيما قالت شركة ( )METROPOLإن
نسبة املوافقة حسب استطالعها للرأي بلغ ( )49%خالل الشهر نفس أيضاً ،أما شركة ( )A&Gفقد
وجدت أن نسبة املوافقة ( ،)52.7%ومن غري املمكن معرفة إن كان مجيع انخيب العدالة والتنمية سيصوتون
لصاحل املشروع؛ ألن نسبة غري قليلة منهم ليسوا إسالميني أو حمافظني ،ولكنهم يصوتون كل مرة للعدالة
والتنمية اليت جنحت يف براجمها االقتصادية وحققت منافع معيشية للناس ،واجلدير ابلذكر أن مجهور احلركة
القومية منقسم بني مؤيد ومعارض خشية تفرد الرئيس أردوغان بكل الصالحيات التنفيذية وإلغاء العلمانية
اليت جياهر إبلغائها أنصار أردوغان.
أنصار الرئيس أردوغان يطالبون أن تتحول تركيا إىل أكرب قوة إقليمية حتت إدارة رئيس قوي حىت
تصل إىل عام  2023الذكرى املئوية لتأسيس اجلمهورية الرتكية ،وقد أجنزت مشروع تركيا اجلديدة أو تركيا
العثمانية ،مع األخذ ابحلسبان أن النظام الرائسي -يف حال مرور املشروع يف االستفتاء -سيطبق يف عام
2019؛ وهو ما يعين بقاء السيد أردوغان رئيساً حىت عام  2029عرب واليتني متتاليتني.
لقد طرح أنصار أردوغان يطرحون نقاطاً قوة املشروع الرائسي ،ولعل أمهها أن النظام السياسي
احلايل الربملاين يعاين خلالً يف العالقات بني السلطتني التنفيذية والتشريعية حيث تشكو احلكومة من سيطرة
الربملان ،وعليه فإن االنتقال إىل النظام الرائسي سيجعل النظام السياسي أكثر استقراراً ،والسيما أن تركيا
عانت من قبل من صراع احلكومات االئتالفية اليت انعكس عدم انسجامها إىل تدهور العمل احلكومي
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وفشل اخلطط الوزارية؛ وابلتايل تدين املستوى االقتصادي.
إن تركيا -اليت حققت خالل السنوات املاضية جناحاً كبرياً يف اجملال االقتصادي واكتسبت نفوذاً
إقليمياً ودولياً -ابتت حباجة إىل رئيس قوي بصالحيات مطلقة إلدارة السياسة اخلارجية ،أما داخلياً فإن
هذه الصالحيات ستعمل على إزالة البريوقراطية من السلطات التنفيذية والتشريعية ،وإلغاء حالة التعارض
يف النظام الربملاين الذي يقرر فيه رئيس الوزراء أمور البالد؛ وهو ما تسبّب يف مشكالت منذ أتسيس
اجلمهورية بني مجيع رؤساء اجلمهورية ورؤساء الوزراء ،ما قد يعطي دفعة قوية حنو حتقيق أهداف مشروع
تركيا اجلديدة لعام  2023اليت ستضع تركيا ضمن قائمة أفضل عشرة اقتصادات يف العامل.
من جانبهم ،يتساءل رافضو املشروع الرائسي عن حاجة تركيا إىل نظام رائسي ،ويعتقدون أن
القول بفشل النظام الربملاين أمر غري واقعي؛ ألن حزب العدالة والتنمية حكم تركيا يف ظل نظام برملاين،
وح ّق َق إجنازات اقتصادية جيدة ،بل إن تطور تركيا اقتصادايً بدءَ من عهد الرئيسني تورغوت أوزال وسليمان
دميرييل مث أردوغان ،وهو ما يعين أن النظام الربملاين كان انجحاً ،وميضي الرافضون للمشروع الرائسي
ابلقول إن سعي الرئيس أردوغان لتغيري النظام إىل رائسي إمنا هو على حساب السلطتني التشريعية
والقضائية ،وقد يسعى إىل استبدال التعددية احلزبية بنظام احلزب الواحد كما فعل كمال أاتتورك الذي
قاد عملية تغيري الدولة من خالفة إسالمية وسلطنة إىل مجهورية علمانية فيما يرغب أردوغان بتغيري الدولة
بشكل معاكس ،وهو ما يعده حزب العدالة والتنمية فرضاً غري واقعي.
إن خماوف املعارضة من أن يكون االنتقال إىل النظام الرائسي مدخالً إىل حكم دكتاتوري بشكل
دستوري ،ألن الدستور يف حالة إقرار املشروع الرائسي سيجعل الرئيس أردوغان حاكماً مطلقاً مبا يش ّك ُل
خطراً على الدميقراطية والتعددية السياسية ،وطاملا ادعت املعارضة أن لدى السيد أردوغان مشكلة كبرية
مع العلمانية جوهرايً ومع التعددية السياسية.
ونواب الرئيس ألهنم
ويشكك الرافضون ملشروع النظام الرائسي يف قدرة الربملان على مراقبة الوزراء َّ
مسؤولون أمام الرئيس وحده ،وهو من يعينهم ويقيلهم .أما إقالة الرئيس نفسه فهي ممكنه لكن على 400
النواب يدينون مبقاعدهم يف الربملان إىل
انئب من أصل  600أن يقِّرروا اإلقالة ،ولكن املشكلة أن أغلبية َّ
الرئيس الذي اختارهم ضمن القائمة االنتخابية لرتشيح النواب ابعتباره رئيس احلزب ،وإذا مترد النواب
حل الربملان مبرسوم رائسي ويدعو النتخاابت جديدة وخيتار مرشحني
وقرروا إقالته فإن الرئيس يستطيع ّ
جدداً من احلزب للربملان ،واجلدير ابلذكر أن عدم مرور املشروع ابالستفتاء قد يقود إىل انتخاابت برملانية
مبكرة؛ ألن املعارضة ستعترب عدم إقرار املشروع مبنزلة استفتاء على شعبية الرئيس أردوغان ،وحكومة
العدالة والتنمية يف ظل حتدايت اقتصادية وعمليات أمنية وعالقات خارجية متوترة مع مجيع اجلريان ومع
االحتاد األورويب.
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هل انتهى ربيع االقتصاد الرتكي؟
إن أخطر ما يواجه تركيا يف املرحلة احلالية هو الرتاجع االقتصادي السريع الذي سبب زايدة يف
البطالة وارتفاعاً يف التضخم ،واخنفاضاً لقيمة اللرية يف ظل أوضاع سياسية وأمنية مضطربة اليت أثرت مباشرةً
على السياحة اليت يستفيد منها ما يقرب من مليون مواطن بنح ٍو مباشر أو غري مباشر بعد اختفاء طوابري
السياح الغربيني والروس يف شوارع املدن الرتكية وفنادقها.
لقد تضررت العملة الرتكية وفقدت اللرية الرتكية حنو ( )%20من قيمتها خالل العام املاضي
أمام الدوالر؛ وهو ما دفع ابلبنك املركزي الرتكي إىل التدخل للحد من تراجع قيمة اللرية هبدف منح
املستثمرين الثقة ابلعملة احمللية ،وهذا االخنفاض احلاد يف قيمة اللرية دفع ابلسيد أردوغان إىل أن يدعو
األتراك بنفسه إىل حتويل مدخراهتم من العمالت األجنبية إىل اللرية الرتكية ،وعلى الرغم من ذلك صنفت
وكاالت التصنيف االئتماين العاملية اقتصاد تركيا برتتيب أدىن يف الدرجة االستثمارية بسبب خماوفها من
غياب سيادة القانون يف أعقاب حماولة االنقالب الفاشلة ،ما زاد من خماوف املستثمرين يف االقتصاد
الرتكي ودفع أصحاب رؤوس األموال إىل تبديل مدخراهتم ابلدوالر واليورو بدالً من اللرية ،ليزداد الطلب
على الدوالر واليورو ابلسوق الرتكية ،وبدأت بعض الشركات األجنبية املستثمرة ابلتفكري يف مغادرة تركيا،
وإعداد دراسات إليقاف مشاريعها حبثاً عن بيئة استثمارية جديدة آمنة ومستقرة ومرحبة.
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وخيشى االقتصاديون من استمرار هذا التوجه نتيجة عدم اتضاح الرؤاي وعدم اطمئنان املستثمرين
للوضع األمين السياسي مع احتمال االنتقال إىل نظام رائسي ،فيما حتدث أحد مستشاري الرئيس
أردوغان عن مؤامرة خارجية يف تشجيع املضارابت لتخفيض قيمة اللرية ،وهو ما ذكره السيد أردوغان أيضاً
حينما قال إن أعداء تركيا فشلوا يف االنقالب فلجأوا إىل احلرب االقتصادية ،إذ إن اخنفاض قيمة اللرية
ّأدى إىل ارتفاع مستوى التضخم يف املواد الغذائية واملشروابت ،ما قد ينذر مبوجة انكماش اقتصادي تشبه
تلك اليت مرت هبا تركيا قبل العام 2002؛ ألن املتغريات األخرية من اخنفاض قيمة العملة احمللية وتدهور
السياحة والصراع السياسي جعل االقتصاديني يتوقعون ذلك ،بعد أن نست حكومة العدالة والتنمية أهم
أسباب االنتعاش االقتصادي ،حينما كانت منشغلة يف حتقيق التنمية االقتصادية ومتارس سياسة اهلدوء
والدبلوماسية العقالنية ،ومل تتدخل يف شؤون دول املنطقة ما جعل من سياستها التدخلية أن تكون عرضة
للمخاطر اإلرهابية ،وهت ِّد َد االقتصاد الرتكي.
وحبسب حتليل اقتصادي يف تقرير خاص عن تركيا صدر عن صحيفة فاينانشيال اتميز الربيطانية
بتأريخ  10كانون الثاين يناير  ،2017فإن تركيا تقرتب من أزمة مالية كبرية هي األسوأ منذ تويل حزب
العدالة والتنمية السلطة يف هناية عام 2002؛ بسبب املشكالت األمنية والسياسية املتفاقمة يف تركيا الناجتة
عن انتقال آاثر الصراع السوري إىل داخل تركيا وتسامح الرئيس أردوغان مع املنظمات اجلهادية ،وتضحيته
بفرصة السالم مع األكراد لتحقيق مكاسب انتخابية ،وتطهري مؤسسات الدولة من أتباع فتح هللا غولن
بعد االنقالب العسكري الفاشل.
إن هذا التطهري العشوائي ترك آاثراً سلبية على األعمال التجارية حينما مت استبدال كث ٍري من
انقطاع صلة بسبب العالقات اخلاصة بني املديرين السابقني واألطراف
املديرين التنفذيني ما أحدث فراغاً و َ
التجارية .إن مجيع املديرين حىت اجلدد منهم يسعون إلرضاء السلطات بعقد العالقات التجارية على
وفق رؤية ممثلي احلكومة خوفاً من اهتامهم ابإلرهاب واملوالة لفتح هللا غولن ،وهو ما شعر به املستثمرون
األجانب واحملليون بوضوح ،وخشوا من مصادرة أمالكهم أو جتميدها للتحقيق يف حالة اهتام أحد املديرين
ابلتبعية لغولن؛ فاألسباب الثالثة السابقة كان هلا دور أساسي يف اخنفاض قيمة اللرية.
يتوقع اقتصاديون أن ضعف اللرية ستسبب ضغوطاً هائلة على االقتصاد الرتكي على الرغم من خربة
اإلدارة الرتكية يف التعامل مع الديون ،ألن السيولة النقدية اليت بدالً من استخدامها يف االستثمار ستدفع
للدائنني وستعاين اإلدارات االقتصادية من مشكلة عجز امليزانية؛ وابلتايل تسريح العمال واملوظفني يف وقت
تراجعت فيه السياحة ،ويضاف إىل ذلك ارتفاع أسعار النفط الذي من شأنه أن يزيد من العجز املايل
الرتكي ،وإذا ما زادت الوالايت املتحدة من سعر الفائدة جلذب رؤوس األموال فإن الدائنني واملستثمرين
سيعيدون نظرهم خشية تعرضهم للخسارة يف تركيا ،أما الرئيس أردوغان فما زال مصراً على خفض سعر
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الفائدة اليت كانت أحد األسباب الرئيسة الستقالة أمحد داود أوغلو من رائسة الوزراء ،وكان داود اوغلو
يعتقد أن رفع سعر الفائدة يف تركيا من شأنه أن جيذب نسبة أكرب من املستثمرين ،وحيافظ على املوجودين
لكن أردوغان رأى أن رفع سعر الفائدة سيزيد من التضخم ،ومع استقالة داود أوغلو وكبار املستشارين
االقتصاديني مثل علي ابابجان ،هيمن أردوغان على سياسة البنك املركزي الذي ليس لديه االحتياطيات
الالزمة لتقدمي الدعم املتواصل للعملة الرتكية بضخها مئات املاليني من الدوالرات يف السوق الرتكية بدالً
من زايدة سريعة وكبرية يف أسعار الفائدة الستقرار العملة ،يف هذا السياق رد أنصار السيد أردوغان
على املستثمرين ابلقول إن تطبيق النظام الرائسي سيعطي الصالحيات الكافية ملعاجلة هذه املشكالت
االقتصادية حينما يدير الرئيس مجيع مؤسسات الدولة كما هو احلال مع الرئيس الروسي فالدميري بوتني،
من دون تقدمي تفسري للمعاجلة االقتصادية مع اهتام أطراف خارجية بتحفيز املضاربة وختفيض اللرية.
من اجلهات اخلارجية املقصودة حبديث الرئيس أردوغان؟
أصدرت بعض وكاالت التصنيف االئتماين العاملية تقييماً حول تركيا خفضت فيه التصنيف
االئتماين يف تركيا ،حيث خفضت وكالة (ستاندرد آند بورز) يف متوز يوليو املاضي التصنيف االئتماين
لرتكيا من مستوى إمكانية االستثمار إىل مستوى املضاربة ،مث خفضت وكالة (فيتش) الشهر املاضي
التصنيف االئتماين لرتكيا أيضاً من مستوى إمكانية االستثمار إىل مستوى املضاربة ،وقالت الوكالتان إن
سبب ختفيضهما للتصنيف االئتماين الرتكي هو لألوضاع السياسية واألمنية اليت أدت إىل ضعف األداء
االقتصادي وسيطرت احلكومة على املؤسسات املستقلة ،وأن االستفتاء على النظام الرائسي قد يقود إىل
هيمنة الرئيس أردوغان على املؤسسات االقتصادية ،فضالً عن العمليات اإلرهابية اليت استهدفت القطاع
السياحي ،وخفضت وكالة (ستاندر آند بورز) تصنيف أربعة مصارف تركية من درجة مستقر إىل درجة
سليب.
وكانت الوكالتان قد صنفتا تركيا سابقاً ابالقتصاد املستقر واإلجيايب وضمن مستوى إمكانية
االستثمار ،هذا التصنيف اجلديد أفقد تركيا ثقة اكتسبتها منذ عام  1998حينما مت إلقاء القبض على
السيد عبد هللا أوجالن زعيم حزب العمال الكردستاين ،وشهدت تركيا أوضاعاً أمنيةً مستقرة يف املدن
الكربى ،وللتوضيح فإن وكاالت التصنيف االئتماين هي مؤسسات خاصة تصدر تقييمات عن اجلدارة
االئتمانية للدول واملؤسسات والشركات الكربى ،وتقييم الوكاالت إجياابً أو سلباً ينعكس على ثقة
املستثمرين يف هذه الدولة أو الشركة على مدى قدرهتا على تسديد الديون ،فمعىن أن يكون التصنيف
سلبياً هو أن هذه الدولة أو الشركة الكربى قد تكون غري قادرة على االلتزام بتعهداهتا املالية وإذا كان
التصنيف إجيابياً فيعين املقدرة ،وتنظر الدول والشركات إىل تصنيف هذه الوكاالت كشهادات حتقق من
مقدرة التعهد املايل أو عدم مقدرته؛ ما يسهل للدول احلصول على التمويل االستثماري والديون لألسواق
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الداخلية ،ألن التصنيف يصدر بناء على معايري اقتصادية وحساابت معقدة ملوجودات الدول وأصوهلا
وسيولتها النقدية ،وأشهر وكاالت التصنيف هي فيتش وموديز وستاندر أند بورز اليت هتيمن على سوق
التصنيفات يف العامل ومجيعها أمريكية.
ردت احلكومة الرتكية على وكاالت التصنيف لكسب ثقة املستثمرين والدائنني بتأسيس صندوق
سيادي تسعى احلكومة إىل أن تصل استثماراته لنحو  200مليار دوالر ،ووجهت تركيا رسالة إىل
املستثمرين والدائنني مفادها أن مناخ االستثمار برتكيا ما زال ممكنا ،وال خوف من ختلي الدولة عن
التزاماهتا ،وأراد الرئيس أردوغان توجيه رسالة إىل أورواب وأمريكا عقب تلوحيهما ابحتماالت فرض عقوابت
اقتصادية هي أن تركيا قادرة على استثمار أصوهلا املالية ،فقد ضمت احلكومة الرتكية اخلطوط اجلوية الرتكية
ومصرف الزراعة وشركات أخرى إىل الصندوق السيادي ،وقد حذر حزب الشعب اجلمهوري املعارض
من أن عدم قدرة الدولة على تسديد الديون سيجعل املؤسسات االقتصادية يف الصندوق السيادي متنح
للدائنني األجانب يف حالة مشاهبة ملا شهدته الدولة العثمانية عام  1881حينما أسست إدارة الدين العام
اليت وضع حتت تصرفها قسم مهم من موارد الدولة العثمانية لتسديد ديون الدول األوروبية ،وضم جملس
اإلدارة آنذاك سبعة أعضاء ،ستة منهم ميثلون الدول األجنبية والسابع عينه املصرف العثماين.
إن الصناديق السيادية تستثمر معظم عائداهتا يف جمال السندات احلكومية أو العقارات أو أسواق
األوراق املالية أو الذهب؛ وهو ما يعين أهنا تتبع قوانني األسواق األمريكية واألوروبية وتقع حتت سيطرهتا؛
وابلتايل تتعرض لضغوط مالية تلجأ فيها إىل االقرتاض ،وطلب االستثمار يف مقابل ضمان أصول
املؤسسات االقتصادية ،وهو ما حصل للدولة العثمانية يف أواخر عهدها.
ومن الناحية املعيشية للمواطنني األتراك ،أدى ارتفاع الدوالر إىل ارتفاع األسعار يف مجيع األسواق
الرتكية ومنها أسواق املواد الغذائية ،وجعل غالء املواد الغذائية واخلضراوات الناس حيتجون على أصحاب
احملال التجارية الذين بدورهم يربطون أسعار املواد ابلدوالر ويقولون للمحتجني إن اخنفاض األسعار مرتبط
ابرتفاع قيمة اللرية أمام الدوالر ،وحبسب تقارير صحف املعارضة الرتكية ،فإن هناك خشيةً لدى الطبقة
الشعبية الفقرية من استمرار فرتة الغالء وأن كثرياً من الفقراء أخذوا يرشدون يف شراء الفاكهة ،وحبسب
تقرير معهد اإلحصاء الرتكي ،ازدادت أسعار السلع االستهالكية يف تركيا بنسبة  %2.46يف كانون الثاين
يناير  2017مقارنة ابلشهر السابق مسجلةً ارتفاع بنسبة  %1.64يف كانون األول ديسمرب ،وجتاوزت
توقعات احملللني االقتصاديني ومشلت أسعار املشروابت الكحولية والتبغ أكثر من غريها ،وقفز معدل
التضخم من  %8.5يف كانون األول ديسمرب إىل  %9.2يف كانون الثاين يناير ،وارتفع مؤشر أسعار السلع
األساسية مثل األغذية والطاقة بنسبة  %0.92يف كانون األول ديسمرب (حسب البياانت املتوافرة) ،مقارنةً
بشهر تشرين الثاين نوفمرب عالوة على  ،%0.72يف حني ازداد معدل التضخم األساسي من  %8.1يف
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تشرين الثاين نوفمرب إىل  %9.1يف كانون األول ديسمرب.
اخلالف بني قادة احلركة القومية
متر احلركة القومية الرتكية أبسوأ مرحلة من مراحلها التنظيمية؛ بسبب اخلالفات احلادة بني قادهتا
ُّ
حول قبول أو رفض مشروع النظام الرائسي .كان رئيس احلركة القومية دولت هبجلي من أشد املعارضني
للرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية وملشروع النظام الرائسي منذ أول مرة مت طرحه إىل درجة أنه شبّه
أردوغان هبتلر الذي يسعى إلقامة سلطنة من دون عرش ،لكن هبجلي استدار بنح ٍو كامل لصاحل أردوغان
وبدأ بتأييد النظام الرائسي ،وهذه االستدارة أحدثت صراعاً داخل قيادة احلركة القومية وبني مجاهريها.
يقول القوميون املؤيدون لرئيس احلركة إن الرئيس أردوغان هو الذي تغيرّ وسار على االسرتاتيجية اليت طاملا
اندت هبا احلركة يف عدم تقدمي أية تنازالت لألكراد واستخدام العنف املفرط يف مواجهتهم ،وهو ما كان
سبب تصويت نصف انخيب احلركة حلزب العدالة والتنمية يف االنتخاابت األخرية ،وفقدان احلركة لنصف
مقاعدها الربملانية ما تطلب األمر االستماع جلماهريهم وأتييد الرئيس أردوغان.
يقول القوميون املعارضون للنهج اجلديد لرئيس احلركة إن السيد أردوغان استخدم الرتهيب والرتغيب
مع رئيس احلركة حينما جعل القضاء يستدعيه للمحاكمة بقضااي فساد ،ويف الوقت نفسه عرض عليه
منصب النائب الثاين لرئيس اجلمهورية يف النظام الرائسي ،مث طلب أردوغان من االدعاء العام إغالق ملف
فساد هبجلي؛ وابلتايل قرر السيد هبجلي أتييد الرئيس أردوغان والوقوف معه بصف واحد ضد الرافضني
للمشروع الرائسي ،ومع أن هبجلي مل ينكر عرض النائب الثاين لرئيس اجلمهورية إلاَّ إن الشائعات اليت
يتعرض هلا افقدته جزءاً من مصداقيته أمام مجاهريه ،والسؤال الذي يطرحه املراقبون هو ما إذا كان هبجلي
كرئيس للحركة القومية قادر على إقناع انخيب حزبه ابلتصويت لصاحل الرئيس أردوغان ،والسيما بعد مجلة
االستقاالت اليت قدمها عدد من مسؤويل احلركة منهم انئبه يف قيادة احلزب ،وهذه االستقاالت والشائعات
يف مصداقية رئيس احلركة جعل الرافضني يتجاوزون ألول مرة اخلطوط احلمر يف ثقافة احلركة بعدم خمالفة
رئيس احلركة وإطاعته إطاعةً اتمةً.
بدأ التيار املعارض داخل احلركة القومية يتجه للبحث عن زعيم جديد هو رئيس احلزب الوطين
دوغو برينجيك القومي املتطرف الذي اهتمه الرئيس أردوغان مع آخرين من القوميني بتدبري حماولة انقالب
يف عام  2007ضمن تنظيم إرغينيكون القومي ،ومت سجنه حىت عام  2014حيث أطلق سراحه مع
القوميني ،واهتم اردوغان حينها مجاعة فتح هللا غولن بتدبري قضااي كيدية ضدهم .انضم دوغو برينجيك إىل
صفوف املعارضني للمشروع الرائسي وطلب من مجيع القوميني األتراك التصويت ضد املشروع؛ ألن السيد
أردوغان سيستخدم صالحياته الرائسية لتغيري الدولة الرتكية إبلغاء العلمانية ،وتطبيق النظام العثماين بنح ٍو
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جديد ،ورأى برينجيك أن أردوغان يشكل خطراً على مستقبل تركيا أكثر من حزب العمال الكردستاين،
وذهب برينيجك يف الدعوة إىل محاية أيديولوجية القومية الرتكية اليت فرط هبا رئيس احلركة القومية ،وهناك
خشية لدى القوميني املعارضني لرئيس احلركة القومية أبن يكون حتالف الرئيس أردوغان مع القوميني هو
حتالف مؤقت لكسب أصواهتم يف االستفتاء ،مث العودة إىل سياساته السابقة يف املصاحلة مع األكراد،
وتقدمي تنازالت على حساب القومية الرتكية ،فالرئيس أردوغان حتالف مع مجاعة فتح هللا غولن ضد
القوميني ،واآلن هو متحالف مع القوميني ضد الغولنيني.
خالصة القول:
وحتول تركيا من نظام برملاين
هناك تداعيات بعيدة املدى ستلحق بتطبيق املشروع الرائسيّ ،
إىل رائسي تنفيذي ،فطاملا اختذت األحزاب الرتكية من الربملان منرباً للتعبري عن خالفاهتا السياسية
واأليديولوجية ،ومع مصادرة حقوق التعبري يف الربملان لصاحل حزب واحد ستتجه األحزاب األخرى
لالحتجاجات والرفض الشعيب إلمساع أصواهتا ،إن األحزاب األربعة يف الربملان الرتكي ميثّ ُل كلٌّ منها
أيديولوجية وعقيدة وليس فكراً سياسياً إلدارة الدولة ،فاحلزب احلاكم ميثل التيارات احملافظة واإلسالمية،
وحزب الشعب اجلمهوري ميثل اليسار الرتكي والعلويني ،واحلركة القومية متثل الفكر الكمايل ،وحزب
الشعوب الدميقراطي ميثل األكراد ،ومجيعها ختتلف ابأليدولوجية اختالفاً جوهرايً ،لذا فإن إقصاء طرف
قد جيعلها تتجه للعمل املسلح أو االحتجاجات الشعبية واملظاهرات واإلضراابت ،وهي خطوة قد تكون
مير بغري دماء،
ابهظة الثمن يف ظل حديث رئيس الشعب اجلمهوري أبن تغيري النظام هبذه الطريقة لن َّ
فيما ح ّذ َر بعض نوابه من نشوب حرب أهلية.
إن استمرار هذه األجواء وتصاعدها سيؤدي إىل نتائج ال ختدم االستقرار واالزدهار يف تركيا
والسيما فيما يتعلق ابالستثمار ،وحتسني املستوى املعاشي للمواطنني ،وستؤدي النتائج االقتصادية إىل
هروب املستثمرين وصعوبة تركيا يف احلصول على ديون لتمويل املشاريع؛ وابلتايل اخنفاض أكثر للعملة
الرتكية وارتفاع معدالت التضخم والغالء ،وتوجه بعض الشركات لتسريح املوظفني وتطبيق النظام الرائسي
أكرب يف السياسة االقتصادية ،وتقدمي االعتبارات السيادية
قد يعين للمستثمرين األجانب واحملليني تدخالً َ
والسياسية على االعتبارات الرحبية.
التحول إىل النظام الرائسي هبذه الطريقة تساؤالت عن مستقبل اجليش الرتكي يف حلف
يطرح ّ
مشال األطلسي الناتو ،فاملؤسسة العسكرية الرتكية مستقلة ترتبط بعالقات خاصة مع احللف ،وإذا ما صار
اجليش حتت قيادة الرئيس أردوغان “املتقلب” يف عالقاته اترًة مع الغرب واترًة مع روسيا وإيران ،فإن
أبواب ضغوط جديدة ستفتح على تركيا من الغرب وحتديداً من الوالايت املتحدة اليت هي غري مستعدة
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خلسارة تركيا لصاحل احملور الروسي ،وإذا ما ّقرَر الرئيس أردوغان االستقالل السياسي والعسكري عن حلف
الناتو سيجد الغرب نفسه بني اختيارين ،مها إما تركيا وإما الرئيس أردوغان.
هناك رؤية من أن يؤدي االنتقال إىل النظام الرائسي إىل حترك اجليش رغم ما يعتقده الكثريون أن
الرئيس أردوغان قد متكن من اهليمنة على اجليش ،فاجليش الرتكي ما زال قوايً ويضم الكثري من الضباط
القوميني واملعارضني للرئيس ،وتتحدث صحف املعارضة عن نية الرئيس استبدال اجليش أبكمله جبيش
جديد بعد توليه صالحيات النظام الرائسي ،وهذا قد يشكل مدخالً هلذا التحرك ابسم احلفاظ على
الدميقراطية والعلمانية من رئيس يسعى إىل استعادة العثمانية ،وإذا ما حصل ذلك -جنح أم فشل-
ستتعرض تركيا لشبح احلرب األهلية والتقسيم.
ووسط الصراع القائم بني القوميني األتراك ،جيد السيد أردوغان نفسه جمرباً على االعتماد على
كل الدالئل تشري إىل سباق متقارب جداً بني الرافضني
أصوات القوميني ملرور املشروع الرائسي؛ ألن َّ
واملؤيدين ،واملشروع الرائسي نفسه صار يرتكز حول شخص الرئيس أردوغان الذي ينال احرتام نصف
سكان البالد وكراهية شديدة من النصف اآلخر ،ومنحه صالحيات مطلقة دون مصاحلة حقيقية داخلية
سيجعل تركيا تتجه إما إىل االضطراب األمين وإما الدكتاتورية املتشددة.
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إيران واالنتخابات القادمة في ظل غياب رفسنجاني
د .حيدر جابر *

2017/2/26
ملخص:
فقد النظام اإليراين أحد أهم شخصياته السياسية وهو الشيخ علي أكرب هامشي رفسنجاين إثر
حادة عن عم ٍر انهز  82عاماً ،إن كثرياً من احلساابت والسيناريوهات السياسية اليت وضعها
أزمة قلبية ّ
املختصون يف الشأن اإليراين بعد وفاة مرشد اجلمهورية اإلسالمية السيد علي خامنئي كانت تتحدث
عن دور رفسنجاين يف ضبط إيقاع النظام ملا له من ثقل سياسي يف الساحة اإليرانية ،وقدرته الفائقة
على التحالف مع مجيع التيارات السياسية داخل النظام ،بدءاً من احملافظني إىل املعتدلني ،وصولاً إىل
اإلصالحيني ،لكن مل خيطر ببال أحد أبن املعادلة سوف تنقلب على العكس ،وهي غياب رفسنجاين
وبقاء خامنئي.
اعتلى رفسنجاين مجيع منابر السلطة يف النظام اإليراين بعد جناح الثورة اإلسالمية عام 1979م،
فقد تولىَّ رائسة الربملان اإليراين من عام 1980م إىل 1989م ،مث رائسة اجلمهورية من 1989م إىل
1997م ،مث رائسة جملس اخلرباء من عام 2007م إىل عام 2011م ،ويف عام 2013م ّتوىل منصب
رئيس جممع تشخيص مصلحة النظام إىل حني وفاته.
بعد انتهاء احلرب العراقية – اإليرانية يف  1988أحدث رفسنجاين تطوراً نوعياً يف االقتصاد اإليراين
فيما عُرف بسياسة إعادة البناء والتعمري آنذاك ،وقد انتهج سياسة املناطق االقتصادية احلرة اليت جذبت
كثرياً من طبقة رجال أعمال جدد ،وانتزع األصول التقليدية كرجل دين؛ فتحالف مع أحزاب مثل املؤتلفة
اإلسالمي املمثلة لرجال السوق اإليرانية.
كان رفسنجاين ميثِّل ميزان االعتدال بني احلرس الثوري بقيادة حمسن رضائي ،والقوات الربية
للجيش اإليراين بقيادة صيّاد الشريازي ،بعد أن عيّنه السيد اخلميين ممثله يف القوات املسلَّحة يف هناايت
احلرب العراقية – اإليرانيّة.
* ابحث يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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أما على صعيد التوازانت السياسية لألحزاب فقد أسس رفسنجاين حزب “كوادر البناء
والتعمري”الذي كان مسؤوالً عن إدارة احلياة اإليرانية منذ منتصف الثمانينيات حىت منتصف التسعينيات،
وكان األب الروحي وامللهم لتيار اإلصالح وجبهة املشاركة ،مل يتعرض رفسنجاين هلجوم سياسي علين على
مدى حكمه إال من أمحدي جناد حينما هامجه طاعناً يف ذمته املالية؛ هبدف إبعاده عن النفوذ والتأثري
السياسي ،وعلى الرغم من استبعاد رفسنجاين من انتخاابت رائسة اجلمهورية عام 2005م ،فقد احتفظ
مبنصبه رئيساً جملمع تشخيص مصلحة النظام عام 2013م ،الذي وظيفته البت يف النزاعات التشريعية اليت
حتدث بني الربملان وجملس صيانة الدستور.
السيناريوهات احملتملة يف االنتخاابت اإليرانية:
ما السيناريوهات املتوقعة يف االنتخاابت اإليرانية القادمة؟ ستكتسب االنتخاابت هذه املرة أمهية
كربى إذ ميكن أن تغيرَّ املشهد السياسي اإليراين بعد النتيجة العرضية من االنتخاابت ،فللمرة األوىل بعد
االتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران وجمموعة “ ”1+5يف يوليو 2015م ،سينتخب اإليرانيون رئيساً
هلم.
ويبدو أن غياب رئيس اجلمهورية األسبق ورئيس جملس تشخيص مصلحة النظام هامشي رفسنجاين
عن املشهد السياسي اإليراين سيوجد بعض املشكالت لتيار املعتدلني اجلدد الذي كان يقوده يف حياته ،إذ
يسعى املعتدلون خالل الفرتة احلالية للحفاظ على مواقعهم داخل مؤسسات صنع القرار يف النظام اإليراين،
والسيما مع اقرتاب موعد االنتخاابت الرائسية اليت تجُ رى يف  19من آاير 2017م؛ وذلك بسبب الثقل
السياسي الكبري الذي كان حيظى به رفسنجاين داخل النظام اإليراين.
الالفت يف األمر هنا هو أن ذلك رمبا ال يضيف كثرياً إىل رصيد النظام ،وبعبارة أخرى :إن اخلسارة
هنا قد ال تنحسر على تيار املعتدلني يف االنتخاابت فحسب ،بل رمبا تشمل جمموعة من مؤسسات نظام
الدولة ،حيث كان ُّ
يعد رفسنجاين “رمانة القبان” اليت استعان هبا النظام اإليراين على مدار أترخيه يف
ضبط توازانت القوى الداخلية ،واملسامهة يف رسم السياسة اخلارجية للبالد.
ومن هنا يتضح املوقف يف أسباب حرص القيادة اإليرانية املمثلة يف مرشد اجلمهورية اإلسالمية
السيد علي اخلامنئي على االحتفاظ مبوقع رفسنجاين داخل النظام ،رغم اخلالفات املتعددة اليت نشبت بعد
انتخاابت عام 2005م ،اليت كان هلا دور يف صعود نفوذ األخري وهبوطه يف املرحلة السياسية السابقة.
سيناريو املواجهة:
يعتمد هذا السيناريو على دفع التيار احملافظ مبرشح متشدد ،مع حجب جملس صيانة الدستور
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الصالحية عن الرئيس روحاين خلوض االنتخاابت الرائسية القادمة ،ويق ِّوي موقف التيار احملافظ هذا
السيناريو بفشل االتفاق النووي ،وعدم قدرة روحاين على التعامل مع الرئيس األمريكي دوانلد ترامب؛ يف
هذه احلالة خيرج التيار اإلصالحي من املشهد السياسي متاماً ،ولن يستطيع روحاين القيام برد فعل قوي
يف غياب رفسنجاين الذي كان يستطيع التحرك بني أوساط احملافظني التقليديني ،والدعوة إىل ترك مساحة
من احلراك السياسي ،ويف هذا السيناريو ستزداد إمكاانت احملافظني وسيطرهتم على السلطة ،وقد تكون
احتمالية نشوب حرب خليجية اثلثة.
سيناريو ترشيح روحاين:
من الواضح أن الرئيس حسن روحاين سوف يكون أحد األطراف اليت ستتأثر سلباً بغياب
رفسنجاين ،فاألخري ساهم بفوزه يف االنتخاابت الرائسية السابقة اليت أجريت يف حزيران 2013م ،حينما
مارس بعض الضغوط على التيار اإلصالحي؛ من أجل سحب مرشحهم آنذاك (حممد رضا عارف)،
وأتييد روحاين ،وإقناع احملافظني التقليديني بضرورة إاتحة الفرصة لروحاين يف الفوز.
إن ما حيتاج إليه روحاين اليوم هو استمرار هذا الدعم خالل االنتخاابت الرائسية القادمة ،ليس
فقط ملواجهة تيار احملافظني األصوليني فحسب ،وإمنا أيضاً للحفاظ على االتفاق النووي الذي توصلت
إليه إيران يف متوز من العام 2015م ،الذي منح فيها األولوية لالتفاق النووي دون امللفات األخرى اليت
حتظى ابهتمام خاص من جانب التيار املعتدل.
رشح روحاين من جديد ،ويُوافَق عليه من قبل جملس صيانة الدستور،
من املمكن أيضاً أن يُ َ
بتوافقات مع التيار احملافظ ،ويستمر التحالف بني املعتدلني واإلصالحيني ،ولكن حتت ضغط مستمر من
احملافظني وتنازالت أكرب قد ِّ
يقدمها روحاين تتعلق برتكيبة احلكومة القادمة.
سيناريو احلكم للشعب:
يقوم هذا السيناريو على إدارة انتخاابت رائسية تعتمد على تقدمي مرشح من التيار احملافظ أو
اإلصالحي ،وترك مساحة من االختيار للشعب اإليراين ،حيث إن القاعدة املعروفة يف إيران تقول إن
إجنازات املرشح للرائسه قبل االنتخاابت هي من جتعله (املرشح األفضل) من منظور عملية صنع القرار
اإليراين ،وعدم اخلروج من النهج السياسي املتبع يف سياسات إيران الداخلية واخلارجية بعد اجتيازه
االنتخاابت ،مبعىن آخر :مل يرسم الرئيس اإليراين سياسات إيران املصريية ،بل الواقع السياسي من جيعله
مناسباً للموقع ،وميكن مماثلة هذه الفرضية مبا قام به الرئيس حممد خامتي إابن حكومته ،إذ اتبع سياساته
االنفتاحية على اجلوار والعامل عام (1997م – 2005م) اليت أخرجت إيران من عزلتها اإلقليمية والدولية،
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يف مبادرة منه دعاها بـ(حوار احلضارات) ،وكذلك كانت براعة الرئيس روحاين التفاوضية السابقة ،وجتذره
املؤسسي يف هياكل صنع القرار اإليرانية ،مؤهلني كافيني ليخوض غمار املفاوضات النووية املعقدة مع
الغرب بنجاح؛ بغرض جتنب أي أعمال عسكرية حمتملة ضد إيران ،وصوالً إىل رفع العقوابت الدولية اليت
فرضت عليها بسبب ملفها النووي.
غياب رفسنجاين عن الساحة السياسية:
قد يكون لغياب رفسنجاين تداعيات سلبية على النظام السياسي القائم ،يف ظل تزايد احتماالت
تعرض إيران لضغوط خارجية خالل املرحلة املقبلة ،سواء بسبب املسارات احملتملة للصراع يف سوراي والعراق
واليمن ،اليت تبدي إيران ختوفات عديدة إزاءها ،أم فيما يتعلق ابلتفامهات الثنائية بني تركيا وروسيا ،أو تركيا
والسعودية ،أم بسبب السياسة اجلديدة اليت سوف تتبناها إدارة الرئيس األمريكي اجلديد دوانلد ترامب،
اليت بدأت مؤشراهتا يف الظهور من خالل متديد العقوابت األمريكية املفروضة على إيران ،وتعمد سفينة
حربية اتبعة للبحرية األمريكية يف  9من كانون الثاين  2017إطالق قنابل حتذيرية على زوارق هجومية
سريعة اتبعة للحرس الثوري اإليراين بعد اقرتاهبا بسرعة كبرية يف مضيق هرمز ،بنح ٍو يوحي أبن ترامب جاد
يف تنفيذ هتديداته بوجه إيران يف مياه اخلليج.
احملصلة:
يبدو أن السياسة اإليرانية حباجة شديدة إىل استمرار النهج الذي تبناه رفسنجاين الذي كانت تتم
االستعانة به ،لتسوية بعض املشكالت أو األزمات الداخلية واخلارجية ،يف ظل الثقل السياسي الذي كان
حيظى به ،إىل جانب ما هو معروف عنه من براغماتية شديدة سامهت يف وصول إيران إىل عدة تفامهات
مع بعض خصومها ،مثل الوالايت املتحدة األمريكية يف هناية مثانينيات 1988م القرن املاضي -وحتديداً
بعد احلرب العراقية اإليرانية ،-والسعودية عام 1997م وغريها من بلدان املنطقة.
ومن هنا ميكن القول إن غياب رفسنجاين عن املشهد السياسي اإليراين سوف يرتك أتثريات سنرى
انعكاساهتا يف بنية النظام اإليراين بصورة أساسية ،وستمتد إىل كل االجتاهات السياسة اخلارجية اإليرانية
خالل املرحلة القادمة ،ويبدو أن هناك اختبارات صعبة تنتظر إيران يف املرحلة املقبلة.

46

مقاالت

مراجع:
 -1رسالة تعزية من مرشد الثورة اإلسالمية برحيل آية هللا رفسنجاين ،املوقع الرمسي ملرشد الثورة
اإلسالمية( 1395/10/19 ،أتريخ الدخول 15 :يناير/كانون الثاين :)2017
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=35364
 -2الكاتب علي دارايب ،الساسة أهل الفيضية :مراجعة ،نقد اخللفية واألداء جملتمع رجال الدين
املقاتلني طهران ،الطبعة األوىل ،الطبعة الثانية( ،هتران ،انتشارات سياست ،1381،و.)1382
عاماً للحزب خالل اجتماع مع جلان
 -3من حديث خلامنئي حينما كان رئيساً للجمهورية وأميناً ّ
شورى مكاتب احلزب وأعضائه يف مشهد ،وذلك نقلاً عن علي دارايب ،وانظر أيضاً :صحيفة “اجلمهورية
اإلسالمية”.)1983( 1362/6/1 ،
 -4الكاتب علي دارايب ،علم التيارات السياسية يف إيران ،الطبعة السابعة( ،هتران ،انتشارات
پژوهشکاه فرهنگ و انديشه إسالمي .)1389
 -5محيد رضا ظريفي نيا( ،تشريح الفصائل السياسية)( ،هتران ،آزادي انديشه “حرية الفكر”
.)1378
 -6رسول ابابئي ،صحيفة فردا نيوز( ،ظهور وأفول اخلطاب السياسي يف إيران) 28 ،شهريور
 13( ،1389سبتمرب/أيلول ( ،)2010أتريخ الدخول 25 :مارس :)2017
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دعوات لليقظة من تنامي خطر جهاديي آسيا
ريتشارد سبنسر *

2017/1/5
يقول حمللون إن منطقة آسيا الوسطى املليئة ابجلبال والصحاري وحقول القطن �تَُع ُّد أحد أكرب
املصادر الناشئة من اجلهاديني ،وأحد األهداف اجلديدة األكثر إاثرة للقلق .وتشري تقارير تركية إىل أن
الرجل الذي عُرف ابسم قاتل إسطنبول هو أويغوري -أقوام أتراك يعيشون يف مجهورية الصني الشعبية -من
إقليم شينجيانغ الصيين ،وكان قد طار إىل تركيا من دولة قريغيزستان.
حينما نشر تنظيم داعش تصويراً دعائياً عام  2015عن أقدم حمارب يف التنظيم -وهو رجل أبيض
اللحية يبلغ من العمر  80عاماً ويسمي نفسه حممد أمني -كان يُنظَر إىل الفيديو على أنه جمرد تسلية
وفضول ،أما الواقع فكان خمتلفاً ،فقد مثلت ظروفه حتذيراً ملا هو قادم ،وقال حممد أمني إنه ضاق ذرعاً من
عقود القمع الذي متارسه السلطات الصينية ،وتبع ابنه -الذي قُتل مع داعش يف سوراي ،-وعلى خطى
قاتل إسطنبول املزعوم جلب الرجل املسن السابق زوجته وابنته وأربعة أحفاد معه.
مل يوضح حممد أمني كيفية وصوله إىل سوراي ،إال أنه من املرجح يكون قد انتقل عرب اجلبال وصوالً
إىل العاصمة القرغيزية بيشكيك ،اليت تقلع منها رحالت يومية إىل إسطنبول ،حيث ميكنه أن جيد شبكة
مزدهرة من اخلالاي اجلهادية اليت هترب الناس إىل سوراي والعراق ابنتظام.
يف عام  ،2015قدرت احلكومة الصينية أن  300من مواطنيها يقاتلون يف سوراي ،وقد انضم
أغلبهم إىل جمموعة فرعية يهيمن عليها األويغوريون ،ويطلق عليها اسم حزب تركستان اإلسالمي ،الذي
ميتلك األن املئات إن مل يكن اآلالف من األعضاء ،ويقاتلون يف تنسيق وثيق مع جبهة فتح الشام ،اليت
كانت منحازة يف السابق حنو تنظيم القاعدة ،وقد أظهرت أوراق مسربة لداعش السنة املاضية أن عدداً
قليالً  114-على األقل -قد التحق ابلتنظيم .إن كثرياً من املقاتلني امللتحقني بداعش قاموا مبا فعله حممد
أمني ،أال وهو جلب أطفاهلم معهم ،وهذا قد ميثل عالمة على عدم توقع أهنم سيكونون قادرين على
العودة إىل بلداهنم.
* مراسل الشرق األوسط لصحيفة التاميز الربيطانية.
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يتم تدريب أطفال املقاتلني األويغوريني جنباً إىل جنب مع آخرين من آسيا الوسطى من دول
مثل كازاخستان وقريغيزستان ليصبحوا مقاتلني حتت ما يسمى أبشبال اخلالفة ،ويظهر األطفال
الكازاخستانيون كجالدين ،ويتم تصوير أوالد ال تتجاوز أعمارهم العشر سنوات وهم يقومون إبطالق
النار على “جواسيس” يف مؤخرة الرأس.
وإمجاال ،يُع�تََق ُد أن  2000ورمبا ما يصل إىل  4000شخص من آسيا الوسطى -كازاخستانيون،
وقريغيزستانيون ،وأوزابك ،وطاجيكستانيون ،وتركمان ،وأويغوريون -قد انضم إىل تنظيم داعش.
يقول تشاريل وينرت -الذي يراقب الدعاية اجلهادية يف كينجز كوليدج يف لندن -إن املقاتلني من
آسيا الوسطى ميتلكون مسعة ابعتبارهم قوة النخبة داخل التنظيم ،وكثرياً ما يتم استخدامهم لتنفيذ العمليات
االنتحارية .واتبع“ :أعتقد أن السكان يف آسيا الوسطى [من املقاتلني] سيخلقون حيزاً خاصاً هبم يف
السنوات القليلة املقبلة”.
حينما أجربت مخس مجهورايت جنوب االحتاد السوفييت ابالستقالل عام  ،1991تراوحت
التوقعات ملستقبلهم من نشوب عنف عرقي واسع النطاق إىل امتالك اآلمل أبن قرغيزستان -بلد اجلبال
والوداين املغطاة ابلثلوج -ستصبح سويسرا يف آسيا .لكن مل حيدث ال هذا وال ذاك ،ومع وجود قادة
دكتاتوريني وسعي روسيا للهيمنة ،أثبت اإلسالم أنه مسار اثلث ،وقد ساعد يف ذلك القرب من
أفغانستان.
يقول كبري املستشارين يف جولف ستايت أانلسيز واملتابع للعالقات بني الشرق األوسط وآسيا
الوسطى تيودور كاراسيك“ :أعتقد أن هناك اسرتاتيجية كربى من قبل الدولة اإلسالمية للتوسع يف
آسيا الوسطى ،وكانت مقاطعة شينجيانغ اهلدف املقبل األكثر وضوحاً” ،واتبع“ :أعتقد أن جزءاً من
اسرتاتيجية التنظيم تكمن يف زعزعة استقرار تركيا مبا فيه الكفاية ،مع خالل هذه اهلجمات للفت انتباه
جمتمعاهتم البقية للتنظيم ،ويعد هذا ممارسة للتجنيد”.
املصدر:
http://www.thetimes.co.uk/edition/world/a-wake-up-call-to-the-worldfrom-central-asias-jihadists-vbv63x9js
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الطاقة الشمسية ستتغلب على الفحم وتصبح أرخص
مصدر للطاقة على سطح األرض
جيسيكا شانكيلمين *  -كريس مارتن**

2017/1/17
إن الطاقة الشمس����������ية أرخص من الفحم يف بعض أجزاء من العامل يف الوقت احلاضر ،وخالل أقل
من عقد من الزمن حيتمل أن تكون الطاقة الشمسية اخليار األقل تكلفة يف كل مكان يف العامل تقريباً.

يف عام  2016حطمت دول مثل تش����������يلي واإلمارات العربية املتحدة أرقاماً قياس����������ية يف صفقات
توليد الكهرابء من أش����������عة الش����������مس ،إذ بلغت تكلفة التوليد حوايل  3سنتات لكل كيلووات يف الساعة،
أي :نصف متوسطالتكلفة العاملية لطاقة الفحم .ختطط اململكة العربية السعودية واألردن واملكسيك إىل
اإلعالن عن مزادات ومناقصات هذا العام ،هتدف إىل خفض األسعار إىل أبعد من ذلك ،وقد استفادت
ش����������ركات مثل اينل س����������با من إيطاليا وتعميم للطاقة املتجددة يف دبلن ،اللتني اكتس����������بتا خربة يف أورواب من
ختف فيه املوارد يف بلداهنم.
ذلك ،ويسعون اآلن إىل أسواق جديدة يف اخلارج يف الوقت الذي ُّ
منذ عام  2009اخنفضت أسعار الطاقة الشمسية بقيمة  62يف املئة ،مع خفض تكلفة كل جزء
من سلسلة التوريد؛ ويساهم هذا يف خفض خماطر عالوات القروض املصرفية ،وزايدة القدرة التصنيعية إىل
مس����������توايت قياسية ،وحبلول عام  2025قد تكون الطاقة الشمس����������ية أرخص من الفحم يف املتوسطعلى
مستوى العامل ،لتمويل الطاقة اجلديدة.
وص����������رح املدير العام للوكال����������ة الدولية للطاقة املتجددة -جمموعة دولية مقرها أبو ظيب -عدانن أمني
قائالً“ :هذه األرقام س����������تغري قواعد اللعبة ،وستصبح اعتيادية يف مزيد من األسواق ،يف كل مرة تتضاعف
قدرة التزويد تقوم خبفض السعر بنسبة  20يف املئة”.

* جيسيكا شانكيلمني ،صحفية خمتصة بشؤون الطاقة والطاقة املتجددة يف صحيفة بلومبريغ.
** كريس مارتن ،مراسل خمتص بشؤون الطاقة يف صحيفة بلومبريغ.
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تعد التكنولوجيا املتفوقة عامالً رئيس����������اً يف تعزيز هذه الصناعة ،فقد أدى اس����������تخدام أسالك املاس
كمناشري تقطع بشكل أكثر كفاءة رقائق اخلالاي الستيعاب مزيد من الطاقة من الكمية نفسها من أشعة
الشمس ،ويتحكم به أيضاً اقتصادات احلجم واخلربة يف التصنيع منذ بدء طفرة الطاقة الشمسية قبل أكثر
من عقد من الزمان ،وإعطاء الصناعة اليد العليا يف املنافسة مع الوقود األحفوري.
قال رئيس التحليل الطاقة الشمس����������ية يف متويل الطاقة اجلديدة جيين تش����������يس أن  1ميجاوات زائد
النظام الشمس����������ي سيكلف  73س����������نتاً للواط حبلول عام  2025مقارنة مع  1.14دوالر اآلن ،إذ سيبلغ
معدل االخنفاض حوايل  36يف املئة.
وأتيت هذه اخلطوة مع توقعات أخرى:
	•إ ْذ تتوق����������ع  GTMلألحباث أن بعض مناطق جنوب غرب ال����������والايت املتحدة تقرتب من  1دوالر
للواط ،وميكن أن تنخفض إىل ما يصل إىل  75سنتاً يف  ،2021على وفق حمللها أم جي تشياو.

	•يتوق����������ع املخترب الوطين للطاقة املتجددة التابع لوزارة الطاقة األمريكية احلالية أن تكاليف الواط الواحد
البالغة  1،20دوالر س����������ترتاجع إىل  1دوالر حبلول عام  ،2020وحبلول عام  2030سيتم استنزاف
معظم املدخرات احملتملة ،حبسب توقعات دوانلد تشونغ الذي يعمل كمدير كبري ملشروع يهتم ابلطاقة
الشمسية.
	•تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن فوائد تكاليف التوليد ستنخفضبنسبة  25يف املئة كمعدليف السنوات
اخلمس املقبلة.
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	•تتوق����������ع الوكالة الدولية للطاق����������ة املتجددة هبوطاً من  43يف املئ����������ة إىل  65يف املئة يف تكاليف الطاقة
الشمسية حبلول عام 2025؛ وبذلك يصل إىل  84يف املئة كرتاجع تراكمي منذ عام .2009
تش����������هد سلس����������لة التوريد الشمس����������ية “أتثري وول مارت” من خالل كميات إنتاج كبرية ،واخنفاض
هوامش الربح ،على وفق املؤسس والرئيس التنفيذي ألنظمة الطاقة انفريومينا سامي خرييب.
إن الس����������رعة اليت سينخفض فيها س����������عر الطاقة الشمسية إىل ما هو أقل من سعر الفحم سيختلف
من بلد آلخر ،فالدول اليت تس����������تورد الفحم أو تفرض ضريبة على امللوثني مع س����������عر الكربون ،مثل أورواب
والربازيل ستشهد اخنفاض سعر الطاقة الشمسية حتت الفحم يف  ،2020إن مل يكن قبل ذلك ،أما الدول
اليت متتلك احتياطيات فحم حملية كبرية مثل اهلند والصني فقد تستغرق وقتاً أطول.
رد الفحم
يشري مسؤولون صناعة الفحم إىل أن مقارانت التكاليف اليت تنطوي على مصادر الطاقة املتجددة
ال أتخذ بنظر احلس����������بان ضرورة احلفاظ على إمدادات احتياطية ميكن أن تعمل حينما ال تش����������رق الشمس
أو ال هتب الرايح ،إذ قال الرئيس التنفيذي للرابطة العاملية للفحم بنيامني سبورتون :حينما يتم إدراج هذه
املصاري����������ف األخرى ،يبدو الفحم أكثر اقتصاداً حىت ع����������ام  ،2035وأضاف“ :تتطلب كل االقتصادات
املتقدمة وجود كهرابء ،وميكن للرايح والطاقة الشمس����������ية أن تولد جزءاً من الكهرابء ،وبينما حققت بعض
تكنولوجيات الطاقة املتجددة ختفيضات كبرية يف التكاليف يف السنوات األخرية ،إال أنه من املهم أن ننظر
إىل تكاليف النظام ككل”.
ومع ذلك ،يعد اخنفاض سعر الطاقة الشمسية بداية جلعل هذه التكنولوجيا منافساً معقوالً.
ستش����������هد الصني -أكرب سوق للطاقة الشمس����������ية -اخنفاض تكاليف الطاقة الشمسية حتت الفحم
حبلول عام  ،2030وقد جتاوزت البالد أملانيا كالدولة اليت متتلك أكرب قدرة لتوليد الطاقة الشمسية ،بينما
تسعى احلكومة إىل زايدة استخدام الطاقة الشمسية خلفض انبعااثت الكربون وزايدة االستهالك احمللي من
الطاقة النظيفة ،لكن التقليص ال يزال ميثل مش����������كلة ،وخباصة يف األجزاء اليت تتعرض للش����������مس كثرياً بينما
جيرب االزدحام على الشبكة بعض حمطات الطاقة الشمسية على إيقاف عملها.
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تكلفة مزارع الطاقة الشمسية

تقود الدول اليت تتعرض للشمس كثرياً الطريق إىل خفض التكاليف ،على الرغم من أن العملية ال
تعتمد على الطقس فقط ،إذ إن استخدام املزادات ملنح عقود الطاقة سيجرب شركات الطاقة على املنافسة
مع بعضها بعضاً خلفض التكاليف.
وقد أس����������فر مزاد يف ش����������هر آب املاضي يف تشيلي عن عقد بقيمة  2.91سنت للكيلووات الواحد
يف الساعة ،ويف أيلول املاضي تسطّر مزاد اإلمارات العربية املتحدة عناوين الصحف بعرض  2.42سنت
للكيلووات الواحد يف الس����������اعة ،لقد حظي املطورون ابلتش����������جيع لتقدمي عروض أقل مع توقعات أن تكلفة
هذه التكنولوجيا سوف تستمر يف االخنفاض.
يقول الرئيس التنفيذي ألنظمة الطاقة انفريومينا س����������امي خرييب“ :إننا نش����������هد واقعاً جديداً إذ إن
الطاقة الشمسية هي املصدر األقل تكلفة للطاقة ،وأان ال أرى هناية اخنفاض يف التكاليف يف األفق”.

املصدر:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-03/for-cheapestpower-on-earth-look-skyward-as-coal-falls-to-solar
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ثمانية رسوم بيانية تشرح ما يحدث في األسواق العالمية
في الوقت الحاضر
سيد فيرما*

2017/1/8
ابلعودة إىل مدرس����������ة األس����������واق املالية يتبني لنا أن السندات ال تزال تباع ،وأن املخزوانت يف زايدة،
ومعدل التضخم يف الدول املتقدمة مستمر ،والتفاؤل يف منو الوالايت املتحدة وزايدة أرابح الشركات ٍ
عال،
والرئيس األمريكي املنتخب دوانلد ترامب يلقي بظالل قامتة على آفاق التجارة العاملية.
وابختصار فإن العام  2017قد يبش����������ر بعدة تغيريات يف األس����������واق املالية ،وفيما أييت مثانية رسوم
تبي مشهد السوق يف املستقبل القريب:
بيانية نّ
أوالً :زايدة التضخم:
ُكِ َد ذلك يوم
إن أح����������د أكرب موضوع����������ات عام  2017تتمثل يف توقعات ارتفاع التضخ����������م ،وقد أ ّ
الثالاثء الثالث من كانون الثاين من العام احلايل بعد أن س����������جلت أس����������عار املستهلك األملاين ارتفاعاً حاداً
بنس����������بة  1.7يف املئة عن العام املاضي ،بينما كان����������ت توقعات التقدم تقدر بـ 1.3يف املئة ،وعلى الرغم من
بقاء الضغط على األسعار األساسية ضعيفاً إال َّ
أن هذه البياانت قد تشجع صقور البنك املركزي األورويب
الذين يقولون إن االقتصاد يف منطقة اليورو يقبع على أس����������اس متني ،على تربير االبتعاد عن السياس����������ات
النقدية املتساهلة ،ومن املرجح أن تطابق اعتقادات حمللني يف بنك سوسيتيه جنرال خماوف البنك املركزي
األورويب ستطارد األسواق يف النصف الثاين من العام املقبل.

*كاتب خمتص ابالقتصاد يف صحيفة بلومبريغ.
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التضخم يف املانيا هو االعلى منذ متوز عام 2013

اثنياً :إنعاش السلع:

قد تتغذى بياانت التضخم يف منطقة اليورو والوالايت املتحدة يف األش����������هر املقبلة من خالل زايدة
أس����������عار الطاقة ،إذ ارتفع خام غرب تكس����������اس الوس����������يط إىل  55دوالراً للربميل للمرة األوىل منذ متوز عام
 ،2015بينما تقوم الكويت وس����������لطنة عمان خبفض إنتاجهما؛ مما يش�����ي����ر إىل أن أوبك وشركاءها يسريان
إىل الوفاء ابالتفاق املعلن يف العام املاضي حول تقليص اإلنتاج.
اسعار النفط اخلام تعاود االرتفاع
ارتفع سعر خام غرب تكساسا الوسيط اىل اعلى مستوى له منذ متوز عام 2015
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اثلثاً :إخالص الدوالر:

تتصارع األسواق أيضاً مع زايدة الدوالر بعد انتخاب ترامب رئيساً للوالايت املتحدة ،ويشري مؤشر
الدوالر لبلومربغ -الذي يقيس الدوالر مقابل  10من نظرائه -أنَّه قد حقق مكاسب بنسبة  6.5يف املئة
من����������ذ انتخاب دوانلد ترامب كرئيس للوالايت املتحدة يوم  8تش����������رين الثاين املاضي ،إذ إن توقعات خلق
تعزز آفاق النمو والتضخم يف
لوائ����������ح اقتصادية أكثر مرون����������ة ،وارتفاع اإلنفاق احلكومي ،وخفض الضرائب ّ
الوالايت املتحدة.
انتخاب ترامب زاد من قيمة الدوالر

أاثر ارتفاع الدوالر عدداً من األس����������ئلة من قبل املس����������تثمرين ،منها :هل ستشكل قوة الدوالر رايحاً
عكس����������ية لناتج الوالايت املتحدة يف النصف الثاين من الس����������نة؟ وهل ستضيّق من مسار تشديد السياسة
النقدية جمللس االحتياطي االحتادي؟ ونظراً لدور الدوالر كعملة متويل عاملية رئيسة ،هل ستؤثر قوهتا سلبياً
على السيولة والنمو يف األسواق الناشئة؟
رابعاً :الفيل يف الغرفة:

�تَُع ُّد الصني من إحدى األس����������واق الناشئة اليت تعاين من آاثر ارتفاع الدوالر ،الذي يغذي تدفقات
رأس املال ويش����������دد على الس����������يولة احمللية ،وإلهناء هذه احلالة قامت الصني مبفاجأة يف هناية العام يف أسواق
العمالت اهلادئة ،حينما خ ّفضت األمهية النسبية للدوالر يف سلة العمالت األجنبية املرجحة يف جتارهتا؛ يف
حماولة لعكس تقييم اليوان ضد شركائها التجاريني ،وعلى الرغم من أن هذه اخلطوة قد خففت من خطر
اخنفاض قيمة العملة ،إلاَّ َّ
أن توقعات اخنفاض اليوان ازدادت على أساس سنوي.
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الرهاانت على اخنفاض اليوان ازدادت

تتوجه كل األنظار حنو بياانت العملة األجنبية يف الصني ،فإذا اخنفضت األس����������عارإىل أقل من 3
تريليوانت دوالر ،فإن العملة ستتعرض للمزيد من الضغط؛ مما يعقد حماولة بكني للقيام ابالستثمار اخلاص
وكبح مجاح النمو االئتماين.
خامساً :دورة التصنيع:

إن الزايدة الطفيفة يف دورة اإلنتاج الصناعية العاملية قد تعطي صانعي السياسة الصينية متنفساً ،إذ
إن بياانت تصنيع اململكة املتحدة لش����������هر كانون األول ارتفعت بوترية متسارعة خالل  30شهراً مدعومة
بقوة الطلب وضعف اجلنيه اإلس�����ت����رليين ،وفضالً عن ذلك أظهرت بي����������اانت معهد إدارة التوريد أنه خالل
الشهر املاضي منت الصناعات التحويلية األمريكية أبسرع وترية هلا خالل عامني؛ مما يؤكد ارتفاع الثقة يف
قطاع األعمال.
إن الصناعة التحويلية يف منطقة اليورو منت أيضاً يف ش����������هر كانون األول من العام املاضي أبس����������رع
وترية هلا منذ نيس����������ان عام 2011؛ ممّا غذى الس����������رد القائل أبن الدول املتقدمة ختضع لضغوط تضخمية
كبرية ،وأن الشركات األوروبية تقف على أساس أقوى.
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اسعار النفط اخلام تعاود االرتفاع

ويقول حمللون يف بنك جي يب مورغان تش����������يس إن ارتفاع التضخم يف أس����������عار إنفاق الش����������ركات
والبضائع س����������يؤدي إىل ح����������دوث زايدة طفيفة يف التصني����������ع العاملي يف عام  ،2017مع تس����������ليط بياانت
الصادرات القوية يف آسيا لشهري تشرين الثاين وكانون األول الضوء على النمو يف طلب السلع النهائية.
سادساً :حتويل منحنيات العوائد:

إن املوضوع الرئيس اآلخر هذا العام هو التوقعات حول األقساط ،إذ يطالب املستثمرون ابلتعويض
من خالل الس����������ندات احلكومية الطويلة األجل لإليفاء اباللتزامات قصرية األجل ،ويف الوالايت املتحدة،
واململكة املتحدة ،ومنطقة اليورو ،اخنفضت أس����������عار الس����������ندات بنح ٍو حاد يف منتصف العام املاضي ،مع
مراهنة األسواق أبن البنوك املركزية ستُبقي على السياسات النقدية الفضفاضة.
وعل����������ى وفق حمللني يف بنك سوس����������يتيه جنرال ( )SAفإن ضغوط األس����������عار وأتم�����ي����ن وزارة اخلزانة
األمريكية ميكنهما أن يغذاي ارتفاعاً ملحوظاً يف أقس����������اط املدى هذا العام ،وأن منحنيات العوائد يف دول
العامل املتقدمة ستبقى مسطحة ابلنسبة للعوائد املنخفضة املطلقة على التزامات قصرية األجل.
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رسم بياين  :2اعادة بناء االقساط مصطلح يعين امكانية االرتداد

إن الرس����������م البياين ملنحىن اخلزانة يؤثر أتثرياًكبرياً على دورة تدفق رؤوس األموال يف األسواق الناشئة
هذا العام ،بقدر ما يش ّدد جملس االحتياطي االحتادي سياساته النقدية ،إذا ما كان التأريخ ميثّل أي دليل.
سابعاً :آمال النفقات الرأمسالية:

هناك أيضاً خطر هو أن األس����������واق اعتمدت يف تس����������عرياهتا على أخب����������ار جيدة كثرية خالل وقت
قريب جداً يف حال خيّبت أرابح الش����������ركات والبياانت االقتصادية األخرى أو السياسات املالية التوقعات
يف األشهر املقبلة.
إن أحد األس����������باب اليت جتعل احملللني متفائلني حول إنتاج الوالايت املتحدة وأس����������همها هذا العام
عل����������ى الرغم من الرايح املعاكس����������ة املذكورة آنفاً -هي دورة النفق����������ات الرأمسالية ،إذ يقول حمللون يف بنكجولدمان س����������اكس ج����������روب إن تعيني الركود الكبري يف االس����������تثمار يف األعمال التجارية املعدلة حس����������ب
التضخم األمريكي س����������ينتهي هذا العام؛ وذلك الحتمال أن ارتفاع أس����������عار الطاقة سريفع أرابح الشركات؛
وابلتايل سريتفع اإلنفاق الرأمسايل.
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الرسم البياين  :7رفع سعر الطاقة خيفض دخل األسرة ولكنه يرتقي ابألرابح

وعلى وفق جمموعة ( )Alliance Bernsteinالقابضة ،فإن احلد من اإلنفاق الرأمسايل العاملي
العام املاضي أنقص الناتج احمللي اإلمجايل العاملي مبقدار نقطة مئوية واحدة ،وتقول ش����������ركة إدارة األصول
إن اإلنفاق الرأمسايل قد يكون مس����������تعداً “للخروج” هذا العام مع حتسن أرابح الشركات ،وهذا يُ ُّ
عد نعمة
للصناعات الدورية وشركات البنية التحتية.
اثمناً :األوراق السياسية الراحبة:

ألقت األس����������واق املالية حتذيرات الش����������هر املاضي من ش����������بح اندالع حروب يف التجارة العاملية قد
غرد ترامب ضد بكني إذ كتب“ :كانت الصني وال
تلوح يف األفق ،فقبل أس����������بوعني ونصف من تنصيبه ّ
تزال أتخذ كميات كبرية من األموال من الوالايت املتحدة يف جتارة ابجتاه واحد ،من دون مس����������اعدة كوراي
الشمالية .لطيف!”.
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وهن����������ا يكمن األثر املتوقع على ص����������ادرات الصني وانجتها احمللي اإلمجايل حتت مس����������توايت خمتلفة
لتعريفات الوالايت املتحدة ،على وفق دايوا كابيتال ماركتس.

املصدر:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-03/these-eightcharts-explain-what-s-happening-in-markets-right-now
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وفاة رفسنجاني تهز اإلصالحيين في إيران
قبل االنتخابات
نجمة بزرجمهر *

2017/1/12
قبل س��اع��ات م��ن وف��اة أك�بر هامشي رفسنجاين بنوبة قلبية ك��ان الرئيس اإلي���راين األس��ب��ق يناقش
السياسة على الغداء مع وزير الصحة اإليراين ،كان املوضوع متمحوراً حول شغف رفسنجاين منذ درس
العلوم الدينية يف مدينة قم املقدسة يف سن املراهقة ،ولكن يوم األحد كانت احملادثة مشوبة ابلقلق ،على
وفق وزير الصحة حسن غازيزاده اهلامشي.
تركزت خماوف رفسنجاين على استقطاب املشهد السياسي اإلي��راين؛ يف إش��ارة إىل الصراع على
السلطة بني القوى املؤيدة لإلصالح واملتشددين يف النظام ،ومن املتوقع أن تتصاعد هذه اخلالفات يف
الوقت ال��ذي تستعد يف إي��ران لالنتخاابت الرائسية يف مايو آاير من هذا العام اليت يسعى فيها حسن
روحاين -رئيس تيار الوسط -إىل احلصول على والية اثنية ،وقبل الوفاة املفاجئة لرفسنجاين يف سن 82
يعول على رفسنجاين -رجل الدولة املخضرم
يوم االحد الثامن من يناير  ،2017كان السيد روح��اين ّ
وأحد حلفائه الرئيسني والناشطني يف معركته السياسية ضد املتشددين -أما اآلن ،فسيشعر روحاين أكثر
من أي سياسي آخر بفقدان رجل كان عمالقاً يف السياسة اإليرانية منذ مسامهته يف أتسيس اجلمهورية
اإلسالمية منذ أربعة عقود ،ويقول حمللون إن تداعيات وفاة رفسنجاين ميكن أن ترى ما بعد االنتخاابت.
إذ صرح السياسي اإلصالحي حممد صادق جوادي قائالً“ :ليس الناس وحدهم هم الذين خيشون
على مستقبل إيران يف غياب رفسنجاين ،إذ ميكنك أن ترى هذا اخلوف يف أعلى مستوايت اهلرم السياسي،
فقد فقدان رجالً ضخماً ال يوجد بديل له”.

لقد حت��ال��ف روح���اين ورفسنجاين يف ع��ام  2013بعد أن مت منع األخ�ي�ر م��ن املنافسة يف تلك
االنتخاابت بل وقوعه يف مشكالت مع املتشددين يف النظام ،ومتكن روح��اين املدعوم أيضاً من حممد
خامتي -الرئيس السابق إليران -من حتقيق فوز مفاجئ يف االنتخاابت ،وقد عُ َّد دعم رفسنجاين -الذي
كان رئيسا يف الفرتة  -1997-1989ابلغ األمهية ،إذ كان رجل الدين البارز والسياسي الرباغمايت الذي

* مراسلة الفاينانشال اتميز يف طهران.
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أدى دوراً ابرزاً يف ثورة  1979إبمكانه حتصيل دعم من خمتلف شرائح اجملتمع اإليراين ،وكان الفضل له
أيضاً يف مساعدة روحاين يف املضي قدماً يف االتفاق النووي التأرخيي مع القوى العاملية يف عام ،2015
الذي أدى إىل رفع معظم الدول الغربية لعقوابهتا على اجلمهورية اإلسالمية.
لقد أمل كال الرجلني أبن االتفاق سيساعد إيران على إعادة االخنراط مع الغرب بعد سنوات من
العزلة ،وإنعاش االقتصاد الذي تضرر بسبب احلظر التجاري .أما املتشددون الذين قالوا إن االتفاق فشل
يف حتقيق الفوائد إليران وهامجوا امللف االقتصادي لروحاين قد يتشجعون اآلن يف جهودهم هلزمية الرئيس.
ومع ذل��ك ،تعتقد اجلماعات املؤيدة لإلصالح أن الدعم العاطفي لرفسنجاين ،إىل جانب دعمه العام
لروحاين يف األشهر األخ�يرة ،ال يزال من املمكن أن يعزز فرص الرئيس ،وقد حضر مئات اآلالف من
الناس جنازة رفسنجاين يف طهران يوم الثالاثء.
وخالل إحدى آخر مقابالته يف تشرين الثاين من العام املاضي ،أعرب رفسنجاين عن خماوفه بشأن
اهليئات احلكومية اليت حتاول ختريب اخلطط السياسية واالقتصادية لروحاين ،ويف الوقت نفسه أشاد بروحاين
لقيامه بعمل جيد يف وقت صعب ،يف حني قال إن محلته إلعادة انتخابه ستكون انجحة .حىت لو أثبتت
توقعاته صحتها ،فمن غري املرجح أن تنتهي املعارك السياسية؛ إذ يقول حمللون إن الصراع األكثر أمهية
حىت وإن كان خفياً -سيكون على خالفة آية هللا علي خامنئي املرشد األعلى البالغ من العمر  77عاماً.ويقول بعض احملللني يف هذا اجملال إن غياب رفسنجاين يف هذا الواقع السياسي الذي ال خيلو من
املشكالت سيكون له أتثري كبري؛ بسبب صالته القوية مع الثورة ،واملؤسسة السياسية ،وجمتمع األعمال،
وكبار رجال الدين ،إذ عُ َّد رفسنجاين شخصاً فريداً لكونه ميثل جسراً بني الفصائل املختلفة داخل النظام.
وبينما ي��دع��و اإلص�لاح��ي��ون لتغيري ج���ذري ،مب��ا يف ذل��ك ال��ت��ح��رك حن��و مج��ه��وري��ة علمانية ،يعتقد
املتشددون أن أي انفتاح للسياسات الداخلية واخلارجية سيؤدي إىل هناية املثل العليا للثورة يف إنشاء
اجلمهورية اإلسالمية الفاضلة.
وعُ َّد رفسنجاين أيضاً أبنه شخص ميكن أن يساعد يف التأثري على قرار جملس اخلرباء -اهليئة الدينية
املكلفة ابختيار املرشد األعلى القادم -للحفاظ على إيران يف مسار أكثر اعتداالً.
خيشى مؤيدو اإلصالحيني اآلن أن املتشددين قد حياولون استغالل غياب نفوذ رفسنجاين لسحب
إيران إىل فرتة أخرى من السياسات اخلارجية املتطرفة والقمع السياسي يف الداخل ،إذ يضيف جوادي:
“أن هذا املوت قد خلق كارثة تسوانمي ،فالعديد من املعادالت السياسية واالجتماعية ستتغري”.
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لقد ركزت وفاة رفسنجاين العقول على ما ميكن أن حيدث إذا ما تعرض السيد خامنئي أيضاً إىل
هناية مفاجئة مماثلة ،إذ يقول أحد اإلصالحيني“ :إن هذا خوف يعرتي الكثري من القلوب ،ولكن ال جيرؤ
أحد على احلديث عنه ،ومن اآلن فصاعداً حنن حباجة للتفكري يف املستقبل وكيف ميكننا تعزيز املؤسسات
وتنفيذ الدستور”.
املصدر:
https://www.ft.com/content/c3def514-d68f-11e6-944b-e7eb37a6aa8e
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الرحلة الطويلة والمؤلمة نحو اضطراب العالم
مارتن وولف *

2017/1/14

حث الربيطانيني للقتال يف احلرب
من احل��رب الصناعية إىل االضطراب الشعبوي ،من اليسارُّ :
العاملية األوىل ،مث أتسيس حلف مش��ال األطلسي يف ع��ام  ،1949واهن��ي��ار بنك ليمان ب���راذرز يف عام
 ،2008وانتخاب دوانلد ترامب رئيساً أمريكياً يف عام .2016املونتاج  /جييت.

حث الربيطانيني للقتال يف احلرب
من احل��رب الصناعية إىل االضطراب الشعبوي ،من اليسارُّ :
العاملية األوىل ،مث أتسيس حلف مش��ال األطلسي يف ع��ام  ،1949واهن��ي��ار بنك ليمان ب���راذرز يف عام
 ،2008وانتخاب دوانلد ترامب رئيساً أمريكياً يف عام  2016املونتاج  /جييت.
بينما نشهد هناية العوملة ،هل ستحدد احلمائية والنزاعات املرحلة املقبلة؟
ليس صحيحاً أن البشرية ال تستطيع التعلُّم من التأريخ ،بل يف وسعها ذلك ،فقد استفاد الغرب
من دروس فرتة املظلمة بني عامي  1914و ،1945ولكن يبدو أهنم قد نسوا تلك الدروس اآلن ،فنحن
نعيش مرة أخرى يف عصر القوميات املتطرفة والكراهية جتاه األجانب ،وقد حتولت آمال بناء عامل جديد
من الوائم والدميقراطية اللتني أاثرمها افتتاح السوق من الثمانينيات واهنيار الشيوعية السوفيتية بني عامي
* حملل اقتصادي وكبري املعلقني االقتصاديني يف صحيفة فاينانشال اتميز الربيطانية.
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 1989و 1991إىل رماد.
ما الذي ينتظر الوالايت املتحدة يف املستقبل -اخلالق والضامن للنظام اليربايل بعد احلرب -اليت
سيحكمها رئيس ينكر التحالفات الدائمة ،وحيتضن احلمائية ،ومعجب ابلطغاة؟
ما الذي ينتظر االحتاد األورويب يف املستقبل ،الذي يفكر يف صعود “الدميقراطية غري الليربالية” يف
الشرق ،وبعد خروج بريطانيا من االحتاد ،وإمكانية انتخاب مارين لوابن يف الرائسة الفرنسية؟
ما الذي ينتظر روسيا بقيادة فالدميري بوتني الذي ميارس نفوذاً متزايداً على العامل؟

ما الذي ينتظر الصني بعد أن أعلنت أن شي جني بينغ “الزعيم األساس” يف الدولة؟

نشأ النظام االقتصادي والسياسي العاملي املعاصر كرد فعل للكوارث اليت حدثت يف النصف األول
من القرن العشرين بسبب التقدم االقتصادي غري املسبوق ،واملتفاوت للغاية يف القرن التاسع عشر.

حقائق احلرب الباردة :عرض للصواريخ الباليستية يف استعراض عسكري يف موسكو عام .1965
حفزت القوات التحويلية اليت أطلقها التصنيع الصراع الطبقي بني القومية واإلمربايلية ،فبني عامي
 1914و ،1918نشبت احلرب الصناعية والثورة البلشفية ،وأدت حماولة استعادة النظام الليربايل الذي
سبق احلرب العاملية األوىل يف العشرينيات إىل حدوث الكساد الكبري ،وانتصار أدولف هتلر ،وتوسع النزعة
العسكرية الياابنية يف الثالثينيات؛ وهذا ّأدى إىل خلق الظروف املالئمة للمذحبة الكارثية يف احلرب العاملية
الثانية ،اليت تبعتها الثورة الشيوعية يف الصني.
يف أعقاب احلرب العاملية الثانية ،كان العامل منقسماً بني معسكرين مها :الدميقراطية الليربالية بقيادة
الوالايت املتحدة -القوة االقتصادية املهيمنة يف العامل ،-والشيوعية بقيادة االحتاد السوفييت ،وبتشجيع من
70

مقاالت مرتمجة

الوالايت املتحدة ،تفككت اإلمرباطورايت اليت تسيطر عليها الدول األوروبية الضعيفة؛ مما خلق جمموعة
دول جديدة مسيت بدول “العامل الثالث”.

ابلنظر إىل أنقاض احلضارة األوروبية والتهديد من الشمولية الشيوعية ،مل تستخدم الوالايت املتحدة
الدولة ذات االقتصاد األكثر ازدهاراً يف العامل اليت متتلك قوة عسكرية كبرية -ثروهتا فقط ،ولكن أمنوذجحكمها الذايت (الدميقراطية)؛ خللق مصدر إهلام ودعم للدول األخرى ،وللقيام بذلك تعلم قادهتا بوعي
من األخطاء السياسية واالقتصادية الوخيمة اليت ارتكبها أسالفهم بعد دخوهلم احلرب العاملية األوىل يف
عام .1917
وعلى الصعيد احمللي ،أظهرت دول الغرب اجلديد بعد احلرب العاملية الثانية التزاماً إبنشاء العمالة
الكاملة ،وخلق دول متتع ابلرفاه ،أما دولياً فقد أشرفت جمموعة جديدة من املؤسسات -صندوق النقد
الدويل ،والبنك الدويل ،واالتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة (سلف منظمة التجارة العاملية
احلالية) ،ومنظمة التعاون االقتصادي األورويب (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية) -على إعادة إعمار
أورواب وتعزيز التنمية االقتصادية العاملية ،وكذلك أتسس حلف مشال االطلسي -جوهر النظام األمين
الغريب -عام  ،1949ومت التوقيع على معاهدة روما اليت أنشأت اجلماعة االقتصادية األوروبية -سلف
االحتاد األورويب -عام  ،1957وجاء هذا النشاط اإلبداعي استجابة لضغوط فورية ،والسيما من البؤس
االقتصادي األورويب بعد احلرب ،وهتديد االحتاد السوفييت بقيادة ستالني ،ولكنه يعكس أيضاً رؤية عامل
مبين على مزيد من التعاون.
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من النشوة إىل خيبة أمل:
ميكن تقسيم فرتة ما بعد احلرب اقتصادايً على فرتتني :األوىل :الفرتة الكينزية اليت شهدت حلاق
اقتصاد األوروبيني والياابنيني ابلركب ،واألخرى :فرتة العوملة املوجهة حنو السوق ،اليت بدأت مع إصالحات
دنغ شياو بينغ يف الصني منذ عام  ،1978واالنتخاابت يف اململكة املتحدة والوالايت املتحدة ملارغريت
اتتشر وروانلد ريغان يف عامي  1979و 1980على التوايل.

أنصار السوق :رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت اتتشر ،والرئيس األمريكي روانلد ريغان يف قمة عام
 1982يف فرنسا.
وقد امنازت هذه الفرتة األخرية أهنا شهدت االنتهاء من جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية عام
 ،1994وإنشاء منظمة التجارة العاملية عام  ،1995وانضمام الصني إىل منظمة التجارة العاملية يف عام
 ،2001وتوسيع االحتاد األورويب ليشمل أعضاء سابقني يف حلف وارسو عام .2004
انتهت الفرتة االقتصادية األوىل بتضخم كبري يف السبعينيات ،وانتهت الفرتة الثانية ابألزمة املالية
الغربية بني عامي  2007و ،2009وبني هاتني الفرتتني حدثت جمموعة من االضطراابت االقتصادية
وعدم اليقني ،كما هو احلال اآلن مرة أخرى ،وكان التهديد االقتصادي الرئيس يف الفرتة األوىل من املرحلة
االنتقالية متمثالً ابلتضخم ،أما هذه املرة فقد متثل هذا التهديد ابخنفاض معدل التضخم.
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أما من الناحية اجليوسياسية ،فتقسم مرحلة ما بعد احلرب على فرتتني :احلرب الباردة اليت انتهت
مع سقوط االحتاد السوفييت عام  ،1991وعصر ما بعد احلرب الباردة ،وقد خاضت الوالايت املتحدة
حروابًكبرية يف كال الفرتتني :احلرب الكورية ( ،)1953-1950وفيتنام ( )1975-1963خالل الفرتة
األوىل ،وحريب اخلليج ( 1991-1990و )2003خالل الفرتة الثانية ،إلاَّ َّ
أن أي حرب مل تندلع بني
القوى الكربى واملتقدمة اقتصادايً ،على الرغم من أن هذا كان وشيكاً جداً يف أثناء أزمة الصواريخ الكوبية
عام .1962
انتهت الفرتة اجليوسياسية األوىل من فرتة ما بعد احلرب خبيبة أمل للسوفييت والنشوة للغرب ،أما
اليوم فالغرب هو الذي يواجه خيبة أمل جيوسياسية واقتصادية.
يعيش الشرق األوسط يف حالة اضطراب ،وأصبحت اهلجرة اجلماعية هتديداً لالستقرار األورويب،
وبدأت روسيا بقيادة بوتني ابملسري ،أما وضع وموقف الصني بقيادة شي جني بينغ به يبدو قوايً على حنو
متزايد ،والغرب يبدو عاجزاً أكثر فأكثر.
أتيت هذه التحوالت اجليوسياسية -يف جزء منها -نتيجة للتغريات املرغوب فيها ،والسيما انتشار
التنمية االقتصادية السريعة يف الدول غري الغربية أيضاً كما يف عمالقي آسيا الصني واهلند ،وتعزي بعض
التحوالت أيضاً لتحوالت أخرى ليس أقلَها قر ُار روسيا برفض الدميقراطية الليربالية واللجوء إىل القومية
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واالستبداد كوهنا جوهر هويتها بعد انتهاء الشيوعية ،وقيام الصني ابجلمع بني اقتصاد السوق مع السيطرة
الشيوعية.
زايدة الغضب:
لقد ارتكب الغرب أخطاء كبرية ،والسيما قراره ابإلطاحة ابلرئيس العراقي صدام حسني ،ونشر
الدميقراطية يف الشرق األوسط حتت هتديد السالح يف أعقاب أحداث  11أيلول ،ويف كل من الوالايت
املتحدة واململكة املتحدة يُنظر إىل احلرب على العراق على أهنا حرب غري مشروعة يف الوقت احلاضر ،ومل
تكن تدار جيداً ،و ّأدت إىل نتائج كارثية.

داببة اجليش العراقي مدمرة .يف شهر آب عام  1991اخنرط التحالف يف حرب ضد صدام حسني بعد
غزو العراق للكويت.
لقد أتثرت االقتصادات الغربية أيضاً ،ولكن بدرجات متفاوتة؛ بسبب تباطؤ النمو وازدايد عدم
امل��س��اواة ،وارتفاع معدالت البطالة -والسيما يف جنوب أورواب ،-واخنفاض املشاركة يف القوى العاملة
واخن��ف��اض التصنيع ،وق��د ّأدت ه��ذه التحوالت إىل آاثر سلبية والسيما على ال��رج��ال غري املهرة نسبياً؛
وبسبب ذلك ازداد الغضب جتاه اهلجرة اجلماعية ،من قبل اجلماعات السكانية اليت أتثرت سلباً ابلتغيريات
األخرى.
وت��ع��زى بعض ه��ذه ال��ت��ح��والت للتغريات االق��ت��ص��ادي��ة ال�تي ك��ان��ت إم��ا ال م��ف َّ��ر منها وإم���ا بسبب
حدوث تطورات مرغوب فيها بشكل سليب ،إذ ال ميكن إيقاف هتديدات العمال غري املهرة بسب تطور
التكنولوجيا ،وال القدرة التنافسية املتزايدة لالقتصادات الناشئة ،ومع ذلك يتم ارتكاب أخطاء كبرية يف
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السياسة االقتصادية أيضاً ،والسيما الفشل يف ضمان حتقيق مكاسب من النمو االقتصادي وتقامسها
على نطاق أوسع ،وكانت األزمة املالية بني عامي  2007و 2009واألزمة الالحقة يف منطقة اليورو هي
احلدثني احلامسني يف هذه الفرتة.

كان هلذا آاثر اقتصادية مدمرة ،إذ قفز معدل البطالة بنح ٍو مفاجئ ،تبعها احلصول على املبالغ
املسرتدة بشكل ضعيف نسبياً ،وتعد اقتصادات الدول املتقدمة اليوم أصغر بست مرات مما كانت ستؤول
إليه لو مل حتدث األزمة االقتصادية.
وقد قوضت االستجابة لألزمة أيضاً اإلميان أبن النظام منصف ،ففي الوقت الذي فقد فيه الناس
العاديون وظائفهم أو منازهلم ،قامت احلكومة إبنقاذ النظام املايل ،ويف الوالايت املتحدة حيث تعد السوق
احلرة ذات عقيدة علمانية بدا هذا غري أخالقي بنحو خاص.
وأخ�يراً ،دمرت هذه األزم��ات الثقة يف كفاءة النخب املالية واالقتصادية والسياسية واستقامتهم،
والسيما إدارة النظام املايل واحلكمة من خلق اليورو.
كل هذا دمر الصفقات اليت نشأت عليها الدميقراطيات ،اليت رأت أن النخب يستطيعون كسب
مبالغ طائلة من املال أو التمتع بنفوذ كبري وسلطة ما دام��وا يسلمون البضاعة ،وب��دالً من ذلك توجت
فرتة طويلة من منو الدخل بشكل ضعيف ملعظم السكان والسيما يف الوالايت املتحدة أبكرب أزمة مالية
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واقتصادية منذ الثالثينيات ،أما اآلن فقد حتولت الصدمة إىل خوف وغضب.

الرئيس الصيين شي جني بينغ.
ّقوضت األخطاء اجليوسياسية واالقتصادية الفادحة أيضاً مسعة الدول الغربية ،يف حني رفع ذلك
م��ن مكانة روس��ي��ا وال��ص�ين ،وأدت ه��ذه األخ��ط��اء -م��ع انتخاب دوانل���د ت��رام��ب -إىل ح��دوث ش��رخ يف
االدعاءات البالية أبن القيادة يف الوالايت املتحدة أخالقية.
ابخ��ت��ص��ار ،حن��ن اآلن يف هن��اي��ة ال��ف�ترة االق��ت��ص��ادي��ة املتمثلة ابل��ع��ومل��ة ب��ق��ي��ادة ال��غ��رب ،وهن��اي��ة الفرتة
اجليوسياسية اليت تؤداين إىل “حلظة أحادية القطبية” يف النظام العاملي بعد احلرب الباردة الذي تقوده
الوالايت املتحدة.
والسؤال هو ما إذا كان ال��ذي حدث سيقود إىل تفكك مماثل لذلك ال��ذي حدث بعد احلرب
العاملية الثانية ،وتقليص العوملة وال��ص��راع ،كما ح��دث يف النصف األول من القرن العشرين ،أو مرحلة
جديدة تؤدي فيها القوى غري الغربية -والسيما الصني واهلند -دوراً أكرب يف احلفاظ على النظام العاملي
التعاوين.
التجارة احلرة واالزدهار:
بعد مرور فرتة على التدهور االقتصادي النسيب ،تنتج الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب والياابن
أكثر من نصف الناتج العاملي أبسعار السوق ،و 36يف املائة من قياسه عند تعادل القوة الشرائية.
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وتظل ه��ذه ال���دول موطناً أله��م الشركات واملبتكرين يف ال��ع��امل ،واملهيمنة على األس���واق املالية،
واملسؤولة عن قيادة املؤسسات الرائدة يف جمال التعليم العايل والثقافات األكثر نفوذاً ،وينبغي أن تظل
الوالايت املتحدة أقوى دولة يف العامل ،والسيما عسكرايً على مدى عقود ،ولكن قدرهتا على التأثري يف
العامل تعتمد إىل حد كبري على إنشاء شبكة من التحالفات ،املنتج لفن احلكم األمريكي اإلبداعي خالل
فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية ،ولكن هناك حاجة للحفاظ على هذه التحالفات.

جيب أن يكون املكون األساسي للنجاح يف الغرب حملياً ،وقد فرض النمو البطيء وشيخوخة
السكان الضغط على اإلن��ف��اق ال��ع��ام ،وم��ع ضعف النمو ،والسيما يف اإلنتاجية ،ونشوب اضطراابت
هيكلية يف أسواق العمل ،اختذت السياسة خصائص حمصلتها صفراً بدالً من أن تكون قادرة على تقدمي
وعد أكثر للجميع ،وأصبحت تعتمد على األخذ من البعض واإلعطاء لآلخرين ،والفائزون يف هذا الصراع
هم أولئك الذين هم انجحون للغاية؛ وهذا ما جيعل أولئك املوجودين يف وسط التوزيع اهلرمي للدخل
وأسفله أكثر قلقاً وأكثر عرضة للدمياغوجية العنصرية وكراهية األجانب.
ويف تقييم االستجاابت ،جيب أن نتذكر عاملني:
األول :كان عهد اهليمنة األمريكية بعد احل��رب العاملية الثانية انجحاً ،إذ ارتفع متوسط الدخل
77

حصاد البيان

احلقيقي العاملي لكل شخص مبعدل  460يف املئة بني عامي  1950و ،2015واخنفضت نسبة سكان
العامل الذين يعيشون يف فقر مدقع من  72يف املئة يف عام  1950إىل  10يف املئة يف عام .2015
وعلى الصعيد العاملي ارتفع متوسطالعمر املتوقع عند الوالدة من  48سنة يف عام  1950إىل 71
سنة عام  ،2015وارتفعت نسبة سكان العامل الذين يعيشون حتت ظل الدميقراطيات من  31يف املئة يف
عام  1950إىل  56يف املئة يف عام .2015
واآلخ��ر :مل تكن التجارة السبب الرئيس هل��ذا االخنفاض على امل��دى الطويل يف نسبة الوظائف
يف الوالايت املتحدة يف جمال التصنيع ،على الرغم من أن ارتفاع العجز يف امليزانية التجارية كان له أتثري
كبري على العمالة يف الصناعات التحويلية بعد عام  ،2000وأصبح منو اإلنتاجية املدفوعة من الناحية
التكنولوجية أقوى بكثري.
وابملثل ،مل تكن التجارة السبب الرئيس الرتفاع عدم املساواة ،فقد طالت التحوالت الكبرية يف
القدرة التنافسية الدولية مجيع االقتصادات ذات الدخل املرتفع ،ولكن النتائج املرتتبة على تلك التحوالت
لتوزيع الدخل قد تنوعت بنحو كبري.
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على قادة الغرب وال��والايت املتحدة إجياد أفضل السبل لتلبية مطالب شعوهبا ،ومع ذلك يبدو
أن اململكة املتحدة ال ت��زال تفتقر إىل فكرة واضحة عن الكيفية ال�تي س��وف تعمل هبا بعد اخل��روج من
االحتاد األورويب ،إذ ال تزال منطقة اليورو ضعيفة ،وبعض الشخصيات الذين خيطط السيد ترامب لتعينهم
وكذلك اجلمهوريون يف الكونغرس يبدون أهنم عازمون على تغيري بعض قوانني شبكة األمان االجتماعي
يف الوالايت املتحدة.
ومن املرجح أن يصبح الغرب املنطوي واملدار بشكل سيّئ منقسماً أكثر ،وقد حتصل الصني على
عظمة من ذلك ،وما إذا كانت الصني ق��ادرة على الصعود وأتدي��ة دور عاملي جديد -نظراً للتحدايت
الداخلية اهلائلة -يبقى السؤال مفتوحاً ،ولكن يبدو أن ذلك األمر مستبعد جداً.

قبل اخلضوع إلغ��راء احللول الكاذبة ،املتولدة من خيبة األمل والغضب ،قد يقوم الغرب بتدمري
الركائز الفكرية واملؤسسية اليت استقر عليها النظام االقتصادي والسياسي العاملي بعد احلرب العاملية الثانية،
وسيكون من السهل فهم تلك املشاعر ،ولكن الغرب لن يتشاىف من تلقاء نفسه عرب جتاهل دروس التأريخ،
لكنه قد يؤدي إىل خلق فوضى يف حماولة القيام بذلك.
املصدر:
https://www.ft.com/content/ef13e61a-ccec-11e6-b8ce-b9c03770f8b1
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خفض إنتاج النفط قد يؤدي إلى ركود اقتصادي في
المملكة العربية السعودية
مارك بولوند*

2017/1/15

ازداد خطر تعرض اململكة العربية السعودية إىل رك��ود اقتصادي هو األول منذ  15عاماً بنح ٍو
ملحوظ ،مع تقارير تشري إىل أن اململكة ختفض إنتاج النفط بنسبة تصل إىل  500ألف برميل يومياً ،ومع
ذلك ،من غري ال��وارد أن يؤدي ذلك إىل تغيري اخلطط االقتصادية املتوسطة األجل للحكومة للحد من
إصالح اإلنفاق العام املمول من عائدات النفط والغاز ،ويف حني تراجعت حصة اإليرادات غري النفطية
هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط ،إال أن ميزانية عام  2017تظهر أن هناك جهوداً لتعزيز الكفاءة
االقتصادية.
تباطأ النمو االقتصادي إىل  ٪0.9يف الربع الثالث من العام املاضي بعد أن كان  ٪1.4يف الربع
الذي سبقه ،إذ انكمش القطاع غري النفطي بنسبة  ،٪0.7وتراجع الربع الثالث أبربع نقاط ،يف حني منا
قطاع النفط بنسبة  ،٪3.6ويرجع ذلك حلد كبري إىل زايدة اإلنتاج يف حقول شيبة ،إذ ساهم هذا بـ1.6
نقطة مئوية يف التوسع الذي شهده الربع الثالث يف القطاع النفطي ،ويتماشى هذا مع زايدة إنتاج النفط
اخلام الذي زاد من منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي خالل العام.

* اقتصادي خمتص بشؤون الشرق األوسط وأفريقيا يف وكالة بلومبريغ.
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رجح أن تكون مسامهة قطاع النفط أضعف يف الربع الرابع من العام املاضي
على الرغم من ذلك ،يُ َّ
بعد أن مت خفض اإلنتاج على وفق ما يراه احملللون؛ وهذا يعين أن القراءة السلبية لنمو الناتج احمللي اإلمجايل
يف الربع الرابع ستكون ممكنة ،على الرغم من وجود أتثري إجيايب يف قاعدة ختفيضات اإلنفاق احلكومي يف
الربع الرابع من عام  ،2015وفضالً عن ذلك ،قامت احلكومة بدفع املتأخرات املالية اليت بلغ جمموعها
 100مليار رايل ( 27مليار دوالر) لشركات القطاع اخلاص خالل الربع األول من العام املاضي ،اليت
ينبغي أن تزيد اإلنفاق يف القطاع غري النفطي ،وكانت احلكومة قد توقعت أن النمو يف ع��ام 2016
سيكون  ٪1.4يف ميزانية عام  ،2017اليت قدمت يوم  22من كانون األول املاضي ،يف حني أن أحدث
استطالع لبلومبريج -الذي صدر يوم  5من كانون الثاين -يضعه عند .٪1.1

توقعات عام  2017أقل تفاؤالً إذ من احملتمل أن يتحول النفط من كونه احمل��رك الرئيس للنمو
إىل ما يعيق توسع الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ،مع تقارير تفيد أبن السعودية خفضت إنتاجها ابلفعل
مبا يقرب من  500ألف برميل يومياً ،وميكن خلفض إنتاج النفط أن يقلّل من منو الناتج احمللي اإلمجايل
احلقيقي يف عام  2017مبقدار نقطتني مئويتني ،وجنباً إىل جنب مع اجلهود املتواصلة لتوحيد امليزانية ،فإن
هذا من شأنه أن يؤدي إىل أن يدفع النمو االقتصادي يف اململكة العربية السعودية حتت الصفر يف عام
 2017للمرة األوىل منذ  15عاماً ،يف الوقت الذي يستعد فيه املستهلكون ملواجهة مز ٍ
يد من اإلصالح
املايل على املدى املتوسط.
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تتضمن ميزانية عام  2017زايدة  ٪8يف اإلنفاق ليصل إىل  890مليار رايل سعودي ،ولكن
اإلنفاق هذا العام سيكون أقل بـ ٪5مما كان عليه عام  ،2016إذا مت تضمني سداد املتأخرات وغريها
املرجح أن تؤدي الزايدات يف أسعار الوقود
من البنود على وفق األرقام احلكومية ،وفضالً عن ذلك من ّ
وخطط فرض ضريبة القيمة املضافة بنسبة  ٪5على مجيع املنتجات يف أوائ��ل عام  2018إىل ختفيض
اإلنفاق االستهالكي -بعض التخصيص املبكر لإلنفاق ممكن حينما يتم اإلعالن عن موعد فرض ضريبة
القيمة املضافة ،-وسيتم تنفيذ ضريبة املكوس على املنتجات الضارة ،مبا يف ذلك فرض ضريبة  ٪50على
املشروابت الغازية و ٪100على التبغ ومشروابت الطاقة يف الربع الثاين من عام  ،2017وتسعى احلكومة
إىل احلصول على  10مليارات دوالر سنوايً من ضريبة القيمة املضافة حبلول عام .2020

ستأيت ال��زايدة الرئيسة وراء توقعات خفض العجز يف امليزانية إىل  198مليار رايل سعودي ،أو
 ٪7.7من الناتج احمللي اإلمجايل ،بعد أن كانت تقدر بـ 297مليار رايل دوالر ،أو  ٪11.5من الناتج
احمللي اإلمجايل يف عام  ،2016بنسبة  ٪46من عائدات النفط ،وهذا يبدو متفاؤل جداً ،نظراً خلفض
اإلنتاج وافرتاض أن أسعار النفط تساوي  55دوالراً للربميل يف سيناريو احلالة األساسية للحكومة.
ومن املتوقع أن تزيد اإليرادات غري النفطية بنسبة ٪7؛ وهذا يعين أن حصة اإليرادات غري النفطية
ستنخفض من  ٪38إىل  ،٪32األمر الذي قد يبدو غري بديهي نظراً جلهود احلكومة للحد من اعتمادها
على قطاع النفط والغاز ،ومع ذلك مت تعزيز اإليرادات غري النفطية يف عام  2016من خالل مضاعفة
التحويالت من مؤسسة النقد العريب السعودي ،وإذا ما مضت احلكومة قدماً ،فينبغي أن تزيد ضريبة
83

حصاد البيان

القيمة املضافة من اإلي��رادات غري النفطية يف العام املقبل ،ويبقى هدف مضعافة اإلي��رادات غري النفطية
بثالث مرات للحصول على  530مليار رايل سعودي حبلول عام  2020هدافاً طموحاً.
للحصول على متويل من املرجح أن تعود اململكة العربية السعودية إىل سوق السندات السيادية
الدولية يف النصف األول من هذا العام بعد الرقم القياسي املقدر بـ 17.5مليار دوالر الذي ظهر ألول مرة
يف تشرين األول من العام املاضي؛ وهذا سيدر عليها حبوايل  15-10مليار دوالر -على وفق مصادر
قضائية-؛ وه��ذا يسمح للحكومة أن ختصص درج��ة أعلى من أصوهلا االحتياطيات األجنبية الكبرية
لالستثمار مثل صندوق التكنولوجيا العاملي ،وكذلك التقليل من خماطر مزامحة االئتمان املقدم للقطاع
اخلاص من خالل االقرتاض املكثف يف السوق احمللية.
املصدر:
https://www.bloomberg.com/professional/blog/insight-oil-output-cutraises-spectre-recession-saudi-arabia/
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تركيا عالقة باإلرهاب
هارون شتاين *

2017/1/17
بعد منتصف ليلة رأس السنة توجه عبد القادر مشاريبوف يف سيارة أجرة إىل ملهى رينا الليلي الشهري
يف إسطنبول ابلقرب من مضيق البوسفور ،وبعد نزوله من السيارة ،قام أبخذ سالح كالشينكوف من
صندوق السيارة ،وبدأ إبطالق النار بينما توجه حنو مدخل النادي ،بعد أقل من  10دقائق كان عبد
القادر قد أفرغ ستة خمازن من الذخرية؛ مما أسفر عن مقتل  39شخصاً وإصابة  69آخرين جبروح.
قام تنظيم داعش بشن هجمات يف تركيا منذ آاير عام  ،2015ويقع مقر اجملموعة الرئيسة املسؤولة عن
هذه اهلجمات يف غ��ازي عنتاب وبقيادة مواطنني أت��راك أمضوا وقتاً طويالً يف س��وراي يف عامي 2013
و ،2014وكانوا هم املسؤولني عن إيصال اإلمدادات عرب احلدود السورية إىل تنظيم داعش .أدت سلسلة
من مدامهات قامت هبا الشرطة إىل تعطيل نشاط اخللية بشدة ،وتربط هجمات تنظيم داعش األخرية
بشبكات وخالاي متمركزة يف تركيا ،وقد دعا زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي على وجه التحديد إىل
شن هجمات يف تركيا رداً على التدخل العسكري الرتكي يف سوراي ،أو ما يسمى بعملية درع الفرات.
يعد اهلجوم على ملهى رينا أح��دث تذكري أبن احلكومة الرتكية مل تكن واضحة ،ومل حتدد أو تنفذ أي
اسرتاتيجية متماسكة ملواجهة هتديد اإلره��اب متعدد اجلوانب ال��ذي تواجهه اآلن ،زه��ذا بطبيعة احلال
يشمل ح��زب العمال ال��ك��ردس��ت��اين ( )PKKوتنظيم داع���ش ،ف��ب��دالً م��ن ذل���ك ،تعتمد احلكومة فقط
على العمل العسكري من دون حتديد أي أهداف سياسية قابلة للتحقيق ملعاجلة بعض العوامل املسببة
لإلرهاب ،وقد خلقت هذه االسرتاتيجية العسكرية حوافز لتوجيه خطاب شعبوي مناهض للغرب الذي
يساهم اآلن يف آتكل عالقات تركيا مع حلفائها والسيما الوالايت املتحدة.
هجوم رينا:
قبل تنفيذ هجوم رينا قام عبد القادر مشاريبوف بسلسلة من اخلطوات لتجنب الكشف عنه ،إذ سافر
أوالً إىل قونية -مدينة يف حمافظة دينيا يف منطقة األانضول الوسطى من تركيا -مع زوجته وطفله قبل أن
يتوجه إىل إسطنبول ،من غري معرفة مكان معيشته ابلتحديد ،ولكن يظهر شريط فيديو له قيامه بتصريف
* زميل مقيم أول يف مركز رفيق احلريري يف الشرق األوسط التابع للمجلس األطلسي
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املال يف اللىي -حي يقع ابلقرب من فاتح وقريب جداً من الشقة اليت كان يعيش فيها ثالثة من املهامجني
على مطار أاتتورك الذين اقتحموا املطار ببنادق هجومية أبنقرة ومرتدين أحزمة انسفة ،أسفر عن مقتل
 48شخصاً بينهم االنتحاريون الثالثة ،-وتشري األدلة اجملزأة أىل أن مطلق النار يف رينا تلقى مساعدة
ومول اهلجوم نفسه يف إسطنبول،
لوجستية ،إذ يبدو أن شخصاً آخر قد أعطاه املال لشراء شقة يف قونية ّ
وهناك احتمال أبن عدد املتورطني يكون أكثر من ذلك.
يركز التحليل يف تركيا أساساً على ما إذا كان املسلح قد تلقى تدريباً عسكرايً ،وتشري مقاطع الفديو القليلة
إىل أن مطلق النار كان متمرساً على استعمال السالح (البندقية) ،إذ ربط خمزنني للسالح معاً ،واستخدم
قنابل ضوئية (فالش) ،واحلقيقة هي أنه وبغض النظر عن التدريب الذي تلقاه مطلق النار ،ستمكن أي
مطلق انر أخر من النجاح مع محله لسالح انري ذي قدرة عالية يف منطقة مزدمحة ،والسيما يف الليل
ويف حميط اجتماعي.
ويبدو أن مطلق النار قد قام خبطوات كبرية للهرب من قوات الشرطة ،فعلى سبيل املثال ،يقال إنه قام
بصعود مثاين سيارات أجرة ،ست منها قبل اهلجوم واثنتان بعده حينما أراد اهلرب ،إال أنه أخطأ ،فحني
حماولته اهلروب ترك مطلق النار معطفه وبعص النقود داخل النادي؛ وابلتايل مل يكن لديه املال لدفع مثن
سيارة األجرة اليت ستهربه ،وقام مطلق النار بسلسلة من املكاملات اهلاتفية من اهلاتف اخلليوي للسائق،
وه��ذا هو اخلطأ ال��ذي قد ساعد الشرطة الرتكية يف تضييق البحث عن املسلح حىت حي التكافح يف
إسطنبول ،ويف وقت كتابة هذا التقرير ،من غري الواضح ما إذا كانت الشرطة قد اسرتدت اهلاتف اخلليوي
ملطلق ال��ن��ار ،وه��ذه هي النقطة الرئيسة لألدلة ال�تي ميكن أن تساعد على تسليط الضوء على الشبكة
الداعمه ملنفذ اهلجوم.
يوضح ه��ذا اهل��ج��وم صعوبة تتبع شخصاً م��ا يف إسطنبول؛ إذ يعد ح��ي تكافح موطناً لعدد كبري من
املهاجرين من آسيا الوسطى ،وه��و حي ممتلئ مبساجد غري رمسية وأم��اك��ن للعبادة ،تعمل خ��ارج وزارة
الدايانت للحكومة الرتكية ،وتعد املنطقة مماثلة لتلك املناطق اليت يتم فيها نشر التعصب بني أعضاء تنظيم
داعش.
هتديد اإلرهاب :الصراع متعدد األوجه يف تركيا:
أييت اهلجوم يف رينا وسط موجة من العنف جتتاح تركيا؛ وابلتايل جيب أن ينظر إليها يف السياق الصحيح،
فقبل شهر من اهلجوم تبنت مجاعة صقور حرية كردستان (- )TAKوه��ي وح��دة فرعية اتبعة حلزب
العمال الكردستاين -مسؤوليتها عن اهلجمات االنتحارية يف حي بشيكتاش يف إسطنبول وهجوم آخر يف
86

مقاالت مرتمجة

قيصري ،وأسفر اهلجومان عن مقتل  58شخصاً ،وبعد ذلك بوقت قصري قام ضابط الشرطة ميفلوت
مريت التينتاش ،ابستخدام سالحه الغتيال السفري الروسي يف تركيا أندريه كارلوف ،وتزعم وسائل اإلعالم
املوالية للحكومة أن التينتاش على صله برجل الدين املنفي فتح هللا غولن ،الذي اهتم أيضاً بتدبري حماولة
االنقالب يف  15متوز عام  ،2016وتكهن آخ��رون أبن التينتاش مدفوع من جبهة فتح الشام التابعة
لتنظيم القاعدة ،أو تنظيم داع��ش ،وأن��ه ق��ام بذلك ك��رد على روسيا للقيامها بعمل عسكري يف سوراي
ودعمها لبشار األسد.
إن الدوافع احلقيقية وراء عمل التينتاش غري معروفة ،ولكن ليس هناك من ينكر أنه وقبل عملية االغتيال
كان العديد من املواطنني األتراك غاضبني جتاه محلة روسيا العسكرية يف حلب ،إذ اندلعت احتجاجات
أم��ام السفارة الروسية يف أنقرة والقنصلية يف إسطنبول ،ويف اآلون��ة األخ�يرة ،مت اعتقال ضابط شرطة يف
سريت لكتابته تغريدات متعاطفة مع تنظيم داعش.
يف جنوب شرق تركيا ،ما زال حزب العمال الكردستاين يواصل التمرد مبناطقها الريفية ،يف الوقت الذي
تضررت فيه مجاعاته يف املناطق احلضرية يف مجيع أحن��اء البالد ،وخي��وض اجليش الرتكي اآلن الصراع يف
جبهتني ضد املتمردين األكراد يف تركيا وسوراي ،يف الوقت الذي يقاتل فيه تنظيم داعش يف سوراي أيضاً،
وقد عاىن اجليش الرتكي كثرياً من أجل السيطرة على مدينة الباب ،إذ فقد  16جندايً يف اآلونة األخرية يف
هجوم فاشل على الطرف الغريب من املدينة يوم  22كانون األول املاضي ،ويف اليوم التايل ،أصدر تنظيم
داعش شريط فيديو جلنديني تركيني ،أخذوا كرهائن قبل بدء العملية العسكرية احلالية لرتكيا يف سوراي،
وقد أحرقوا وهم أحياء ،وقد أشارت احلكومة الرتكية إىل أن اجليش الرتكي مل يكن قادراً على أتكيد صحة
شريط الفيديو ،يف حني أشار النقاد يف التلفزيون إىل أن هذا الفيديو ومهي أو مؤامرة أمريكية لإلطاحة
ابحلزب احلاكم.
أتيت هذه التهديدات اإلرهابية وسط االضطراب الشديد يف الدولة الرتكية بعد حماولة االنقالب الفاشلة،
واهت��م��ت احلكومة الرتكية فتح هللا غ��ول��ن ابل��وق��وف وراء االن��ق�لاب؛ وابل��ت��ايل حت��اس��ب ال���والايت املتحدة
أيضاً إلعطائها البطاقة اخلضراء لغولن الذي يعيش يف والية بنسلفانيا ،ويقع عبء تقدمي أدلة تورطه يف
االنقالب على عاتق احلكومة الرتكية.
إن حم��اول��ة االن��ق�لاب الفاشلة وم��وج��ة ال��رع��ب ال�تي تبعتها زادت م��ن الشعور القومي بنحو واس���ع ،وقد
استعملت احلكومة هذه الزايدة يف الشعور القومي واملناهضة للغرب للتقليل من أمهية االنتقادات املوجهة
“حلرهبا على اإلرهاب”؛ وقد أدى ذلك إىل زايدة الغضب جتاه الوالايت املتحدة -اليت تدعم مجاعات
حزب العمال الكردستاين يف سوراي يف معاركه ضد تنظيم داعش ،-ورداً على ذلك ،قلصت تركيا تعاوهنا
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مع ال��والايت املتحدة يف سوراي ،ومع ذلك ،ال تزال احلكومة الرتكية ترى أنه من املناسب سياسياً إلقاء
اللوم على واشنطن حينما تواجه خسائر فادحة.
درع الفرات ونظرايت املؤامرة:

قلص اجليش الرتكي من تعاونه مع التحالف الذي تقوده الوالايت املتحدة ،ومل ِ
تعط أنقرة إشعاراً لواشنطن
أبهنا على وشك شن عملية درع الفرات ،وقد مت إشعارهم بذلك ليتزامن مع وصول انئب الرئيس األمريكي
جو ابيدن يف اثين زايرة ملسؤول كبري من الوالايت املتحدة أعقاب االنقالب الفاشل ،وميكن أن يقرأ هذا
اإلعالن وقت الزايرة على أنه حماولة إلحراجه أو فرض األمر الواقع على واشنطن ،ورد اجليش األمريكي
بسرعة من خالل وضع خطة لدعم العملية ،مبا يف ذلك نشر قوات العمليات اخلاصة األمريكية جبانب
القوات الرتكية ،ومع ذلك ومع تقدم العملية ،واصلت أنقرة حجب املعلومات عن نطاق عملية درع
الفرات وأهدافها ،واكتشفت ال��والايت املتحدة يف وقت الحق أن بعض اجلماعات املتمردة تقاتل إىل
جانب القوات العسكرية الرتكية يف سوراي؛ وقد وسعت أنقرة -يف وقت الحق -من نطاق عملها ليشمل
مدينة الباب ،ولكن لسوء التخطيط تباطأ التقدم ،وتتهم أنقرة واشنطن ابلنكسات اليت حدثت يف الباب،
دون االعرتاف أبن القرارات يف املسرية حنو املدينة وإطالق عملية درع الفرات قد قدمت من جانب واحد،
وقد كان من السهل التنبُّؤ مبخاطر القتال يف املدن.
لقد أوضحت وسائل اإلعالم الرتكية أبن الرتدد من زايدة الدعم اجلوي االمريكي يف عملية درع الفرات
أييت كمثال على الدعم األمريكي للجماعات التابعة حلزب العمال الكردستاين يف سوراي ،وحزب االحتاد
الدميقراطي ،وتنظيم داع��ش ،وقد أوض��ح الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغ��ان هذا البيان مؤخراً ،وقال
لكل من تنظيم
للصحفيني إن احلكومة الرتكية متتلك “ص��وراً وفيديوات” ِنُّ
تبي دعم ال��والايت املتحدة ٍّ
داعش ،وحزب االحتاد الدميقراطي يف سوراي ،وقد صدر بيان من السفارة األمريكية يف أنقرة يرد على هذه
االهتامات ،ولكن الرئيس الرتكي قام بتصرحيات مماثلة يف املاضي؛ ويف املقابل ،كتبت وسائل اإلعالم املوالية
للحكومة يف كثري من األحيان حول الدعم األمريكي لداعش ،ويف أعقاب اهلجوم على ملهى رينا ،انتشرت
فكرة أن وكالة املخابرات األمريكية متورطة يف اهلجوم ،إذ ظهر “خ�براء” أتراك على شاشات التلفاز،
وأشاروا إىل أن استخدام القنابل الضوئية (الفالش) ُّ
يعد دليالً على تواطؤ الوالايت املتحدة.
إن منطق واشنطن كثري السهولة ،وسيؤدي متديد الدعم اجلوي لعملية درع الفرات إىل خطر فتح صراع
فرعي جديد يف سوراي بني اجليش الرتكي وحزب االحتاد الدميقراطي؛ وهذا من شأنه أن ينقص من جهود
الضغط على داعش يف الرقة -القاعدة الرئيسة لعمليات التنظيم يف سوراي -وللضغط على كل من حزب
االحتاد الدميقراطي واجليش الرتكي للرتكيز على داعش ،قررت الوالايت املتحدة مؤخرا ًأن تعطي معلومات
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استخباراتية للقوات الرتكية يف الباب ،وقد جاء هذا القرار –على وفق صحيفيت نيويورك اتميز وواشنطن
بوست -بعد أن خففت أنقرة من قواعد االشتباك للطائرات من دون طيار وطائرات االستطالع التابعة
للتحالف يف املناطق املأهولة ،ويف املقابل يبدو أن التحالف يقدمي املساعدة للجيش الرتكي يف عمليات
االستهداف ،وهذه قدرة من شأهنا أن تعزز من فعالية القوة اجلوية الرتكية ،ولكن مع بعض اخلطر جتاه
الطائرات األمريكية العاملة يف املنطقة.
الشعبوية الرتكية:
تساعد األدوات املضادة للغرب جنباً إىل جنب مع الزايدة الطفيفة يف الشعور ابلقومية على دفع األولوية
التشريعية العليا حلزب العدالة والتنمية املتمثلة بتمرير دستور جديد من شأنه أن يضمن االنتقال من النظام
الربملاين إىل النظام الرائسي للحكومة ،إن هذا التحول ال��ذي حصل على دعم من قيادة حزب احلركة
يقوض بنح ٍو دائ��م ما تبقى من املؤسسات
القومية من شأنه أن يعزز النفوذ بيد السلطة التنفيذية؛ مما ّ
الدميقراطية يف تركيا.
كثرياً ما تتحدث احلكومة الرتكية بضرورة التوحد ضد اإلره��اب “بكافة أشكاله” ،وهو انتقاد ضمين
لسياسات الوالايت املتحدة يف سوراي ،لكن عبارة “مسك الكل” ال متاثل عملية اتّباع سياسة سليمة،
فموجة اإلرهاب يف تركيا تعد إىل حد كبري كمنتج اثنوي للقرارات العديدة اليت أُقرت يف أنقرة ،وكثري منها
تنبع من إعادة الرتكيز على “القضية الكردية” يف عام  ،2015والفشل املستمر يف توحيد الطرق الرتكية
لتحقيق هناية للدولة يف سوراي ،أما الدولة اإلسالمية (داعش) فهي على النقيض من ذلك إذ حتتاج فقط
إىل البقاء على قيد احلياة ،قبل االستفادة من االنقسامات العرقية والدينية للعودة إىل املناطق اليت تركت
بصمتها فيها أترخيياً.

ويف ظل غياب أي اسرتاتيجية سياسية واسعة النطاق وتشمل اجلهود الرامية إىل معاجلة األسباب اجلذرية
للتمرد الذي يقوده حزب العمال الكردستاين يف تركيا ،فإن املكاسب الصلبة للدولة الرتكية قد تنهار يف
املستقبل القريب سواء أيف سوراي أم يف جنوب شرق تركيا ،فمشكالت تركيا مع اإلره��اب مرتابطة ،مع
إج��راءات متخذة ضد حزب االحتاد الدميقراطي يف سوراي -الذي يقف اآلن يف مناطق متامخة للمنطقة
العسكرية الرتكية مشال الباب ،-وتشري النتيجة النهائية إىل أن املشكالت السياسية اليت تساهم يف هذه
املوجة من اإلرهاب ال تزال دون معاجلة ،ومن املرجح أن تستمر أعمال العنف؛ وهذا بدوره سيستمر يف
تغذية اخلطاب الشعبوي املناهض للغرب من قبل احلزب احلاكم يف تركيا الذي قد يكون مفيداً من الناحية
السياسية على املدى القصري ولكنه يكون كارثياً على املدى الطويل؛ ألنه ينتقص من القرارت السليمة
ملواجهة التهديد اإلرهايب ،ويعمل للحفاظ على مكانة تركيا اجليوسياسية يف صنع القرار ،ويف الوقت نفسه
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يؤدي إىل جناة تنظيم داعش على الرغم من تعرضه هلزمية ثقيلة ج��داً ،وتساعد تكتيكاته اإلرهابية على
السماح له ابكتساب القوة على املدى الطويل ،مما يؤكد استمرار فعالية التنظيم كجماعة ارهابية.
املصدر:
https://warontherocks.com/2017/01/turkey-is-tangled-up-in-terrorism/
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دروس من المصالحة الوطنية في رواندا
أماندس أونج *

2017/1/19
يف منطقة هادئة مليئة ابألشجار على بُعد أقل من ساعة ابلسيارة من العاصمة الرواندية كيغايل،
مر هبا سكان املنطقة .تربط ليورانسيا انيوجريا
يطغى هدوء جمتمع مبيو على املاضي املظلم والصدمة اليت َّ
وجارها اتسيان نكيندي صداقة متينة ،ولكن قبل  22عاماً ،يف ذروة اإلابدة اجلماعية يف روان��دا ،قتل
نكيندي تقريباً كل عائلة انيوجريا وتركها وإخوهتا معرضني للموت .يقول نكيندي“ :أان ممنت جداً هلا،
فمنذ أن راسلتها من السجن ،معرتفاً جبرائمي ومطالباً الصفح منها ،مل تدعوين أبداً ابلقاتل ،واآلن غالباً ما
أقوم برتك أطفايل معها حينما يكون لدي عمل بعيد عن القرية ،لقد قامت إبخالء سبيلي”.
تعيش  54أسرة يف قرية مبيو ،وهي إحدى القرى الست اليت أنشئت يف املناطق الريفية يف رواندا من
قبل منظمة مسيحية غري رحبية هتدف إىل معاجلة اجلروح اليت تسببت هبا األعمال الوحشية يف التسعينيات.
مت إطالق هذا املشروع من قبل منظمة غري حكومية حملية تدعى سجن زمالة روان��دا  ،-PFR-اليت
تساعد الناس واألسر احملتاجة للمسكن بغض النظر عما قاموا به خالل اإلابدة اجلماعية .تسعى منظمة
( )PFRإىل اجلمع بني الناجني وأولئك الذين كان هلم دور يف اإلابدة اجلماعية .انتقلت عائلة انيوجريا
إىل القرية أوالً ،مث انضم نكيندي هلم بعد إطالق سراحه من السجن.
يعيش اآلن ما يقرب من  3000ضحية وجاين يف قرى املصاحلة الست ،ويعزى جناح ()PFR
إىل تركيزها على املغفرة واملساحمة.

* كاتب يف صحيفة الغارداين الربيطانية.
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اتسيان نكيندي وجارته ليورانسيا انيوجريا .صورة :أماندس أونج.
وبغض النظر عن احلضور يف مناقشات مجاعية حول حل النزاعات ،يقوم القرويون برعاية املاشية
معاً ،وزراع��ة حماصيل الذرة واملنيهوت بشكل تعاوين ،فضالً عن امتالكهم حساابً مصرفياً مشرتكاً لدفع
تكاليف التأمني الصحي اخلاصة هب��م .وتضيف اني��وج�يرا“ :حن��ن متحفزون ألننا نعمل يف ه��ذا املكان
أبنفسنا ،فال وجود للجنود أو احلكومة”.
بعد اغتيال الرئيس الرواندي آنذاك جوفينال هابيارمياان -وهو من اهلوتو -يف عام  ،1994قتل
على مدار  100يوم أكثر من  800،000من التوتسي بشكل منتظم ،جنباً إىل جنب مع اهلوتو الذين
رفضوا املشاركة يف القتل .يف السنوات اليت تلت اإلابدة اجلماعية ،وجد العديد من الروانديني أنفسهم
يكافحون؛ من أجل التعامل ليس فقط مع الصدمات اهلائلة اليت تعرضوا هلا ولكن أيضاً مع املشكالت
العملية ،مثل أين جيب عليهم العيش؟.
يقول مدير االتصاالت يف( )PFRألكسندر جوما“ :لقد كانت مأساة للجميع ،سواء أكنت من
اهلوتو أم التوتسي ،وإذا كنت من الذين شاركوا بقتل الناس وسجنوا ،فحني خروجك ستجد أن منزلك
قد دمر أو مت االستيالء عليه ،وإذا كنت أحد الناجني من اإلابدة اجلماعية ،فإن مجيع أفراد عائلتك قد
ماتوا ،ومل يعد لديك أي مكان لتذهب إليه” .ويرى جوما أن القرى ختتلف عن أي مبادرة أخرى هتدف
إىل إعادة البناء الوطين؛ ألهنا مستمرة ومستدامة.
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أطفال روانديون يف املقربة التذكارية لإلابدة اجلماعية يف نيانزا مشال كيغايل .صورة :جان مارك بوجى.

مت تنفيذ نظام غاشاشا يف رواندا ،الذي يتكون من احملاكم اليت يديرها املواطنون ،ألول مرة يف عام
 ،2001وساعد هذا النظام جزئياً يف تسهيل التواصل بني اجلناة والناجني كخطوة أوىل يف جمال الوصول
إىل العدالة االنتقالية ،لكن جوما يعتقد أن املصاحلة عملية طويلة وصعبة وتتطلب كثرياً من اجلهد.

واتبع القول“ :إن االعتذار والغفران شيء واحد ،ولكن الناس ال يزالون يتجنبون بعضهم بعضاً
حينما ينتقلون إىل أحيائهم القدمية ،وإذا ما أرادت روان��دا الشفاء ،فإن على الناس مواجهة مشاعرهم
العميقة كل يوم حىت ال تطفو املعاانة والغضب إىل السطح مرة أخرى” .وقد ساعدت قرى املصاحلة أيضاً
من التخفيف من بعض الضغط على السجون يف رواندا اليت ازدمحت بشدة أعقاب اإلابدة اجلماعية.

يف بداية األلفية اجلديدة ،مت سن قوانني جديدة من حكومة الرئيس بول كاغامي تسمح أبن يتم
اإلفراج عن العديد ممن يسمون ابجلزارين من السجون إذا ما قاموا ابالتصال ابلضحااي الذين بقوا على
قيد احلياة ،وأعلنوا توبتهم ،كان نكيندي أحد هؤالء السجناء ،واختار االنتقال للعيش يف قرية املصاحلة
بعد اعرتافه مبا قام به .يف مبيو ال خيجل املقيمون ابالعرتاف بوضعهم كوهنم “اجلناة” أو “اجملين عليهم”.
يقول سيالس أويسيجاميورمي -الذي قُتِ َل أبوه من قبل مقيم آخر يف مبيو“ :-إن اإلابدة اجلماعية
مر هبا بنفسه ،علينا أن نتذكر
شيء من املستحيل على أي شخص أن يستوعبها عقلياً ما مل يكن قد َّ
األدوار احملددة اليت أديناها عام  ،1994ولكن التذكر ال يؤدي إىل الغضب ،لكنه يقوينا”.
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يف العام املاضي ،نشرت جلنة الوحدة واملصاحلة الوطنية استقصاءً يبني أن ما يصل إىل  ٪92.5من
الروانديني يشعرون أنه قد مت حتقيق املصاحلة ،وقد حققت رواندا العديد من اإلجنازات الرائعة األخرى ،مبا
يف ذلك أعلى نسبة متثيل للمرأة يف الربملان.

قرية مبيو .صورة :أماندس أونج.
يتعي القيام ابملزيد ،وتقول العاملة االجتماعية روبن كانيسيجيا:
ومع ذلك ،فإن العديد مقتنعون أنه نّ
“أعتقد أننا على ما يرام ،ولكن ال تزال هناك مشكالت متبقية قد تزداد سوءاً إذا ما مسحنا هلا أبن تتفاقم،
فغالباً ما يكون أبناء األس��رى عرضة للمخاطر؛ ألن آابءه��م حمكوم عليهم لفرتات طويلة؛ مما يعرضهم
لإلصابة ابالستياء لعدم فهمم لألخطاء اليت ارتكبها أابؤهم؛ لذلك نراهم يتوجهون إىل اجلرمية ،فال بد من
القيام حبمايتهم وتثقيفهم”.
متيل منسقة برانمج بناء السالم يف منظمة غري حكومية حملية تدعى (ال ملرة أخرى اي روندا) فلورنسا
ابتوين إىل املوافقة على أن املشاريع اليت تستهدف الشباب مهمة ،إذ تقول“ :إذا كان هناك شخص قتلت
كل عائلته من قبل جريانه ،فمن البديهي أن تكون هناك أزمة ثقة يصعب التخلص منها ،ففي يومنا هذا،
ال يزال هناك من ينكر اإلابدة اجلماعية من الذين يعيشون بيننا ،ومن الصعب تقدير أعدادهم ،ويكاد
يكون من املستحيل الوصول إليهم لتغيري وجهات نظرهم من دون التعرف عليهم”.

94

مقاالت مرتمجة

تعتقد ابت���وين أن ال��ن��دوات وامل��ن��اق��ش��ات غ�ير ال��رمس��ي��ة للشباب يف ك��ل م��ن روان����دا وال����دول اجمل���اورة
بوروندي ،وأوغندا ،ومجهورية الكونغو الدميقراطية -ستساعد على محايتهم من عودة أيديولوجية اإلابدةاجلماعية.
يقول منتقدو نظام كاغامي أيضاً إن االنتعاش ال��ذي ح��دث بعد اإلابدة اجلماعية ك��ان عملية
مصطنعة إىل حد كبري؛ بسبب التنظيم الدقيق لسياسة املصاحلة احلكومية اليت أتيت يف شكل برامج املشاركة
مثل أمغندا ،وهو حدث نظافة عام جيري يف يوم السبت األخري من كل شهر.
على الرغم من أن اهلدف هو إخراج البلد أبكملها من املشكالت بغض النظر عن االنقسامات
العرقية ،إال أن هناك ال��ذي��ن يتساءلون ع��ن الكيفية ال�تي ستساعد فيها ه��ذه ال�برام��ج اإلل��زام��ي��ة يف حل
املشكالت األكثر إحلاحا يف اجملتمعات ،مثل اضطراب ما بعد الصدمة الذي يواجهه الناجون.
لكن سكان مبيو لديهم رأي أخر ،إذ يقول أليوسا ميرتيباميب“ :لقد كان احلكم السيئ هو الذي
زرع ب��ذور الشقاق يف عام  ،1994ولكن احلكم الرشيد أيضاً هو ال��ذي يغيرّ األم��ور ،ويف هناية اليوم،
ستساعد اإلرادة السياسية على حدوث التغيري ،ولكن العاتق يقع علينا حنن الشعب الذي أتثّر عميقاً
بسبب اإلابدة اجلماعية؛ لذلك جيب أن يكون لنا دور يف تغيري األم��ور حنو األفضل” .وال عجب إذا
كانت املقاعد حتت األشجار يف مبيو متثل بقعة شعبية لالختالط ،وأهن��ا تشكل جملساً “للعدالة بني
العشب”.
حينما سألت انيوجريا عما إذا كانت ال تزال حتمل غضينة جتاه نكيندي ،ردت قائلة“ :لقد مررت
ابلعديد من األوقات الصعبة ،لقد شربت من بركة من املياه على جانب الطريق بينما كنت أحاول الفرار
إىل بوروندي ،لقد فقدت عائليت ،لقد عشت يف خوف من أن الذين فعلوا هذا يب سيعودون لالنتقام بعد
إطالق سراحهم من السجن ،لقد عشت يف حزن لفرتة طويلة ،ومل أمتكن من النظر يف عني أي من أولئك
الذين ينتمون إىل اهلوتو ،ولكنين وجدت أنين ال أستطيع العيش هكذا إىل األبد”.
املصدر:
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/12/my-neighbourmurdered-my-family-now-we-are-friends-rwanda-genocide
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السياسة الخارجية واألمنية للمملكة المتحدة بعد الخروج
من االتحاد األوروبي
مالكلولم تشالمرز *

2017/1/21
نقاط مهمة:
	•إن اململكة املتحدة ترمي إىل أتسيس عالقات خاصة جديدة بينها وب�ين االحت��اد األورويب
بشأن السياسة اخلارجية واألمنية يف أعقاب خروجها من االحتاد؛ لتفسح اجملال إىل املبادرات
املشرتكة معه والفعاليات حول القضااي ذات االهتمام املشرتك.
	•من أجل املساعدة يف ردم اهلوة يف التمثيل الدبلوماسي النامجة عن خروج اململكة املتحدة
من االحتاد األورويب ،ستحتاج اململكة املتحدة إىل زايدة االستثمار يف التمثيل الدبلوماسي يف
العالقات الثنائية وعرب احلكومة الربيطانية يف العواصم األوروبية األخرى.
	•جيب كبح مجاح اإلغراء ابستخدام “فائض األمن” للمملكة املتحدة كورقة مساومة -أي
دورها بوصفها قوة عسكرية وإستخباراتية يف أورواب الغربية .-مع ذلك فإن مسامهة اململكة
املتحدة يف األمن األورويب تعمل على تذكري دول االحت��اد األورويب األخ��رى ابملصاحل والقيم
القوية اليت سيواصلون احلصول عليها بنحو عام.
	•سيكون من الصعوبة مبكان ابلنسبة للمملكة املتحدة أن تبقى حمتفظة بنفوذها يف املناطق
مثل( :البلقان ،وأوك��ران��ي��ا ،ومش��ال أفريقيا ،وتركيا) طاملا شكل ال��وص��ول إىل أس���واق االحت��اد
األورويب -ويف بعض احلاالت العضوية احملتملة يف االحتاد األورويب -دافعاً سياسياً قوايً هلا،
من املرجح أن تسعى دول األعضاء األخرى يف االحتاد األورويب ابالستفادة من خروج بريطانيا
من أجل زايدة نفوذها.
	•إن أتثري اململكة املتحدة يف األمن األورويب سيبقى كبرياً؛ نظراً ملوقعها بوصفها القوة األوروبية
األكثر ق��درة واستعداداً يف حلف الناتو ،لكن مع ذلك سيبقى األم��ر األكثر صعوبة على
اململكة املتحدة من ترمجة هذا االلتزام إىل نفوذ سياسي؛ إذ يتعني أن تعمل جاهدة لضمان
* انئب املدير العام للمعهد امللكي للخدمات املتحدة يف لندن ،وهو خمتص ابلشؤون اخلارجية والدفاعية
واألمنية للمملكة املتحدة.
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أن تكون مدخالت سياستها ليست على هامش أو نتيجة ترتتب على نتائج احل��وار بني
الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب.
	•هناك نقاش قائم بشأن احتمالية حتويل منصب انئ��ب القائد األع��ل��ى للتحالف يف الناتو
(- )DSACEURالذي شغلته اململكة املتحدة منذ العام  -1951إىل عضو آخر يف
الناتو ال يزال جزءاً من االحتاد األورويب.
	•قد تكون هناك طرق مبتكرة ملعاجلة هذه املسألة ،لكن مع ذلك أن حقيقة ما جرى ابلفعل
حمصناً
إمنا هو رسالة واضحة أبن نفوذ اململكة املتحدة ضمن حلف الناتو ال ميكن أن يكون ّ
كلياً من عواقب االنسحاب من االحتاد األورويب.
	•إن دور اململكة املتحدة بوصفها شريكاً عاملياً ذا قيمة للوالايت املتحدة سيظل على األرجح
م��ن دون ض��رر بعد االن��س��ح��اب م��ن االحت���اد األورويب ،م��ق��ارن��ة ب��دوره��ا بوصفها “ج��س��راً”
دبلوماسياً بني ال��والايت املتحدة وأورواب .إن إمكانية العزلة الدبلوماسية يف أورواب ميكن أن
تغري احلكومة ابالعتقاد أبنه ال بديل عن الوقوف “جنباً إىل جنب” مع الوالايت املتحدة
يف أي صراع عسكري يف املستقبل ،وقد عززت التجارب خالل العقود األخرية املاضية ضرورة
توخي احلذر ،واآلن رمبا ستزيد رائسة دوانلد ترامب الرغبة يف احلفاظ على عالقات أمنية قوية
كل من اململكة املتحدة واالحتاد األورويب على السواء.
مع ٍّ

	•ستحتاج اململكة املتحدة إىل م��وازن��ة رغبتها يف استخدام االنسحاب من االحت��اد األورويب
بوصفه فرصة لتعميق نفوذها كقوة عاملية مع استمرار مصلحتها يف األم��ن واالس��ت��ق��رار يف
أورواب ،ويف خضم أوج نشاطها يف ال��ش��ؤون ال��دول��ي��ة بعد عقد م��ن ال��ع��ام  ،1997تطمح
اململكة املتحدة أبن تكون “قوة من أجل اخلري” ،وهي األجندة اليت حتققت بفضل النمو
االقتصادي السريع والبيئة األمنية املواتية يف أورواب ،واليوم على النقيض من ذلك فإن اإلصرار
الروسي -مع اآلاثر غري املباشرة املتعددة النامجة عن اهنيار الدول العربية الرئيسة -جيعل من
التهديدات األمنية يف جوار اململكة املتحدة األوريب أكثر أمهية من أي وقت مضى منذ العام
 ،1990وإذا ما استمر هذا النمط ،فإن األولوية النسبية اليت تعلقها اململكة املتحدة على أمن
أورواب ميكن أن تتزايد ،إبزاء احنسار قدرهتا على التأثري يف شكل العمل اجلماعي.
	•إن انتخاب ترامب بوصفه رئيساً للوالايت املتحدة ميكن أيضاً أن يقود إىل مز ٍ
يد من الضغط
على الدول األوروبية ،مبا يف ذلك اململكة املتحدة؛ من أجل االضطالع بنصيب أكرب من
98

مقاالت مرتمجة

املسؤولية عن أمنهم؛ ونظراً لذلك فإن اململكة املتحدة ترغب على األرجح يف تعميق اجلهود
املوجودة لتحسني التعاون الدفاعي الثنائي مع أعضاء الناتو األوروبيني -فرنسا على سبيل
املثال ،-وفضالً عن ذلك فإن رائسة ترامب رمبا تقود حىت إىل رغبة أكرب من قبل اململكة
املتحدة يف حقبة ما بعد االنسحاب من االحتاد األورويب ملناقشة تعزيز التعاون الدفاعي مع
االحتاد نفسه.
إن العواقب طويلة األم��د للسياسة اخلارجية النسحاب اململكة املتحدة ق��د تعتمد -قبل كل
شيء -على ما إذا كان سيتبعه انتعاش اقتصادي ميكن أن يوفر املوارد اليت ستحتاجها اململكة املتحدة
لدعم مصداقيتها بوصفها قوة دولية مستقلة ،يف الوقت الذي يعاجل أيضاً االستياء الشعيب الذي أعطى
زمحاً للتصويت يف يوم  23من حزيران .2016
ومع ذلك حىت قبل أن تصبح التداعيات االقتصادية واضحة على املدى الطويل ،فإن انفصال
بريطانيا عن االحتاد األورويب من املرجح أن يكون له أتثري كبري على السبل اليت من خالهلا تكون اململكة
املتحدة قادرة على استخدام قدرات سياستها اخلارجية –الدبلوماسية والدفاع والتنمية– من أجل تعزيز
مصاحلها ونفوذها.
مل تعد على طاولة النقاش:
إن قرار رئيسة ال��وزراء ترييزا ماي من أجل استخدام املادة  50من معاهدة لشبونة* حبلول آذار
من العام  ،2017والتزامها الواضح يف استعادة سيطرهتا الوطنية الكاملة على تنظيم االقتصاد واهلجرة،
يفصح عن أن اململكة املتحدة اآلن يف طريقها لالنسحاب من السوق املوحدة وعلى األرجح من االحتاد
الكمركي .وإن هناك حت��والً ج��ذرايً يف العالقات االقتصادية مع بقية دول االحت��اد األورويب ستحصل،
وإعطاء احلكومة القدرة على وضع قواعدها وإب��رام اتفاقيات جديدة ودينامية تعمل يف اململكة املتحدة
أبكملها(.)1
بعد انسحاب اململكة املتحدة من االحتاد األورويب ،فإهنا مل تعد ممثلة يف مئات من االجتماعات
اليت من خالهلا يقرر االحتاد كيفية االستجابة للقضااي الدولية ،ومن غري الواقعي أيضاً أن نتوقع اململكة
املتحدة ستكون قادرة على احلفاظ على دورها املهم بصفة مراقب ،إن السياسة اخلارجية لالحتاد األورويب
ستكون بنح ٍو متزايد قضية للعمل املشرتك من قبل املفوضية واجمللس ،وغالباً ما مجعتها مع جلنة العمل
اخلارجي اليت انطوت على مفاوضات معقدة للمواقف املشرتكة ابستخدام جمموعة من القدرات -مثل
الطاقة والسياسة والبيئة والعقوابت -اليت تتجاوز أي فصل دقيق بني القضااي االقتصادية ،واألمنية.
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إن اململكة املتحدة ستظل هلا مصلحة يف تشكيل سياسة االحتاد األورويب يف هذه القضااي حىت بعد
مغادرهتا؛ لذا فإن الرتكيز األساسي من االهتمام على مدى الثالث سنوات القادمة ال ُّ
بد أن يكون على
عملية إعادة الصالحيات من االحتاد األورويب إىل اململكة املتحدة واحلكومة اليت آلت إليها السلطة ،ويف
حالة عدم وجود اتفاقية انتقالية ،فإن اململكة املتحدة رمبا لن يكون أمامها سوى سنتني من أجل وضع
سياسات وطنية -أو يعهد هبا للحكومة ،-وبىن إدارية لتنظيم التجارة -مبا يف ذلك العقوابت ،-واهلجرة،
ومساعدات الدولة ،وسياسة الطاقة ،واملنافسة ،والزراعة والثروة السمكية ،ومحاية البياانت ،وأوجه تطوير
التعاون ،والبحث .وكنتيجة لذلك فإن هناك مثة خطراً يتمثّل يف أن يتم غض الطرف عن السياسة األمنية
واخلارجية طاملا تستخدم احلكومة قدرهتا احملدودة للرتكيز على تلك املخاوف األكثر إحلاحاً.
أما االحتاد األورويب فسيحتاج إىل العمل على كيفية تعديل البىن اخلاصة به والسياسات واملوازانت
للتكيف مع خ��روج اململكة املتحدة ،وهي العملية اليت من املرجح أن تشمل مناقشات تقاسم األعباء
القاسية بني ال��دول األعضاء؛ يف إط��ار سعي اجلميع لتقليل اخلسائر االقتصادية وحتقيق أعلى قدر من
املكاسب ،ومع مرور الوقت فمن املعقول أن نتوقع أن يتم التوصل إىل توازانت جديدة يف املصاحل بني
أعضاء االحتاد األورويب من جهة ،واالحتاد األورويب واململكة املتحدة من جهة أخرى ،لكن هذه العملية
ستستغرق وقتاً.
إن إعادة السلطات إىل االحتاد األورويب سيوفر فرصاً جديدة ملتابعة هنج وطين للسياسة اخلارجية؛
األمر الذي يسمح ابستخدام العقوابت واالمتيازات التجارية بوصفها أداة للسياسة من دون الرجوع إىل
السلطات األوروبية أو احملاكم؛ مع ذلك فإن الثمن املدفوع جراء زايدة السيطرة الوطنية ،سيكمن يف صعوبة
تنسيق العمل اجلماعي يف مواجهة التحدايت األمنية الناشئة.

ومبجرد االنتهاء من عملية االنفصال فقد تكون هناك جماالت للسياسة اليت تصبح فيها اململكة
املتحدة واالحتاد األورويب أكثر تنافسية ،لكن مع ذلك فإن مصاحلها اجليوسياسية األوسع ستستمر لتكون
متطابقة على حنو كبري ،لتعكس املوقف املشرتك بينهما كما هو احلال ابلنسبة للدميقراطيات الغربية املتقدمة
مع العديد من االهتمامات املشرتكة حتديداً.

وكنتيجة لذلك قد يبدو أنه ال يزال من املمكن أن تنصور ظهور “عالقة خاصة” جديدة حلقبة
ما بعد االنسحاب بني اململكة املتحدة واالحتاد األورويب يف جمال السياسية اخلارجية واألمنية ،ليفضي إىل
مبادرات مشرتكة يف املستقبل بينهما؛ وكذلك اختاذ إجراءات بشأن القضااي ذات االهتمام املشرتك.؛ فمثل
هذه العالقة -إىل جانب تعزيز بعض اآلليات طويلة األمد املوجودة للتشاور الرابعي بني فرنسا وأملانيا
واململكة املتحدة وال��والايت املتحدة -ميكن أن تساعد يف ضمان أن تواصل اململكة املتحدة -بشكل
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وثيق -املسامهة ابملشاورات بشأن قضااي السياسة األمنية الرئيسة اليوم ،وأن مكانة اململكة املتحدة يف
جملس األمن الدويل التابع لألمم املتحدة ميكن أن يساعد يف هذا األمر.
مع ذلك من الضروري أن نكون واقعيني بشأن مدى النفوذ الذي ميكن أن يتمخض عن العالقة
اخلاصة ،إذ إن صنع القرارات املشرتكة لن يكون ممكناً طاملا غادرت اململكة املتحدة االحتاد األورويب ،ورغبة
كل طرف يف أن يقف حائالً ضد أي اقرتاح ميكن خيضع صنع القرار لديها إىل الطرف اآلخر ،ومن املرجح
أن جتد اململكة املتحدة نفسها يف مواجهة األمر الواقع األورويب على القضااي الرئيسة ،إذ تؤدي الطبيعة
املعقدة جداً للعمليات أبن تفضي إىل قرارات تعمل ابلضد من إعادة االنفتاح على األطراف اخلارجية؛
مفر منها هي أن اململكة املتحدة ستكسب مزيداً من السيطرة على سياساهتا
والنتيجة الطبيعية اليت ال َّ
إبزاء احنسار كبري يف قدرهتا على صياغة هنج مجاعي لدول االحتاد األورويب.
إن اجلهود املطلوبة لوضع سياسات وطنية جديدة ،وتقليص النفوذ يف بروكسل من املرجح أن
يفضي إىل تعميق تركيز اململكة املتحدة على تلك املناطق ذات املصلحة الوطنية املباشرة ،وم��ن أجل
املساعدة يف سد الفجوة يف التمثيل الدبلوماسي على املستوى متعدد األط��راف الناجم عن انسحاب
اململكة من االحتاد األورويب؛ فإهنا -أي اململكة املتحدة -رمبا ترغب يف أن تستثمر أكثر يف العالقات
الثنائية وعرب احلكومة الربيطانية والتمثيل الدبلوماسي يف العواصم األوروبية األخرى ،ومع ذلك من دون
شغل مقعد يف االحتاد األورويب -حيث يتم إبرام التسوايت عرب بلدان االحتاد -فإن هذا األمنوذج اجلديد
حتول يف الرتكيز يبتعد عن وضع هنج جديد لالحتاد،
للدبلوماسية األوروبية من املرجح أن ينطوي على ّ
ويقرتب صوب محاية املصاحل الوطنية املباشرة.
إغراء “األمن التجاري”:
إن املخاوف تتزايد بشأن الشروط املستقبلية التفاقية خروج اململكة املتحدة من االحتاد األورويب،
وق��د مييل بعض املنخرطني يف صياغة السياسة إىل الركون للحجة القائلة إن اململكة املتحدة جيب إن
تستخدم “فائض األمن” لديها –أي دورها القيادي كقوة عسكرية واستخباراتية يف أوراب الغربية -كورقة
مساومة ميكن أن تستخدمها مقابل احلصول على تنازالت جتارية يف تسوية ما بعد خروجها من االحتاد
األورويب(.)2
لكن على الرغم من ذلك هناك خماطر تنطوي على تبين مثل هذا النهج ،إذ يرتتب على ذلك أن
مسامهة اململكة املتحدة يف الدفاع واألمن اجلماعي ستعتمد على ما إذا كانت الدول األخرى مستعدة
ل�لاع�تراف مبصاحلها يف جم��االت أخ��رى من قبيل ال��وص��ول إىل السوق امل��وح��دة على سبيل امل��ث��ال .وكما
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هو احل��ال مع ترامب -ال��ذي رب��ط ضماانت األم��ن األمريكية ب��زايدة املسامهات من احللفاء األوروب��ي�ين
سيقوض الثقة املتبادلة اليت تعتمد تلك
واآلسيويني خالل محلته االنتخابية للرائسة -فإن مثل هذا النهج ّ
الضماانت ،اذ سينظر للملكة املتحدة -سواء من جانب احللفاء أم من اخلصوم احملتملني -على أهنا تسري
صوب العزلة مبنحى أكثر مما كان متوقعاً يف السابق ،إ ْذ إن قيمة الطمأنينة يف مسامهة اململكة املتحدة يف
الدفاع اجلماعي تكمن إىل حد كبري يف موثوقيتها ،وجيب على احلكومة أن تفكر ملياً قبل ذلك ،ومن ثمََّ
إن التزامها األوسع حللف الناتو سيكون موضع تساؤل.
إن “فائض األمن” للمملكة املتحدة ميكن أن يكون مفيداً يف أن توضح ألقراهنا املفاوضني يف
االحتاد األورويب -والسيما يف الشؤون األمنية واخلارجية -أن هناك أموراً أكثر إجيابية يف العالقة مع اململكة
املتحدة من اجلدل الذي حيوم حول الرسوم الكمركية وقواعد اهلجرة واملسامهة يف املوازنة.
بعد خروج اململكة املتحدة من االحتاد األورويب ستواصل هي واالحتاد األورويب تبادل املصاحل والقيم
األساسية ،واململكة املتحدة ستعمل على أن تكون شريكاً موثوقاً به يف الشؤون األمنية والدفاعية .وحني
األخذ بعني احلسبان كيفية التعامل مع املفاوضات حينما تصل األمور إىل مرحلة األزمة ،فإن أي رغبة
ملعاقبة اململكة املتحدة للحيلولة دون حصول مز ٍ
يد من االنشقاقات يف االحتاد األورويب جيب ان ينظر له
بنح ٍو صحيح يف إطار العالقة األوسع مع اململكة املتحدة.
اململكة املتحدة وجوارها األورويب:
إن اململكة املتحدة رمب��ا متيل إىل استخدام احل��رايت اجل��دي��دة املرتتبة على انسحاهبا من االحت��اد
األورويب؛ لتوفري مز ٍ
يد من احلماية من مشاكالت أورواب ،ومثلما اخ��ت��ارت البقاء خ��ارج منطقة العملة
املشرتكة ،وإنشاء منطقة خالية من حرية املرور “الشنغن” اليت أاتحت هلا االبتعاد عن األزمات املركزية اليت
تؤثر على بقية االحتاد األورويب ،فإن اململكة املتحدة ستسعى -على سبيل املثال -إىل استخدام ضوابط
وطنية جديدة لتعزيز قدرهتا على استخدام االحتاد األورويب كمنطقة عازلة ضد اهلجرة غري املرغوب فيها
من شرق أورواب وجنوهبا.
ويبدو أن املستوايت املرتفعة احلالية من املساعدات االقتصادية يف اململكة املتحدة إىل ال��دول
األعضاء األكثر فقراً يف أورواب الشرقية وتوجيهها من خالل موازنة االحتاد األورويب سيتم ختفيضها بنح ٍو
حاد ،ورمبا يف الوقت الذي تنتهي فيه متاماً ستوفر للمملكة املتحدة ما مقدراه  9مليارات يورو يف السنة
حسب أسعار عام  .)3(-2015ومن املمكن أن تنسحب اململكة املتحدة أيضاً من صندوق التنميةاألورويب ،الذي سيتلمس آاثرها على حنو غري متناسب جرياهنا األوربيون يف اجلنوب والشرق.
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إن اململكة املتحدة قررت استخدام تلك املوارد إلعادة االستثمار يف املعوانت هلذه البلدان نفسها
على أساس ثنائي؛ ونظراً لألولوية التأرخيية اليت منحتها اململكة املتحدة إىل أورواب الشرقية ومشال أفريقيا يف
إطار املساعدات على أساس ثنائي قد تدنت نسبياً ،فإنه من املرجح أن يحُ َّوَل جزءٌ كبريٌ من هذا التمويل
إىل دعم األولوايت اجلديدة احملددة وطنياً يف الداخل اخلارج ،أو تستخدمها للمساعدة يف ختفيف األعباء
املالية النامجة عن الركود الناتج عن انسحاب اململكة من االحتاد األورويب.
ونتيجة لذلك ،سيكون من الصعب ابلنسبة للمملكة املتحدة احلفاظ على نفوذها يف املناطق مثل:
(البلقان ،وروسيا البيضاء ،وأوكرانيا) طاملا ستحتاج هذه البلدان -من أجل الوصول إىل أسواق االحتاد
األورويب ،واحتمال عضوية االحتاد األورويب -إىل رافعة سياسية قوية ،وطاملا من املرجح أن تستفيد الدول
األعضاء األخرى من االحتاد األورويب من انسحاب اململكة املتحدة؛ من أجل زايدة نفوذها ،ومن املرجح
أن يشهد نفوذها احنساراً مماثالً يف املناطق اجملاورة األخرى مثل :مشال أفريقيا ،وتركيا اللتني تعتمدان اعتماداً
كبرياً على االحتاد األورويب؛ من أجل الوصول التجاري و/أو املساعدة.
يف الواقع أن هذا االحنسار قد بدأ ابلفعل من هتميش اململكة املتحدة للنشاط الدبلوماسي بسبب
األزمات املتتالية لليورو واملهاجرين ،وإىل التفاوض واحلفاظ على االتفاق األورويب مع تركيا بشأن اهلجرة،
وإىل القيادة األملانية-الفرنسية للدبلوماسية املتعلقة أبوكرانيا .وعلى الرغم من أن كثرياً من األمور ستعتمد
على شكل الرابطة اليت ستتخذها اململكة املتحدة يف املستقبل مع االحتاد األورويب ،إال أن احنساب اململكة
من املرجح أن يزيد من وترية ذلك االحنسار.
اململكة املتحدة والدفاع األورويب:
إن نفوذ اململكة املتحدة على أجندة األم��ن األورويب سيظل كبرياً؛ نظراً ملوقعها بوصفها القوة
األوروب��ي��ة األكثر قوة واستعداداً والتزاماً يف حلف الناتو ،وأن إعالانهتا األخ�يرة املنسقة بشأن عمليات
جديدة لنشر طائرات التايفون لرومانيا ،و 150من اجلنود يف شرق بولندا ،واألهم من ذلك كتيبة املشاة
املدرعة املكونة من  800فرد إىل إستونيا ،كل ذلك يفصح عن ذلك االلتزام( .)4إن الكتائب األربع املنتشرة
يف أورواب “تعزز الوجود” يف أورواب الشرقية؛ نتيجة لقمة وارشو حللف الناتو ،فثالث منها سيتم قيادهتا
يف أعقاب انسحاب اململكة املتحدة من االحت��اد األورويب -من قبل دول خ��ارج االحت��اد األورويب(،)5وعمليات االنتشار هذه رمبا بدأت لتصبح ما يعادل القوات املتعددة اجلنسية املنتشرة حديثاً على جبهة
أملانيا الغربية إابن احلرب الباردة ،وإن كانت على نطاق أصغر بكثري ،وهي هتدف إىل إظهار أن أي عدوان
قد يهدد إبشعال فتيل صراع مع أقوى القوى العسكرية حللف الناتو.
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العامل على نطاق أوسع وخماطر النهج األحادي:
إن أتثري اململكة املتحدة خارج احمليط األورويب ينبغي أن يكون أسهل؛ للحفاظ عليه بدعم من
الثقافة السياسية األممية ،وابستمرار املستوايت عالية من االلتزام ابملوارد ومقعدها الدائم يف جملس األمن
التابع لألمم املتحدة ،ويف الوقت الذي ال تزال تركز فيه السياسات اخلارجية للدول الكربى يف االحتاد
األورويب -مع استثناء فرنسا جزئياً -إىل حد كبري على املنطقة ،فإن اململكة املتحدة تتبىن نظرة عاملية
قوية وحتتفظ بشبكة دبلوماسية واسعة تدعمها موارد الدفاع واملعونة ،يف أجزاء كبرية من جنوب الصحراء
الكربى يف أفريقيا واخلليج وجنوب آسيا ومنطقة آسيا -احمليط اهلادئ (الباسفيك)-؛ ونتيجة لذلك فإن
دور اململكة املتحدة بوصفها شريكاً ذا قيمة للوالايت املتحدة من املرجح أن ال يتضرر نسبياً يف أعقاب
خروجها من االحتاد األورويب مقارنة بدورها بوصفها طريقاً تسعى من خالله الوالايت املتحدة للتأثري يف
أورواب والعكس ابلعكس.
يف الوقت الذي من املرجح أن تستمر فيه شهية اململكة املتحدة للقيام بدور نشط يف عامل ما بعد
االحتاد األورويب ،لكنها أيضاً ستكون حتت وطأة ضغط لرتكيز هذه الطاقة على البلدان واملناطق واحملاور
اليت لديها فيها مصاحل قوية أو حيث لديها ميزة نسبية واضحة قادرة على االستجابة ملشكلة معينة.
خيص
إن النهج األكثر استقاللية يف السياسة اخلارجية ميكن أن يقود إىل ف��رص جديدة فيما ُّ
للمملكة املتحدة؛ من أجل ان أتخذ زمام املبادرة يف االستجاابت الدولية على وفق املبادئ األساسية
حقوق اإلنسان على سبيل املثال ،-أو االنتقال إىل الفراغات اليت خلفها الشلل السياسي يف القوى��ح على
الكربى األخ��رى ،فقد كان للتدخل يف احل��رب األهلية يف العام  2000يف سرياليون ٌ
مثال واض ٌ
كيفية حمافظة اململكة املتحدة على قدراهتا لقيادة النشاطات الدولية ،يف الوقت الذي يفتقر فيه آخرون
كالوالايت املتحدة ،وفرنسا -الرغبة من أجل القيام بذلك ،وإذا ما قدمت الفرصة نفسها فيمكن ملز ٍيد
من هذه النشاطات أن تساعد على استعادة املصداقية الدولية للسياسة اخلارجية للمملكة املتحدة يف
أعقاب اخلروج من االحتاد األورويب.
ومع ذلك فإن الفرص ملثل هذا النشاط من املرجح أن تكون مقتصرًة على عدد قليل نسبياً من
احلاالت ،من قبيل املستعمرات السابقة اليت ال توجد فيها قوة كربى أخرى تكون منافساً قوايً هلا يف املقامل
األول ،وحيث جتد اململكة املتحدة نفسها متتلك مصلحة اقتصادية أو أمنية حمدودة نسبياً (كتعارضها مع
اجلانب األخالقي أو التأرخيي).
إبزاء ذلك فإن حماوالت اتباع موقف أكثر استقالالً وحزماً يف العالقة مع الدول األورآسية الكربى
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سيتعي عليها متابعتها بعناية ،وابلتشاور الوثيق مع الوالايت املتحدة وحلفائها
مثل روسيا والصني وإيران نّ
األوربيني ،ومن املرجح أن تبحث القوى املعادية عن فرص لفصل اململكة املتحدة عن شركائها األوربيني
من قبيل استهدافها بتطبيق عقوابت دبلوماسية واقتصادية على سبيل املثال.
إن خماطر األحادية ستكون كبرية ابلنسبة للعمل العسكري بنح ٍو خاص ،إذ إن معظم الشركاء
واخلصوم احملتملني يف جنوب آسيا وشرقها يعملون على زايدة موازانهتم الدفاعية ويستثمرون بكثافة يف
القدرات اليت هتدف إىل ردع بعضهم بعضاً من التدخل العسكري(.)6

إن الزخم احلايل الكامن وراء زايدة العالقات العسكرية الثنائية للمملكة املتحدة مع دول اخلليج
والياابن ميكن أن ينمو يف أعقاب خروج اململكة املتحدة من االحتاد األورويب ،لكن جيب أن تكون مقيدة
بعناية من أجل احلد من املخاطر يف أن اململكة املتحدة ميكن أن تكون منخرطة يف صراعات يف املستقبل
من دون دعم ال��والايت املتحدة ،وقد تكون هناك درج��ة من احل��ذر أيضاً مت��ارس يف احلفاظ على حرية
اململكة املتحدة للعمل فيما يتعلق ابحلمالت العسكرية األمريكية املستقبلية.
إن احتمال العزلة الدبلوماسية يف أورواب قد يدفع احلكومة املستقبلية لوضع مزيد من الرتكيز على
ضرورة الوقوف “جنبا إىل جنب” مع الوالايت املتحدة يف أي نزاع عسكري يف املستقبل ،ومع ذلك فإن
التجارب املتعاقبة خالل العقود املاضية -كما بدا واضحاً يف قرار غزو العراق لعام  -2003قد عززت
احلاجة للحذر ،وإن رائسة ترامب ستزيد الرغبة يف احلفاظ على االستقاللية يف االسرتاتيجية.
نفوذ أم مصاحل:
على مدى العقدين املاضيني توجه جانب كبري من جهد السياسية اخلارجية للمملكة املتحدة
صوب األزم��ات األمنية خ��ارج اجل��وار األورويب والسيما يف جنوب آسيا -كالباكستان ،وأفغانستان،-
وبالد الشام واخلليج -والسيما الشركاء من جملس التعاون اخلليجي ،والعراق ،ولبنان ،واألردن ،-وشرق
أفريقيا -والسيما كينيا ،والصومال ،وجنوب ،السودان) ،فضالً عن جنوب شرق آسيا -العمل بنح ٍو وثيق
مع أسرتاليا ،وسنغافورة ،وماليزاي وبنح ٍو متزايد الياابن.-
إن األمهية النسبية لتلك االلتزامات على نطاق أوس��ع ميكن أن تتزايد يف حقبة ما بعد خروج
اململكة املتحدة من االحتاد األوروبيأ حيث تسعى احلكومة لتطوير التزاماهتا للسياسة اخلارجية لـ”بريطانيا
العاملية” بوصفها جزءاً من إعادة توجيه أوسع بعيداً عن أورواب.
مع ذلك هذا رمبا ال يكون الوقت املناسب للقيام مبثل هذا التحول ،فخالل أوج نشاطاها الدويل
يف العقد الذي تال العام  ،1997كانت اململكة املتحدة تطمح إىل أن تكون “قوة من أجل اخلري”،
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وأدت دوراً رئيساً يف دعم ال��والايت املتحدة يف حريب العراق وأفغانستان ،ويف الوقت نفسه سعت إىل
حتشيد اجملتمع الدويل لدعم أهدافها الطموحة احلد من الفقر العاملي .تلك األجندة كانت ممكنة؛ بسبب
املوارد اإلضافية اليت وفرها النمو االقتصادي السريع ،وبفعل البيئة األمنية املواتية نسبياً يف أورواب.

اليوم وعلى العكس من ذلك فإن اململكة املتحدة تكافح من أجل التعايف من اآلاثر املالية جراء
األزمة االقتصادية لعام  ،2008واإلص��رار املتزايد من روسيا ،إىل جانب اآلاثر اجلانبية املتعددة النامجة
عن اهنيار الدول العربية الرئيسة يعنيان أن التهديدات األمنية للملكة املتحدة من دول اجلوار املباشر هي
اآلن اكثر أمهية من أي وقت مضى منذ هناية احلرب الباردة ،ويف الوقت نفسه فإن انتخاب ترامب ميكن
أن يؤدي إىل مزيد من الضغط على الدول األوروبية ،مبا يف ذلك اململكة املتحدة من أجل احلصول على
حصة اكرب من املسؤولية توفري أمنهم ،وإذا ما استمرت هذه االجتاهات فإن مصلحة اململكة املتحدة يف
األم��ن األورويب ميكن أن تنمو حىت لو كان من املرجح أن تنحسر قدرهتا على التأثري يف شكل احللول
اجلماعية ،وسيتعني على اململكة املتحدة أن حتقق املوازنة بني رغبتها يف استخدام خروجها من االحتاد
األورويب بوصفه فرصة لتعميق نفوذها كوهنا قوة عاملية ،وبني استمرار مصلحتها يف األمن واالستقرار يف
أورواب.
مستقبل جمهول:
حبلول عام 2019على أبعد تقدير ،هناك احتمال كبري أن اململكة املتحدة لن تكون عضواً يف
االحتاد األورويب ،وأن مثن مز ٍ
يد من السيطرة الوطنية على أدوات السياسة اخلارجية -على سبيل املثال فيما
يتعلق ابلدبلوماسية االقتصادية -سيكون بشكل احنسار كبري يف التأثري على السياسات اخلارجية األوروبية
املشرتكة.
إن مغادرة اململكة املتحدة االحتاد األورويب سيعمق النمط األخري صوب سياسة أمنية تركز على
املصلحة الوطنية ،واألثر الرتاكمي سيكون سياسة خارجية وأمنية ختتلف جذرايً يف الرتكيز مما كان عليه
األمر يف أوج النزعة الدولية لبلري/براون يف العقد الذي تال العام .1997
إن انتخاب ترامب –على أساس الربانمج االنتخايب “أمريكا أوالً” -ميكن أن يشجع هذه النمط؛
ليلقي مزيداً من الشكوك بشأن ما إذا كان النظام املؤسسي الغريب يف حقبة ما بعد عام  1945سيبقى
قائماً ،واذا ما سعى -أي ترامب -إىل تنفيذ الربانمج القومي الذي انتخب على أساسه فإنه رمبا يساعد
يف جعل اململكة املتحدة واالحتاد األورويب أقرب إىل سياسة الدفاعية ،وإن كان ذلك على أساس ثنائي.
بل قد يصل األمر إىل رغبة الربيطانيني ملناقشة قضااي الدفاع مع االحتاد األورويب إىل حد أكرب بكثري مما
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كان عليه استعدادها حينما كانت عضواً فيه.

ويتوقف الكثري من هذا على استجابة روسيا للصدمات املزدوجة يف اململكة املتحدة والوالايت
املتحدة ،وإذا ما كانت هناك جهود مضاعفة من اجل إعادة أتسيس جمال النفوذ على حدودها الغربية،
فهي رمبا تكون كجزء من صفقة أوسع مع الرئيس ترامب فوق رؤوس احللفاء فإن الضغط على االحتاد
األورويب واململكة املتحدة لتعميق تعاوهنما الدفاعي سيكون كبرياً ،واحتمال أن يبدد أي نية لالحتاد
األورويب ملعاقبة اململكة املتحدة اقتصادايً خلروجها منه.
رابط الدراسة:
_https://rusi.org/sites/default/files/201701_bp_uk_ foreign_and_security
policy_ after_brexit.pdf

* هي املادة اليت حتدد سبل انسحاب إحدى الدول األعضاء يف االحتاد األورويب بشكل طوعي ومن طرف
واحد على وفق املتطلبات الدستورية اخلاصة هبا( .املرتجم).
( )1ترييزا ماي ،خطاب رئيسة ال��وزراء إىل اللورد مايور ابنكوت ،جولدهول ،لندن 14 ،تشرين الثاين
.2016
( )2غاري جيبون ،مريكل إىل ماي حول مفاوضات خروج اململكة املتحدة من االحت��اد األورويب :نني
دانك ،قناة  4اإلخبارية 29 ،تشرين الثاين يف عام  2016أفاد جيبون أبن املسؤولني يف احلكومة الربيطانية
يف سياق التداول بشأن خروج اململكة املتحدة من االحتاد األورويب قد أشاروا إىل قدرات بريطانيا ومهاراهتا
يف قضااي الدفاع واالستخبارات بوصفها “فائض أمن” ،وجادل أيضاً معهد احلكومة ابلقول“ :إذا ما
تبنّت الوالايت املتحدة موقفاً اكثر عزلة حينها سيكون التعاون األمين اجلاري مع اململكة املتحدة أكثر
قيمة؛ هذا ميكن أن يقوي موقف اململكة املتحدة التفاوضي يف حماداثت خروجها من االحتاد األورويب،
طاملا ميكنها أن تستخدم الوعد ابلتعاون اجلاري حول التدابري األمنية الستخراج اتفاق من االحتاد األورويب
أكثر مالئمة .ينظر :روبني مونرو ،ماذا سيعين للرئيس ترامب خروج اململكة املتحدة من االحتاد األورويب؟،
معهد احلكومة 21 ،تشرين الثاين .2016
( )3استناداً إىل املستوايت املتوقعة اجلارية من صايف املسامهة يف عامي  2018و .2019ينظر :ماثيو
كيب“ ،موازنة االحتاد األورويب ومسامهة اململكة املتحدة” ،مكتبة جملس العموم ،ملخص ورقة ،06455
 1تشرين الثاين  ،2016ص.8 :
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( )4وزارة الدفاع ،اململكة املتحدة تصعد من تدابريها من أجل طمأنة احللفاء األوروبيني 26 ،تشرين
األول .2016
( )5الكتائب يف التفيا وليتوانيا وبولندا ستكون بقيادة دول من غري الدول األعضاء يف االحتاد األورويب
(كندا ،واململكة املتحدة ،والوالايت املتحدة) ،مع قيادة دولة واحدة عضو يف االحتاد األورويب (أملانيا).
( )6بلغ إمجايل اإلنفاق الدفاعي  344مليار دوالر يف العام ، 2014وازداد بنسبة  16%من حيث القيمة
احلقيقية بني عامي  2010و .2014ينظر :املعهد الدويل للدراسات االسرتاتيجية ،التوازن العسكري 11
شباط  ،2015ص.210 :
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أوروبا بعد الخروج البريطاني (االتحاد األقل مثالية)
ماتياس ماتيس*

2017/2/4
تسبب خروج بريطانيا من االحتاد األورويب أبسوأ أزمة سياسية ُّمير هبا االحتاد منذ أي وقت مضى ،إذ منذ
بداية اخلمسينيات توسع االحتاد بنح ٍو مطرد ،ولكن يف الثالث والعشرين من حزيران جتاهل  %52من الناخبني
الربيطانيني حتذيرات اخلرباء حول الكارثة االقتصادية وفضلوا اخلروج من االحتاد األورويب ،ويف املؤمتر السنوي حلزب
احملافظني الربيطانيني يف شهر تشرين األول ،قدمت رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي وعوداً بتفعيل املادة  50ببدء
املفاوضات مع االحتاد األورويب وحتديد مهلة عامني ملغادرة االحتاد األورويب حبلول شهر آذار من عام  .2017ونظراً
لعزمها يف استعادة السيطرة على اهلجرة ورغبة زعماء االحتاد األورويب يف جعل اململكة املتحدة مثاالً سيئاً ملا يسمى
ابخلروج الربيطاين الصعب -مغادرة السوق واالحتاد الكمركي املوحد -أصبح ذلك أمراً مرجحاً بنح ٍو متزايد ،فهذا
األمر جيب أن يضع حداً للفكرة املهيمنة يف أن التكامل األورويب هو عملية ال رجعة فيها.
حينما تغادر اململكة املتحدة االحتاد األورويب فمن شبه املؤكد أن االحتاد سيفقد أكرب قواهتا العسكرية،
وأحد العضوين اللذين ميتلكان أسلحة نووية ،وأحد العضوين ذا العضوية الدائمة يف جملس األمن لألمم املتحدة،
واثين أكرب اقتصاد الذي ميثل  %18من إمجايل الناتج احمللي و %13من سكاهنا ،ومركزه املايل العاملي ،وستخسر
اململكة املتحدة أكثر من ذلك ابلتأكيد ،إذ إن  %44من الصادرات الربيطانية تذهب إىل دول االحتاد األورويب
بينما  %8فقط من صادرات االحتاد األورويب تتوجه إىل اململكة املتحدة ،وستضطر اململكة املتحدة بقبول عروض
ال تناسبها حينما تتفاوض على الصفقات التجارية واالستثمارية يف املستقبل ،فضالً عن فقدان حق املواطنني
الربيطانيني يف الدراسة ،والعيش والعمل والتقاعد يف دول االحتاد األورويب ،وما هو أكثر من ذلك أن عملية مغادرة
اململكة املتحدة من االحتاد الذي استمر  44عاماً سوف تستهلك املوارد البشرية واملالية بنح ٍو كبري ،ولكن الشعب
الربيطاين قد اختذوا قرارهم ،وسيكون من الصعب -إن مل يكن من املستحيل -تغيري ذلك القرار.
ّأم��ا ابلنسبة لالحتاد األورويب ،فإن توقيت اخل��روج الربيطاين ال ميكن أن يكون أس��وأ من ذل��ك ،فبعد أن
تعرضت منطقة اليورو ألزمة الديون ألكثر من سبع سنوات ،كانت االقتصادات األوروبية ال تزال هشة ،وأن اثنتني
* هو أستاذ مساعد يف االقتصاد السياسي الدويل يف جامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية املتقدمة.
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من الدول األعضاء يف االحتاد األورويب -اجملر وبولندا -تتجهان بنحو سريع للدميقراطية غري الليربالية.
كشفت أزم��ة الالجئني ع��ن انقسامات عميقة ب�ين دول االحت���اد بشأن اهل��ج��رة ،وي��ب��دو أن األزم���ات يف
أورواب ال تنتهي ،فقد حظيت األحزاب املناهضة للمؤسسة -سواء األحزاب اليمينية أم اليسارية -اليت شككت
يف أمهية االحتاد األورويب بشعبية كبرية ،وذلك على حساب األحزاب املسيحية الدميقراطية واألحزاب االجتماعية
الدميقراطية ،الذين مل يرتددوا يف دعم استمرارية االحتاد األورويب.
يف معاهدة روم��ا ع��ام - 1957ال�تي أسست لالحتاد األورويب -اعتقد زعماء أورواب أبن ه��ذه االتفاقية
ستوثق العالقات بني شعوب أورواب بنح ٍو أكرب منذ أي وقت مضى بعد مرور ستة عقود ،وبدا وكأن هذا االعتقاد
قد عفى عليه الزمن.
تعزى جذور األزمة احلالية يف االحتاد األورويب إىل فرتة الثمانينيات ،إذ يف العقود األربعة األوىل بعد احلرب
العاملية الثانية ،رأى قادة مشروع االحتاد األورويب أهنا وسيلة الستعادة الشرعية السياسية للدول اليت مزقتها احلرب،
ففي الثمانينيات كان لدى النخب يف أورواب هدفاً أمسى هو صياغة النظام اإلقليمي االقتصادي ال��ذي يتجاوز
احلدود الوطنية ،والذي سيتيح للقوة التكنوقراطية املستنرية ابلسيادة.
إن إنشاء سوق موحدة يف عام  ،1986ومن مث إدخال العملة املوحدة بعد عقد من الزمن قد بشر بعهد
جديد وعظيم للنمو االقتصادي والتكامل السياسي.
زرعت تلك اإلجراءات بذور األزمة احلالية يف أورواب ،إذ فشل القادة األوروبيون إبنشاء املؤسسات الضرورية
اليت جتعل كالً من السوق والعملة املوحدة تعمالن بنح ٍو صحيح ،وأنشأوا احتاداً نقدايً بني الدول دون وجود احتاد
مايل وضرييب؛ مما أدى إىل االهنيار املايل لدول مثل اليوانن وإيطاليا بعد كساد عام  .2008يف يومنا هذا يعد
اقتصاد اليوانن أصغر بنسبة  %26عما كانت عليه يف عام  ،2007وال تزال غارقة يف الديون ،وقد وصلت نسبة
بطالة الشباب إىل أقل بقليل من ّ .%50أما يف إسبانيا فتصل نسبة بطالة الشباب إىل أكثر من  ،%45وحوايل
 %40يف إيطاليا .افرتض زعماء أورواب بنحو دائم أن األزمات من شأهنا أن تؤدي يف املستقبل إىل وجود تكامل
أكرب بني الدول األوروبية ،ولكن األزمة االقتصادية تليها أزمة سياسية مستمرة بشأن اهلجرة أداي إىل وصول االحتاد
األورويب إىل حافة التفكك.
إذا أراد االحتاد األورويب االستمرار ابلبقاء على قيد احلياة ،فيجب عليه استعادة التقسيم األصلي للعمل
بني العواصم األوروبية وبروكسل ،حيث احتفظت احلكومات الوطنية حبرية التصرف يف اجملاالت الرئيسية للسياسة
االقتصادية ،مثل القدرة على تقدمي احلوافز املالية ،والدفاع عن الشركات الوطنية املتفوقة.
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إن االحتاد القومي وجد ليبقى ،والسياسات الوطنية ال تزال لديها الشرعية الدميقراطية اليت هي أكرب بكثري
من تلك اليت يفرضها التكنوقراط يف بروكسل أو فرانكفورت ،ويتعني على االحتاد األورويب إعطاء احلكومات الوطنية
يف أورواب حرية التصرف بنح ٍو أكرب.
من الرماد:
إن مؤسسي االحتاد األورويب حزينون ملعرفة ما أصبح عليه حال االحتاد اآلن ،كما أ ّكد املؤرخ الربيطاين
آالن ميلوورد يف كتابه ع��ام .”The European Rescue of the Nation-State“ 1992
أنشأت النخب احلاكمة يف أورواب يف اخلمسينيات السوق األوروبية املشرتكة ( ،)EECومل تنشأها لبناء قوة تتجاوز
احلدود الوطنية ولكن إلعادة أتهيل النظام يف الدول األوروبية بعد أهوال احلرب العاملية الثانية ،إذ أدركوا أهنم إذا
أرادوا استمرارية بلداهنم فيجب أن يكون هناك قدر من التنسيق القاري للمساعدة يف توفري االستقرار االقتصادي
والسياسي.
قال ميلوورد إن زايدة التعاون األورويب يتطلب بعض التنازالت يف السيادة ،ولكن ليس ابستبدال الدول
االعضاء يف االحتاد مع شكل جديد من أشكال احلكم اليت تتجاوز احلدود الوطنية ،بل مت إنشاء السوق األوروبية
املشرتكة ( )EECمتاشياً مع فكرة “الليربالية غري املتجزئة” :إذ مت اإلمجاع ما بعد احلرب أن الدول ذات السيادة
سوف تتحرر اقتصاداهتا تدرجيياً ولكن مع احلفاظ على حرية التصرف حول السياسات االقتصادية للتعامل مع
األزمات احمللية.
ت��رك اآلابء امل��ؤس��س��ون للسوق األوروب��ي��ة املشرتكة ( )EECمعظم ال��ق��وى السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة حتت
سيطرة احلكومات الوطنية ،ومنحوا مهمة تنسيق إنتاج الفحم والصلب والدعم الزراعي والبحوث النووية فضالً
عن العالقات التجارية الداخلية والسياسات االقتصادية اخلارجية املشرتكة حتت سيطرة السوق األوروبية املشرتكة
(.)EEC
كانت نتائج االحتاد األورويب يف العقود الثالثة األوىل تبشر ابخلري من طريق السالم واالستقرار واالزدهار
وتعزيز زايدة التجارة ،يف بداية التسعينيات ،وحينما نشر ميلوورد كتابه وصل االحتاد األورويب إىل ذروة جناحه ،ففي
عام  1991وعلى وفق استطالعات يوروابروميرت ( )Eurobarometerفإن حوايل  %71من مواطين االحتاد
األورويب رأوا أن عضوية بالدهم يف االحتاد هو “شيء جيد” ،يف حني أن  %7فقط اعتقدوا أنه كان “سيّئاً”.
يف منتصف الثمانينيات ،بدأت النخب يف أورواب بتحويل طبيعة املشروع السياسي األورويب بقيادة جاك
ديلور -رئيس املفوضية األوروبية -وبدعم من الرئيس الفرنسي -فرانسوا ميرتان -واملستشار األمل��اين -هيلموت
كول -إبنشاء أمنوذج جديد للحكم خارج احلدود الوطنية ،بدالً من استخدام االحتاد األورويب لتعزيز النظام القدمي
111

حصاد البيان

للقارة األوروبية يف توحيد دوهلا.
إن األحكام الصادرة عن االحتاد األورويب هلا األسبقية على التقديرات السياسية الوطنية ،وأدى التكامل
االقتصادي بني الدول األوروبية إىل عرقلة السياسة الدميقراطية احمللية .إن رؤية الفيدرالية اخلاصة جباك ديلور تتطلب
من ال��دول األع��ض��اء يف االحت��اد األورويب التخلي عن السيادة ،وإض��ع��اف ال��رواب��ط املتميزة ال�تي كانت جتمع بني
احلكومات الوطنية وشعوهبا بنح ٍو تدرجيي؛ وابلتايل فإن العضوية يف االحتاد األورويب مل يعد ينطوي على تفعيل مبدأ
(الدولة القومية) بل تقييد سيادة الدول األعضاء.
التجربة العظيمة:
كانت أول نقطة حت ّ��ول يف مسار املشروع السياسي األورويب يف عام  ،1986حينما احتد االشرتاكيون
الفرنسيون مثل ديلور وميرتان مع احملافظني مثل كول ورئيسة ال��وزراء الربيطانية مارجريت اتتشر يف التوقيع على
القانون األورويب املوحد ( .)SEAو�يَُع ُّد القانون األورويب املوحد ردة فعل على (- )Eurosclerosisتَ َشنُّج
أسواق العملة بسبب انعدام السيولة أو الذعر املايل -يف السبعينيات والثمانينيات؛ نتيجة النمو املنخفض الذي طال
أمده ،واضطراابت العمالة ،وارتفاع معدالت البطالة والتضخم ،أنشأت معاهدة روما السوق املشرتكة وتضمنت
على “احلرايت األربع” يف القانون األورويب :حرية تنقل األف��راد ،واخلدمات ،والبضائع ،ورؤوس األم��وال ،إلاّ أن
األنظمة الوطنية اليت ال �تَُع ُّد وال حتصى ال تزال تقيد التجارة عرب احلدود ،وجادل صانعو السياسة األوروبيون أنه
للهروب من الركود االقتصادي جيب رفع القيود وحترير التجارة ،وابلفعل -حبلول عام  -1992أصبحت السوق
األوروبية املشرتكة سوقاً واحداً أصيالً.
جذور األزمة احلالية لالحتاد األورويب ميكن أن تعزى إىل فرتة الثمانينيات:

اجملري -كارل بوالين -يف منتصف القرن العشرين ،أبن هناك أمراً
كما ح ّذر عامل االجتماع االقتصادي َ
غري مـألوف حول إنشاء السوق املشرتكة ،إذ إهنا تتطلب قوانني كربى تصدر من سلطة الدولة ،وذلك أن األنشطة
اليت كانت “مضمنة” يف العالقات االجتماعية والسياسية احمللية ستصبح من السلع القابلة للتداول بني جهات
جمهولة ،وجيب على عملية التبادل أن “تنتزع” من سياقها االجتماعي لتصبح صفقات يف السوق ،كان القانون
األورويب املوحد من العمليات الكربى يف انتزاع أسواق البلدان من احلماية والقوانني والتقاليد الوطنية.
كان القانون األورويب املوحد ( )SEAطموحاً للغاية ،إذ كانت معظم البلدان األوروبية تطلب من شعوهبا
احلصول على الرتاخيص الوطنية حينما يقدمون اخلدمات كتصميم املنازل ،أو إجراء العمليات اجلراحية ،أو تقدمي
املشورة املالية ،وكانت العديد من احلكومات ال تزال تراقب وحتد من رأس املال والتدفقات املالية من وإىل السلطات
القضائية الوطنية ،وكانت مجيع أنواع القيود غري اجلمركية مثل :الصحة الوطنية ،والسالمة واملعايري البيئية ال تزال
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تقيد التجارة الدولية للسلع ،ولكن بعد القانون األورويب املوحد ( ،)SEAأصبح إبمكان املواطنني األوروبيني
التنقل بسهولة بني أس��واق العمل الوطنية ،وأصبحت رؤوس األم��وال تتدفق حبرية عرب احل��دود األوروب��ي��ة ،وأصبح
إبمكان طيار برتغايل أن يقود طائرة اتبعة للخطوط اجلوية الفرنسية ،وإبمكان بنك بلجيكي أن يستثمر يف اليوانن،
وإبمكان سائق أملاين شراء سيارة الالمبورغيين اإليطالية دون احلاجة إىل القلق فيما إذا كان ينطبق عليها املعايري
التقنية والسالمة يف أملانيا ،إلاّ أن السوق املوحدة مل تكن مكتملة ابلكامل ،الفتقارها للنظام املوحد لإلشراف على
أكثر البنوك أمهية يف أورواب كما افتقرت آلليات التحذير من االنقطاع املفاجئ لتدفقات رأس املال.
الح��ظ علماء السياسية -ليف هوفمان وكريج ابرس��ون��ز -أن��ه يف كثري من احل���االت ،ك��ان ل��دى السوق
املوحدة يف الوالايت املتحدة األمريكية أنظمة أكثر من نظريهتا يف أورواب ،وفيما يتعلق ابملشرتايت العامة -مثالً-
تعطي والية كاليفورنيا أو مدينة شيكاغو األفضلية ملقدمي اخلدمة احملليني ،يف حني أن الدول األعضاء يف االحتاد
األورويب ليس إبمكاهنم تفضيل الشركات الوطنية ،وأن عملية تنظيم سري اخلدمات يف الوالايت املتحدة حيدث يف
املرخص الذي ينتقل من والية
الوالية نفسها وليس على املستوى االحتادي- ،فمثالً -جيب على مصفف الشعر ّ
أوهايو إىل والي��ة بنسلفانيا أن خيضع ل��ـ��ـ( )2100ساعة تدريبية ،واجتياز امتحان عملي ونظري للحصول على
ترخيص جديد ،بينما إبمكان مصفف الشعر من برلني إنشاء حمل للحالقة يف ابريس يف اليوم التايل من سفره،
ولكن جتربة االحتاد األورويب يف خلق سوق حرة حقيقية قد حدثت بعد دفع الثمن.

وداعاً لالحتاد األورويب :ترييزا ماي يف قمة االحتاد األورويب يف بروكسل ،تشرين األول .2016

إن ازدايد املنافسة يف السوق اليت أدخلها القانون األورويب املوحد قد جلب منافع واسعة النطاق ،ولكنه
أيضاً تسبب بوجود الفائزين واخلاسرين ،إذ يواجه املنتجون احملليون ومزودو اخلدمات يف فرنسا أو اململكة املتحدة
منافسة قوية من الشركات املصنعة للمنتجات السلوفاكية ،والسباكني البولنديني ،واملقاولني الرومانيني األرخص
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سعراً ،ففي سنوات االزده��ار حصدت االقتصادات أوروبية ثروة كافية لتعويض اخلاسرين ،ومع ركود االقتصاد،
بدأت جماميع واسعة من الناخبني الوطنيني ابملطالبة مبزيد من احلماية من السوق اليت بناها االحتاد األورويب.
بسبب قيام القانون األورويب املوحد ( )SEAابقتالع األسواق األوروبية من السياسة الدميقراطية القائمة
جل اهتمامها ابلتدخل يف اقتصادات
على الصعيد الوطين ،واملؤسسات االجتماعية ،صبّت احلكومات األوروبية ّ
بلداهنم .وحدث هذا -إىل حد ما -بسبب العوملة اليت انتشرت يف كل مكان ،إال أن الدول األوروبية قامت مبنح
األولوية لألسواق الدولية على سياساهتا احمللية؛ ونتيجة لذلك ،فقدوا السيطرة على اقتصاداهتم احمللية مقارنة مع
نظرائهم الغربيني ،وألن املوافقة على األنظمة املتعلقة ابلسوق املوحدة التابعة لالحتاد األورويب ال تتطلب سوى
احلصول على موافقة أغلبية ال��دول األعضاء ،بدالً من اإلمج��اع عليها ليصبح قانوانً ،فإهنا -يف بعض األحيان-
تتعارض بنح ٍو مباشر مع املصاحل الوطنية ،فمثالً يف آب عام  ،2016أمر االحتاد األورويب احلكومة اآليرلندية جبمع
 14.5مليار دوالر نتيجة للضرائب غري املدفوعة لشركة أبل ،على الرغم من احتجاجات احلكومة اآليرلندية اليت
صرحت أبن الضرائب املنخفضة للشركات تُعد عنصراً رئيساً يف أمنوذجها االقتصادي ومسألة أساسية “للسيادة”.
األزمة قادمة ال حمالة:
ي��ُع ُّ��د إص���دار عملة ال��ي��ورو اجل��دي��دة على وف��ق معاهدة ماسرتخيت يف ع��ام  1992خ��س��ارة كبرية لسلطة
احل��ك��وم��ات الوطنية يف أورواب ،إذ اق�ترح��ت ال��نُ َ��خ��ب يف أورواب عملة ال��ي��ورو ألهن��ا اعتقدت أبن ال��س��وق امل��وح��دة
ستعمل بنح ٍو سليم بوجود عملة واحدة ،وقالت أيضاً إن البلدان املوحدة مثل الدول األعضاء يف االحتاد األورويب
سيستفيدون من عملية إهناء تقلبات أسعار الصرف مع بعضها بعضاً ،وحلمت هذه النخب إبصدار عملة مشرتكة
ميكن أن تتحدى التفوق العاملي للدوالر األمريكي.
إن جتربة االحتاد األورويب يف خلق سوق حرة حقيقية كان هلا مثن ٍ
غال:
إن عملة اليورو مل متنح لدميقراطيات أورواب أي حرية تذكر ،إذ إن إدخال العملة املوحدة اجلديدة والبنك
املركزي األورويب -ال��ذي لديه مهمة وحيدة وهي احلفاظ على استقرار األسعار -قد منعتا ال��دول األعضاء من
مواصلة سياساهتا النقدية ،وكان ملتطلبات التقشف املالية -اليت أصرت عليها أملانيا -دور كبري يف جعل عملية حتفيز
النمو االقتصادي صعباً على حكومات أورواب من خالل زايدة اإلنفاق خالل فرتة الركود.
اهتم ميثاق االستقرار والنمو ع��ام  1997حبل مشكلة العجز العام املنخفض واخنفاض نسب الديون
السيادية ،ولكن االسم الذي مسي به امليثاق يعد تسمية خاطئة ،إذ قام امليثاق بتقويض االستقرار االجتماعي ومل
يقم أبي أتثري يذكر فيما يتعلق ابلنمو.
تعد أملانيا املستفيد األكرب من إصدار عملة اليورو؛ وذلك ألن قيمة العملة األملانية مل يكن إبمكاهنا االرتفاع
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مقارنة مع عمالت شركائها التجاريني األوروبيني ،وحتفظت أملانيا عن ذكر التكلفة احلقيقية لصادراهتا؛ مما أدى
إىل حدوث الفائض التجاري اهلائل ،لكن عملة اليورو كانت أمراًكارثياً ابلنسبة لبقية أورواب ،واعتقد زعماء أورواب
أنه ليس من احلكمة إقامة احتاد مايل وسياسي حقيقي الستكمال الوحدة النقدية ،إذ توقعوا أن انخبيهم لن يقبلوا
ٍ
صرح رومانو
بذلك ،وافرتضوا أن األزمات سوف تدفع االحتاد األورويب حنو مزيد من التكامل يف املستقبل ،وقد ّ
برودي -رئيس الوزراء السابق إليطاليا ورئيس املفوضية األوروبية -يف عام - 2001عشية إطالق عملة اليورو-
بقوله“ :أان واثق من أن عملة اليورو قد تضطران إىل تقدمي جمموعة جديدة من أدوات السياسة االقتصادية ،وهو
من املستحيل سياسياً أن يتم اقرتاحها اآلن ،ولكن يف يوم من األايم سوف تكون هناك أزمة وسيتم تقدمي أدوات
السياسة االقتصادية اجلديدة”.
ولكن حينما حدثت األزمة املالية ،رفض البنك املركزي األورويب يف بداية األمر ختفيف السياسة النقدية
بل قام برفع أسعار الفائدة ،ويف الوقت نفسه ،مل يكن إبمكان احلكومات الوطنية خفض قيمة عمالهتا املرتبطة
ابلشركاء التجاريني الرئيسيني لتعزيز الصادرات ،وال إطالق برامج التحفيز املايل ،ومل يكن لديهم خيار سوى الرجوع
لتدابري التقشف القاسية ،وعلى املدى القصري ،قامت ردة الفعل هذه بزايدة األمر سوءاً ،ومنذ ذلك احلني ،أنشأ
االحت��اد األورويب بعض األدوات اجلديدة -مبا يف ذلك االحت��اد املصريف واالتفاق امل��ايل اجلديد -اليت قامت بنقل
مسؤولية اإلشراف على أكرب البنوك يف منطقة اليورو من أيدي السلطات الوطنية إىل البنك املركزي األورويب ،ولكن
فكرة التكامل األورويب ظلت نفسها مل تتغري وهي( :أنظمة جتاوز احلدود الوطنية ،وتقدير أقل للسلطة احمللية) ،على
سبيل املثال ،ال ميكن أن تتدخل احلكومة األملانية إلنقاذ دويتشه بنك ( ،)Deutsche Bankالذي كان رمزاً
للقوة املالية يف أملانيا ،وال ميكن للحكومة اإليطالية تشغيل العجوزات املالية الكبرية ملواجهة النقص املزمن يف النمو
االقتصادي.
أزمة التنقل داخل االحتاد األورويب:
تتعلق هذه األزمة ابهلجرة اليت هتدد بزوال االحت��اد ،وكانت حرية تنقل األف��راد داخل سوق موحدة قضية
سياسية غري مهمة ،واعتربها العديد على أهنا فرصة للشباب للدراسة يف اخلارج من خالل برامج ايرامسوس وسقراط
التابعة لالحتاد األوروب،ي وأن سهولة تنقل املتعلمني يف االحتاد األورويب تزيد من فرصة احلصول على اخلربة حني
العمل يف بلد أورويب آخر ،حىت السنوات األُول من هذا القرن كانت مستوايت اهلجرة لالحتاد األورويب منخفضة
جداً.

توسع االحتاد األورويب يف عام  2004لتشمل الدول الشيوعية السابقة يف وسط وشرق أورواب،
ولكن حينما ّ
بدأت اهلجرة داخل االحتاد األورويب ابلنمو ،وقال الرئيس األمريكي جورج بوش عام  :1989إن توسيع االحتاد
األورويب من جهة الشرق خلق “أورواب موحدة وحرة” ،ولكنه أيضاً جعل عضوية االحتاد غري متكافئة اقتصادايً،
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وحينما انضمت بولندا إىل االحتاد األورويب يف عام  ،2004بلغ الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد حوايل 6600
دوالر ،ويف اململكة املتحدة بلغ الناتج احمللي اإلمج��ايل  38300دوالراً ،وشجعت هذه االختالفات الكبرية يف
مستوايت الدخل املاليني من األوروبيني الشرقيني للتوجه إىل غرب أورواب.
بني عامي  2004و 2014انتقل أكثر من مليوين شخص من بولندا إىل أملانيا واململكة املتحدة ،وما
يقرب من مليون آخرين انتقلوا من رومانيا إىل إيطاليا وأسبانيا ،وقد تسبب هذا االنتقال ابلضغط على اخلدمات
العامة وشبكات األمن يف البلدان املستقبلة هلم.
يف عام  2015توجه أكثر من مليون مهاجر والجئ من أفغانستان ،والعراق ،وسوراي ،وأفريقيا إىل أورواب،
ومل يكن هناك آلية للتعامل مع مثل هذه التحركات املفاجئة من األفراد داخل االحتاد األورويب ،ومل يكن لدى االحتاد
أي سياسة تتعلق ابهلجرة اخلارجية املشرتكة للمساعدة يف استيعاب تدفق األعداد الكبرية من الالجئني.
إن احلكومات الوطنية -املقيدة أبنظمة االحتاد األورويب بشأن اإلنفاق املايل وغري قادرة على االتفاق على
كيفية تقاسم األعباء -قد عانت حني تعاملها مع هذا الوضع ،وال تزال أعداد اهلجرة الشاملة منخفضة نسبياً،
ومسامهة املهاجرين يف البلدان املضيفة هلم تعد إجيابية يف املقام األول ،ولكن يشعر العديد من املواطنني أبن
حكوماهتم عاجزة وأن االحتاد األورويب يفشل يف متثيل مصاحلهم.
ال حيتاج االحتاد األورويب إىل أنظمة جديدة؛ بل هو حباجة إىل القيادة السياسية:
قامت حكومات أورواب الشرقية ،مثل حكومة فيكتور أورابن يف اجملر واحلكومة يف بولندا ابلدفاع
ِ
ضت طلبات االحت��اد األورويب
بشراسة عن حقوق مواطنيها للعيش والعمل يف االحت��اد األورويب يف حني ُرف َ
ابستقبال نسبة حمددة من الالجئني .العديد من احلكومات األوروبية الغربية على استعداد بقبول نسبة من
الالجئني –على مضض -حيدددها االحتاد األورويب ولكنهم يشككون بطبيعة اهلجرة املتزايدة وغري احملدودة
داخل االحتاد األورويب .إن املخاوف من اهلجرة غري حمدود من دول مثل تركيا -املرشحة للحصول عل عضوية
يف االحت��اد األورويب -أدت دوراً رئيساً يف ق��رار اململكة املتحدة لرتك االحت��اد األورويب ،والرغبة يف استعادة
السيطرة على اهلجرة إىل اململكة.
استعادة السيطرة:

إىل أين يتجه االحتاد األورويب؟ بينما كانت اململكة املتحدة العضو األكثر تردداً بنح ٍو دائم حيال مستقبل
االحتاد ،إلاّ أن العديد من األشخاص احملبني لليورو مييلون ابلقول :إن بروكسل ستدفع االحتاد حنو مز ٍيد من التكامل،
ولكن ذلك سيكون قراءة خاطئة للوضع احلايل يف عواصم أورواب ،وعوضاً عن ذلك ،ينبغي على قادة أورواب العودة
إىل الفكرة األساسية مليلوورد أبن مل يؤسس االحتاد للسيطرة على الدول األوروبية بل إلنقاذهم من احلرب ،وال تزال
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احلكومات الوطنية يف أورواب متتلك الشرعية الدميقراطية ،وال يوجد هنالك حلول تكنوقراطية للمشكالت السياسية
يف أورواب .يقول املؤرخ توين جودت يف عام “ :1996ال أود أن أقول :إن املؤسسات الوطنية متفوقة على غريها
من املؤسسات” ،وأضاف“ :لكن علينا أن ندرك واقع األمم والدول ،ونالحظ اخلطر -حني يتم إمهاهلا -حينما
تصبح مورداً انتخابياً للقوميني األكثر خبثاً”.

رئيس املفوضية األوروبية -جان كلود يونكر -يرحب بناجيل فاريج -زعيم حزب استقالل اململكة املتحدة ،-يف مقر
الربملان األورويب يف بروكسل ،بلجيكا ،يونيو .2016

قام االحتاد األورويب بسحب العديد من األدوات السياسية من احلكومات الوطنية األمر الذي أدى إىل
تساؤل املواطنني عن غرض وجود حكوماهتم ،وكما قال مارك بليت -االقتصادي السياسي -عن مستقبل اليورو:
“دون تطوير العملية السياسية لتضمني شرعية املؤسسات االقتصادية واملالية [يف منطقة اليورو] ،فإن مستقبل
اليورو سيكون هشاً”.
إ ّن استعادة النمو يف منطقة اليورو ،ومكافحة بطالة الشباب ،وتشجيع اإلصالحات السياسية يف االحتاد
األورويب -اليت من شأهنا أن ترجع بعض القوة االقتصادية للدول األعضاء -مجيع تلك األمور جيب أن يكون هلا
األسبقية يف معاجلتها بدالً من التطرق حلالة التقشف واعتماد اإلصالح اهليكلي الواحد ملعاجلة مجيع املشكالت.
جيب إضفاء الشرعية الدميقراطية للسياسات التوزيعية -اليت جتعل بعض اجلهات فائزة وبعضها
اآلخ��ر خاسرة -من طريق االنتخاابت ال��دوري��ة؛ وابلتايل جيب أن تبقى حكراً حتت سيطرة احلكومات
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الوطنية ،وتشمل هذه السياسات حتديد األول��وايت يف امليزانية ،وحتديد مدى كرم دول��ة الرفاه ،وتنظيم
أسواق العمل ،والسيطرة على اهلجرة ،وتوجيه السياسة الصناعية.
إن السماح للدول بكسر قواعد السوق املوحدة والعملة األوروبية املوحدة يف بعض األحيان من خالل
السماح هلم مؤقتاً حبماية الصناعات الرئيسية ودعمها مالياً ،أو وضع قوانني طارئة للهجرة حتت ظروف صارمة معينة
من شأهنا أن متّكن النخب الوطنية ابلتعامل مع مشكالت وطنية حمددة ،واالستجابة ملخاوف الناخبني املشروعة
من خالل منحهم اخليار الدميقراطي حول السياسة.
ينبغي أن يركز االحتاد األورويب على األمور اليت ليس ابستطاعة الدول األعضاء القيام هبا بكفاءة واليت ختلق
مكاسب متبادلة ،مثالً :التفاوض حول اتفاقيات التجارة الدولية ،واإلشراف على البنوك ذات األمهية واملؤسسات
املالية األخرى ،واالستجابة لظاهرة االحتباس احلراري ،وتنسيق السياسة اخلارجية واألمن ،ففي استطالعات قام هبا
يوروابروميرت ( ،)Eurobarometer pollsفإن حوايل ثلثي املواطنني األوروبيني -ممن مشلهم االستطالع-
يدعمون ابستمرار السياسة اخلارجية املشرتكة لالحتاد األورويب ،وإبمكان احلكومات الوطنية البدء بضم مواردهم
العسكرية إلجراء محالت مشرتكة حلفظ السالم ومحاية حقوق اإلنسان يف اخلارج.
ال حيتاج االحت��اد األورويب إىل أنظمة جديدة ،بل هو حباجة إىل القيادة السياسية ،فعلى أملانيا
الدين يف منطقة اليورو املكفولة بنح ٍو مشرتك ،والتأمني
التخلي عن معارضتها لسندات اليورو ،أو ألدوات َ
على الودائع املشرتكة ،اليت من شأهنا أن توفر االستقرار املايل على املدى الطويل يف منطقة اليورو من
طريق منع انتشار عدوى سوق السندات وإفالس البنوك يف املستقبل ،وجيب على أملانيا أيضاً التخفيف
من إصرارها على القواعد املالية الصعبة للسماح لدول مثل إيطاليا والربتغال ابملشاركة يف حتفيز الطلب
الكلي ،وجيب أن أتخذ زمام املبادرة يف وضع آليات جديدة لتعزيز التضامن داخل االحتاد األورويب ،مثل
صندوق اهلجرة املشرتك ملساعدة الالجئني ،الذي ميكن أن يعوض الفارق يف العجز املؤقت يف التمويل
احمللي ومساعدة دول األعضاء ابملشاركة بنح ٍو فعال يف رفع عبء توزيع املهاجرين اجلدد يف مجيع أحناء
أورواب.
جيب على أملانيا احتضان دورها القيادي ،فإذا متكنت من التغلب على ضيق أفق توقعاهتا واالعرتاف
بوجود فائدة هلا على امل��دى البعيد أبن تكون القوة املهيمنة يف أورواب -وال خيتلف عن ال��دور ال��ذي لعبته
الوالايت املتحدة يف العامل الغريب بعد احلرب العاملية الثانية -فال يوجد أي سبب لعدم ظهور االحتاد األورويب
بصورة أقوى من ذي قبل ،وعلى قادة الدول الكربى مثل :فرنسا ،وإيطاليا ،وبولندا ،وإسبانيا ،طمأنة برلني
أبهنم ملتزمون إبصالح اقتصادها مبجرد عودة النمو ،والتعهد أبن يسامهوا بنحو ّفعال لضمان التكامل يف
االحت��اد األورويب ،وأن يؤكدوا م��رة أخ��رى أن املشروع األورويب هو من مصاحلهم الوطنية؛ وابلنتيجة حيتاج
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قادة أورواب -مجيعهم -إىل إعادة أتكيد الغرض من االحتاد األورويب واستعادة السيطرة على عملية التكامل
األورويب ،فقد مضى ستون عاماً على التوقيع على معاهدة روم��ا ،وأورواب حباجة ماسة إىل صفقة جديدة
كربى أكثر مما مضى.
املصدر:
https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2016-12-12/europe-after-brexit
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كيفية تعليم المواطنة في المدارس
مجلة اإليكونوميست

2017/2/6
يف العام  ،2012قال ديفيد سوتر أحد العاملني املتقاعدين من احملكمة العليا األمريكية :إن أكرب هتديد
للدميقراطية األمريكية ال يتمثل ابلغزو األجنيب وال ابالنقالب العسكري ولكن ابجلهل حول الكيفية اليت تعمل هبا
احلكومة ،وذكر أن “الشعب اجلاهل ال ميكن أن يظل شعباً حراً” مقتبساً من كالم توماس جيفرسون -الرئيس
الثالث للوالايت املتحدة“ -والدميقراطية ال ميكنها البقاء مع وج��ود كثري من اجلهل” ،إذ سيصبح الناس على
استعداد لتسليم السلطة إىل رجل قوي حيمل وعوداً حبل مجيع مشكالهتم“ ،وهذا هو السبب وراء سقوط اجلمهورية
الرومانية… وهذه هي الطريقة اليت متوت فيها الدميقراطية ،وإذا مل يتم فعل شيء لتحسني مستوى املعرفة املدنية،
فيجب علينا أن نقلق”.
لقد ك��ان سوتر يشري إىل دراس��ة مسح القيم العاملية -دراس��ة عاملية أُجريت من قبل جمموعة من علماء
االجتماع من أكثر من  100دول��ة ،-إذ وجدت الدراسة أن عدد من يعرتض على االستبداد من جيل األلفية
اجلديدة أقل بكثري من أعداد املعرتضني من كبار السن ،إذ وجدت الدراسة أن  %19فقط من جيل األلفية اجلديدة
يف أمريكا و %36يف أورواب يعتقدون أن��ه إذا ما كانت احلكومة عاجزة أو ال تقوم بعملها ،ف��إن وق��وع انقالب
عسكري أمر غري مشروع ،ويعتقد ثلث العدد فقط أن احلقوق املدنية “ضرورية للغاية” للدميقراطية ،إذ يتجاهل
أكثر من ربع الشباب يف الوالايت املتحدة أمهية إجراء انتخاابت حرة ،ففي عام  1995اعتقد  %16فقط من
الشباب األمريكي أن الدميقراطية نظام “سيّئ” ،وحبلول عام  2011ارتفع هذا العدد ليصل إىل ما يقرب من
.%25
قد يعزى ذلك إىل أن الدميقراطيات طويلة األمد قد أغفلت احلاجة إىل تفعيل اليقظة الدائمة ،وبسبب
القلق حول البطالة واملنافسة العاملية ،ركزت احلكومات واملدارس على إعداد الشباب للعمل ،وليس للمشاركة يف
العملية الدميقراطية ،ولذلك قال وزير التعليم الربيطاين يف الفرتة  2014-2010مايكل غوف :إن موضوع تعليم
املواطنة “موضوع زائ��ف” ،أما يف ال��والايت املتحدة ،فلم تعد امل��دارس مهتمة إبع��داد هذا املوضوع ،وحينما يتم
تدريس املوضوع ،فغالباً ما يتم االهتمام به بنح ٍو ضئيل ابعتبارها وسيلة ملواجهة التطرف أو تعزيز القيم الوطنية لدى
املهاجرين اجلدد ،كما يقول بريوين هوسكينز من جامعة روهامبتون.
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يف بريطانيا ،مت تفكيك منهج املواطنة الذي ُّ
يعد إجيابياً إىل حد املقدم من قبل حزب العمال يف عام ،2002
وهناك كثري من احلديث عن “التعليم من أجل الشخصية”؛ وذلك هبدف تطوير “املثابرة” و”الصمود” ،ولكن
املنهج ليس شامالً وال ّفعاالً جداً ،يقول بن كسيب من جامعة لينكولن :إن هذا يعكس تركيز احلكومة على التالميذ
كعمال ومستهلكني يف املستقبل ،بدالً من كوهنم انخبني.
يف بولنداّ ،أدى التنقيح األخري على منهج املواطنة وحذف الفصول اليت تتحدث عن الكيفية اليت يعمل
هبا االحتاد األورويب ،إىل الرتكيز على تشكيل اهلوية البولندية ،اليت تكون فيها “الدولة” أكثر أمهية من “اجملتمع”،
و”البولندي” أقوى من “املواطن” ،هكذا تقول الدكتورة أليسيا بيسوكز من مركز تعليم املواطنة يف وارسو.
أما يف أمريكا ،فال تقوم دروس الرتبية املدنية بتغطية مواضيع احلياة يف الدول غري الدميقراطية ،إذ كانت
املدارس تثقف الطلبة حول احلياة يف االحتاد السوفييت ،يقول ريتشارد كالنربج من مؤسسة القرن الفكرية :هذا يركز
على النظام الدميقراطية من خالل املقارنة مع األنظمة األخ��رى ،ولكن حينما انتهت احل��رب الباردة توقف هذا
التعليم ،وقال كالنربج إنه يعتقد أن تراجع التأييد للقيم الدميقراطية هو نتيجة جزئية هلذا ،إذ “من السهل أن يكون
الشخص متشككاً [حول قيمة الدميقراطية] حينما ال يعرف شيئاً عن النظم والقيم األخ��رى” ،فمن دون وجود
ما يساعدهم على تقدير الفوائد والضماانت اليت تظمنها الدميقراطية ،قد يكون الشباب عرضة لألفكار العاطفية
واخلطب القومية النارية اليت تتحدث عن االستيالء جتاه “النخب” يف السلطة.
خمتربات للدميقراطية:
إن أفضل دروس الرتبية املدنية ال تقوم بنقل املعرفة حول كيفية عمل احلكومة فقط ،لكنها ختلق بيئات
يعتاد فيها التالميذ على قيم الدميقراطية ،مثل مناقشة القضااي املثرية للجدل واالختالف ابحرتام .قد يشعر اآلابء
ابلقلق من أن املدارس تلقن أطفاهلم ،وميكن للمعلمني أن يكونوا حذرين جداً حني القيام بذلك ،ولكن املدارس
أكثر تنوعاً فكرايً من العديد من البيئات األخرى؛ مما جيعلها مثالية الختبار هذه القيم.

يقول بيرت ليفني -من مركز املعلومات واألحباث حول التعلم املدين واملشاركة يف جامعة اتفتس :-من املهم
جتنب الدعاية ،فقد تكون انتقادات التالميذ لسياسة بالدهم وحكمهم شرعية متاماً ،وقد تكون عدم ثقة أفراد
بعض األقليات جتاه أذرع الدولة (مثل الشرطة) مربرة ،وإن تشجيعم يف الفصول الدراسية على ذلك قد ينفرهم
أكثر وأكثر ،ومن األفضل أن يتم اجلمع بني الواقعية واملناقشات حول اخلطوات العملية اليت ميكن للتالميذ اختاذها
إلح��داث التغيري ،ويقول ليفني :ب��دال من جم��رد تعليمهم ح��ول قانون حقوق التصويت وقانون مارتن لوثر كينغ
جونيور ،يتم استخدام القصة وراء القوانني للتأكيد على أن احلركات االجتماعية من قبل الناس العاديني ميكن أن
حتدث فرقاً.
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تسعى املدارس يف بلدان الشمال األورويب إىل ضمان تطوير القيم الدميقراطية احلق عرب املناهج الدراسية من
البداية ،إذ يشارك األطفال الصغار يف اختاذ القرارات املناسبة لفئاهتم العمرية :كاختيار اسم اجملموعة أو ما الذي
سيتم أكله على سبيل املثال ،ومن املتوقع أن يساعد التالميذ األكرب سناً يف تطوير سياسة املدرسة ،إذ يتعلمون
طرح القضااي ،والتعامل مع اخلسائر أمام األغلبية ،وأن لكل خيار-حىت وإن كان االمتناع عن التصويت -عواقب.
وتشري البحوث إىل أن هذه الربامج ذات جدوى ،إذ من املرجح أن يشارك التالميذ الذين اعتادوا على
مناقشة الشؤون الراهنة يف األمور السياسية يف جمتمعاهتم ،والتصويت حينما حيق هلم ذلك ،وتزيد برامج الرتبية املدنية
من احتمال أن يتقبل التالميذ الناس من خمتلف اخللفيات ،ففي النرويج يشارك  %95من الطلبة الذين ترتاوح
أعمارهم  14عاماً يف انتخاابت املدرسة -أكثر من أي بلد آخر -ويشارك العدد نفسه تقريباً يف األنشطة متعددة
الثقافات خارج املدرسة.
حول الربانمج اجلديد “تعلم الدميقراطية يف أوتواي” -اجلزيرة النروجيية -حيث قتل  69شخصاً على يد
إرهايب مييين متطرف يف عام  2011إىل مركز للتعليم ،فعلى مدى ثالثة أايم يتعلم التالميذ عن اهلجوم ،وكذلك
التحدايت اليت تواجه القيم الدميقراطية وكيفية الرد عليها ،واجلزء األكرب من هذا الربانمج تفاعلي؛ مما يدفع الطلبة
للتفكري يف القيم الدميقراطية والتعبري عن مواقفهم ،مث يقومون بتطوير دروس ملشاركتها مع أقراهنم يف املدرسة ،ويقول
املشاركون إهنا جتربة عاطفية؛ ألن معظم الضحااي من املراهقني.
املصدر:
http://www.economist.com/news/international/21716250-governments-arefailing-prepare-young-use-their-votes-well-how-teach
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مساواة الجنسين في الموازنات الوطنية
مجلة اإليكونوميست

2017/3/2
على غرار العديد من احلكومات يف البلدان الغنية ،تفتخر بريطانيا ابنتهاجها سياسات تعزز من املساواة
بني اجلنسني ،إلاّ أنه وحبسب ادعاء جمموعة ميزانية املرأة (- )Women’s Budget Groupوهي جمموعة
نسوية فكرية تقوم ابلتدقيق يف السياسة االقتصادية الربيطانية منذ عام  -1989فإن اململكة املتحدة قد فشلت
يف حتقيق ادعائها بتعزيز املساواة بني اجلنسني؛ فقد أشار تقرير نُ ِشر يف عام  2016من دار مكتبة العموم -اليت
تقدم خدمة األحباث احملايدة -إىل أنه يف عام  2010حتملت  15امرأة تكلفة  ٪85من مدخرات اخلزينة بقيمة
 23مليار ابوند إسرتليين ( 29مليار دوالر أمريكي) من تدابري التقشف ،بسبب ختفيض قيمة استحقاقات الرعاية
اخلاصة على وجه التحديد .أثرت تلك التخفيضات على النساء بنح ٍو غري متكافئ مع الرجال ،ويعود ذلك لكوهنن
وهن أكثر اعتماداً على الفوائد ،وألهنن قد يكن أمهات.
يكسنب رواتب أقلّ ،

تقول داين إلسون الرئيسة السابقة جملموعة ميزانية املرأة :إن احلكومة ال ختطط للتمييز بني اجلنسني ،فهي
عوضاً عن ذلك تنحاز إىل اجلانب ال��ذي يعود إليها ابملنفعة دون أن تكلف نفسها عناء تقييم أتثري سياساهتا
على النساء؛ فمن املفرتض أن تكون امليزانيات احلكومية “حمايدة بني اجلنسني” إلاّ أهنا يف احلقيقة “تتجاهل
أتثري سياساهتا على اجلنسني” .تعد السيدة أليسون إحدى مبتكري تقنية تدعى “ميزانيات النوع االجتماعي”
وه��ي تقنية تستخدمها احلكومات لتحليل أتثري سياساهتا املالية على الرجال والنساء ،-حتدد ميزانيات النوعاالجتماعي السياسات ذات التأثري غري املتساوي على اجلنسني ،فضالً عن دراسة الفرص االقتصادية إلنفاق املال
على مساعدة النساء الاليت هلن عائد مرتفعأ اتبعت كل من السويد وكوراي اجلنوبية هذه التقنية ،يف حني مت رفضها
من قبل احلكومة الربيطانية.
تعتقد السيدة أليسون وزمالؤها أنه ما أن يتم إيقاف اإلنفاق العام فإن الفرص ستربز على أرض الواقع؛ فإذا
قامت احلكومة الربيطانية بتحويل استثمار نسبة  %2من الناتج احمللي اإلمجايل من قطاع البناء إىل قطاع الرعاية،
فهذا من شأنه أن خيلق  1.5مليون فرصة عمل عوضاً من  750ألف فقط.
اإلنفاق على البنية التحتية كنوع من االستثمار ،بينما ترى اإلنفاق على البنية
تعد العديد من احلكومات
َ
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التحتية االجتماعية -رعاية األطفال مثالً -كتكلفة ،إلاّ أن مثل هذا اإلنفاق يؤدي إىل زايدة اإلنتاجية والنمو على
حد سواء؛ يعود ذلك جزئياً إىل زايدة عدد النساء يف القوة العاملة.

يف البلدان األكثر فقراً ،كان التحيز أكثر وضوحاً ،حينما بدأت أوغندا ألول مرة ابلنظر من منظور النوع
االجتماعي يف ميزانيتها ،واكتشفت أن اإلنفاق القليل على الزراعة كان يذهب لدعم املزارعات ،على الرغم من
أهنن عملن بنح ٍو أكرب من الرجال.

إ ّن ما قد يبدو ببساطة “تدخل احلركة النسوية” يف السياسة املالية فهناك موضوع خمفي يتعلق ابلكفاءة .إذ
ترى جانيت ستوتسكي -اليت ترأست الدراسة اخلاصة بصندوق النقد الدويل هلذه اجلهود يف مجيع أحناء العامل -أن
ميزانية النوع االجتماعي بني اجلنسني تعد ميزانية جيدة؛ ألنه ليس عليك أن تكون من أنصار احلركة النسائية لرتى
أن االستثمار يف تعليم الفتيات أو يف مشاركة القوى العاملة النسائية ستؤدي إىل ارتفاع العائد على االستثمار.
إن مثل هذه النداءات اليت تدعو التباع النهج النفعي لتمويل ال��وزارات قد تبدو وكأهنا طريقة “لتمكني
املرأة” ،فقد فشلت الوزارات يف استعياب الكيفية اليت تؤثر هبا ميزانياهتا على النساء والفتيات ،ويف البلدان النامية
مثالً -فإن االستثمار يف املياه النظيفة والكهرابء خيفف من األعمال املنزلية؛ وابلتايل منح األمهات الوقت الكايفلكسب املال وللفتيات ابلذهاب إىل املدرسة ،ولكن قطع التمويل ابالستثمار يف تلك القطاعات قد يوفر املال على
املدى القصري ،ولكن حينما ينشغل وقت النساء يف جلب املياه سيؤدي بال شك إىل تعثر النمو.
ف اإلنفاق إىل
هد َ
هناك العديد من األمثلة على هذه الفكرة يف أرض الواقع ففي مجهورية رواندا -مثالًَ -
إبقاء الفتيات يف امل��دارس ،من طريق توفري البنية األساسية للصرف الصحي؛ األمر الذي أدى إىل زايدة أعداد
الفتيات اباللتحاق يف املدارسّ .أما يف اهلند ،فكان أثر استخدام تقنية ميزانية النوع االجتماعي أكرب يف التحاق
الفتيات ابملدارس من زايدة الدخل ،يف حني تراجع رعاية األطفال يف كوراي اجلنوبية قد أجرب النساء على االختيار
بني العمل وأسرهم.
إن عوامل مثل اخنفاض مشاركة القوى العاملة النسائية ومعدالت اخلصوبة عند اإلانث هلا أثر كبري يف أن
تصبح الدولة أكرب سناً وأكثر شيخوخة.
ساعدت ميزانية النوع االجتماعي احلكومة يف تصميم برامج للحد من عبء الرعاية على النساء ،وقد
حضيت ميزانية النوع االجتماعي بدعم املؤسسات املالية الدولية ،إذ انتقدت السيدة أليسون صندوق النقد
الدويل والبنك الدويل لتحيُّزمها ،حبجة أن التقشف الذي فُِرض على البلدان اليت تسعى للحصول على األموال يف
الثمانينيات ،واليت قد �فََرضت أعباء كبرية على النساءّ .أما اآلن فيدعم البنك الدويل ميزانية النوع االجتماعي ،يف
حني ال يرى صندوق النقد الدويل أن من وظيفته تعزيز املساواة بني اجلنسني ،ولكن كريستني الج��ارد -املديرة
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اإلدارية يف صندوق النقد الدويل -تريد اآلن أن تؤدي ميزانية النوع االجتماعي دوراً يف النصائح اليت تعطى للبلدان
األعضاء.
َّإن اللجوء إىل ميزانية النوع االجتماعي يف بعض البلدان مل جي ِر بنح ٍو جيد ،إذ أثبتت بعض املبادرات أهنا
فاترة ،وقصرية األجل ،أو كانت ضحية لسياسة حزب ما .أدخلت مصر مفهوم ميزانية النوع االجتمماعي يف عام
 ،2009بتشجيع من اجلهات املاحنة الدولية؛ وحينما غادرت تلك اجلهات تالشى العمل ابمليزانية .وكانت أسرتاليا
أول دولة تستخدم ميزانيات النوع االجتماعي ،لكن احلكومة احملافظة اليوم اعتربت أن امليزانية حتمل توجهات
يسارية وتعادي برانمج التقشف مما أدى إىل التخلي عنها يف عام  ،2014بعد عام من تويل احلكومة اجلديدة
للسلطة.
االلتزام ابلقوانني القدمية:
أصدر العديد من البلدان األخ��رى تصرحيات حول املساواة بني اجلنسني وب��دأت العمل جبمع البياانت،
ولكن دون أن تغيرّ من خمصصات ميزانياهتا؛ ويكمن ترددهم يف القصور البريوقراطي والصعوبة اهلائلة لعملية تتبع
من حيصل على املال.
تعتمد السياسة املالية على اقتصاد السوق -ال�تي تولد األم��وال -وتتجاهل العمالة غري املأجورة للمرأة،
واملسببات اليت حتد من عملهم يف اقتصاد السوق .وبدالً من إعادة التفكري يف النظام ،تعتمد احلكومات على قوانني
تكافؤ الفرص خلفض عدم املساواة على الرغم من أن ما جيري حقاً هو عكس ذلك ،إذ ترى أليسون أن“ :اجلميع
حريصون على حتقيق املساواة بني اجلنسني فقط حينما يكون هناك تغيريات هامشية ،وأن التغيريات اجلذرية لطريقة
التفكري يف كيفية قيام النظام املايل بدعم املساواة بني اجلنسني هي أكثر صعوبة”.

املصدر:
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21717404-designingfiscal-policies-support-gender-equality-good-growth-why
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الثورة الفرنسية المقبلة :التصويت الذي
قد يدمر االتحاد األوروبي
مجلة اإليكونوميست

2017/3/9
م ّ��رت عدة سنوات منذ آخر ث��ورة حدثت يف فرنسا ،أو حىت حماولة ج��ادة يف اإلص�لاح ،وكانت السمة
املميزة للبلد هي الركود السياسي واالقتصادي إذ مل يتغري شيء يذكر منذ عقود ،على الرغم من تناوب السلطة بني
األحزاب اليسارية واليمينية.
تعد االنتخاابت الرائسية هلذا العام األكثر إاثرة يف التأريخ احلديث -اليت تبشر حبدوث ثورة كبرية -إذ إن
األحزاب االشرتاكية واحلزب اجلمهوري ،الذين تولوا السلطة منذ أتسيس اجلمهورية اخلامسة يف عام  ،1958قد
يتم القضاء عليها يف اجلولة األوىل من االنتخاابت الرائسية يف الثالث والعشرين من شهر نيسان  ،2017وقد يجُ رب
الناخبون الفرنسيون على االختيار بني اثنني من املرشحني املتمردين مها :مارين لوابن زعيمة اجلبهة الوطنية ،وإميانويل
ماكرون زعيم احلركة الليربالية (إننا نتحرك  )En Marcheاليت أسسها العام املاضي.
من الصعب أن تتم املبالغة ابآلاثر املرتتبة على هذا التمرد ،فهي أوضح مثال حىت اآلن لالجتاه العاملي أبن
االنقسام القدمي بني اليسار واليمني قد أصبح أقل أمهية من االجتاه اجلديد بني املفتوحة واحملصنة ،وسيكون للجهة
اجلديدة املنتخبة أصداء خارج احلدود الفرنسية اليت قد تتسبب بتنشيط االحتاد األورويب أو تدمريه.
التعساء:
يكمن السبب املباشر وراء الثورة هو غضب الناخبني من عدم جدوى الطبقة احلاكمة؛ مما أدى إىل فقدان
الرئيس االشرتاكي فرانسوا هوالند شعبيته لدى الناخبني ،األمر الذي دفعه لعدم ترشيح نفسه لالنتخاابت ،يف
حني شهدت املعارضة احلالية -احلزب اجلمهوري ميني الوسط -تالشي فرصتها يف األول من شهر آذار حينما قام
فرانسوا فيون -رئيس املعارضة -ابلكشف عن حتقيق رمسي أجري معه بسبب دفعه مبلغاً مالياً يقدر مبليون يورو
( 1.05مليون دوالر أمريكي) لزوجته وأوالده من املال العام عن وظائف ومهية ،وعلى الرغم من تقدميه للوعود إال
أن فيون مل ينسحب من االنتخاابت ،وإن شهدت حظوظه تراجعاً ابلفوز إىل ٍ
حد كبري.

توصلت إحدى استطالعات الرأي اليت أقيمت يف العام املاضي إىل أن الفرنسيني هم األكثر تشاؤماً يف
العامل ،إذ كان رأي  ٪81من املشاركني أبن العامل يزداد سوءاً ،يف حني  ٪3منهم رأوا أن العامل يتجه حنو مستقبل
أفضل؛ وكان معظم ذلك التشاؤم حول الوضع االقتصادي ،إذ عاىن االقتصاد الفرنسي من فرتة ركود طويلة فضالً
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عن أن ربع الشباب الفرنسي عاطلني عن العملّ .أما أولئك الذين لديهم وظائف ابلفعل ،فهناك عدد قليل منهم
من لديه وظيفة تشابه تلك اليت متتع هبا آابئهم ،ويف ظل ارتفاع الضرائب واألنظمة املتشددة غادر رجال األعمال
الفرنسيني إىل اخلارج ويف كثري من األحيان إىل لندن ،إلاّ أن الشعور ابلضيق يتجاوز مستوايت املعيشة الراكدة،
فقد تسببت اهلجمات اإلرهابية املتكررة بتوتر أعصاب الفرنسيني ،وأجربهتم ابلعيش يف ظل حالة الطوارئ بنح ٍو
تعمق اخلالفات الثقافية مع اجلالية املسلمة يف أورواب.
دائم فضالً عن ّ
تراكمت العديد من تلك املشكالت على مدى عقود طويلة ،ولكن مل يتمكن حزب اليسار وال اليمني
على السيطرة عليها وإجياد حلول هلا ،وكانت آخر حماولة ج ّدية يف فرنسا لإلصالح االقتصادي وإصالح املعاشات
والضمان االجتماعي يف منتصف التسعينيات يف عهد الرئيس جاك شرياك ،ومنذ ذلك احلني حاول القليل من
األشخاص إجراء إصالحات جديدة؛ فقد قدم نيكوال ساركوزي وعوداً كثرية حول اإلصالحات اليت سيقوم هبا
يف محلته االنتخابية ،ولكن مت تقليص أجندته لإلصالحات االقتصادية جراء األزمة املالية اليت حدثت يف عامي
 2007و ،2008وكانت بداية السيد هوالند كارثية للغاية ،إذ قام بطرح فكرة رفع معدل الضريبة بنسبة ٪75؛
األمر الذي أدى إىل فقدان شعبيته داخل البالد.
استفاد كل من السيد ماكرون والسيدة لوابن من هذا اإلحباط لدى الناخبني الفرنسيني ،لكنهما قدما
تشخيصاً خمتلفاً جذرايً عما تعانيه فرنسا ووسائل عالجية خمتلفة جداً .تُلقي السيدة لوابن اللوم على القوى اخلارجية
وتقدم وعود حبماية الناخبني من طريق زايدة الرفاهية االجتماعية.
قامت لوابن إببعاد نفسها عن ماضي حزهبا املناهض للسامية ،وطردت والدها من احلزب الذي أسسه،
وابملقابل فهي تناشد أولئك الذين يريدون االنغالق عن بقية العامل ،إذ تشجب العوملة وتعدها هتديداً لفرص العمل
الفرنسية وترى أن اإلسالميني حمرضون لإلرهاب الذين مينعون ارتداء التنورة القصرية يف األماكن العامة ،فمن وجهة
نظر السيدة لوابن فإن االحتاد األورويب هو “وحش مناهض للدميقراطية” ،وهي تتعهد إبغالق املساجد املتطرفة،
وإيقاف تدفق املهاجرين بنسبة كبرية ،واحلد من التجارة اخلارجية ،ومبادلة عملة اليورو ابلفرنك الفرنسي فضالً عن
إجراء استفتاء حول مغادرة االحتاد األورويب.
إن آراء السيد ماكرون خمتلفة متاماً عن السيدة ل��وابن ،فهو يعتقد أبن مزيداً من االنفتاح من شأنه أن
جيعل فرنسا أقوى ،وهو مؤيد بقوة للتجارة ،واملنافسة ،واهلجرة ،واستمرارية االحتاد األورويب ،وهو من أنصار التغيري
الثقايف ،ويعتقد أن الطريقة الفضلى ل��زايدة نسبة عمل الفرنسيني هو من طريق احلد من تدابري احلماية العمالية
البطيئة ،فعلى الرغم من عدم امتالكه لسياسات دقيقة إلاّ أن السيد ماكرون يصف نفسه أبنه ثوري ومؤيد للعوملة.
حينما ننظر نظرة عن كثب فسنرى أن املرشحني ال يعدان مقنعني بنح ٍو ٍ
كاف؛ إذ قضت السيدة لوابن
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حياهتا يف السياسة ،وك��ان جناحها جبعل حزهبا املتطرف مقبول اجتماعياً ،يف حني أن السيد ماكرون كان وزير
االقتصاد يف عهد السيد فيون ،وبرانجمه الليربايل من احملتمل أن يكون أقل فعاليةً من برانمج السيد فيون ،الذي وعد
خبفض الرواتب احلكومية اخلاصة بـ ـ  500ألف عامل ،وسيكون من الصعب على كال املرشحني تطبيق جداول
أعماهلما؛ فالسيدة لوابن إن استطاعت الفوز يف االنتخاابت فإن حزهبا لن حيصل على أغلبية املقاعد يف اجمللس
الوطين .وابملقابل فإن السيد ماكرون ابلكاد لديه سيكون حزب.
فرنسا املتاحة للجميع أم فرنسا احملصنة؟
على الرغم من كل ما تقدم فإن كال املرشحني يشكالن رفضاً للوضع الراهن يف فرنسا؛ فانتصار السيد
ماكرون يعد دليالً على أن الليربالية ال تزال جتتذب األوروبيني ،وإذا ما فازت السيدة لوابن فإن فرنسا ستصبح أكثر
فقراً ،وأكثر انعزاليةً وأكثر عدوانيةً؛ فإذا قامت بسحب فرنسا من منطقة اليورو ،فهذا سيؤدي إىل خلق أزمة مالية
وسيدمر االحتاد الذي سعى إىل نشر السالم والرخاء يف أورواب منذ ستة عقود ،وهو أمر سيسعد فالدميري بوتني
كثرياً ،ولعله ليس من قبيل املصادفة أن حزب السيدة لوابن قد حصل على قرض ضخم من أحد البنوك الروسية
بينما عانت منظمة السيد ماكرون ألكثر من  4000هجمة قرصنة.
من املقرر أن جتري االنتخاابت الرائسية بعد شهرين تقريباً ،ويبدو أن السيدة لوابن من غري املرجح أن تفوز
ابلرائسة ،إذ تظهر استطالعات الرأي فوزها يف اجلولة األوىل وخسارهتا يف اجلولة الثانية ،إلاّ أن هذه االنتخاابت
غري عادية ،أي شيء ميكن أن حيدث ،إذ فاجأت فرنسا العامل من قبل وإبمكاهنا القيام بذلك مرة أخرى.

املصدر:
http://www.economist.com/news/leaders/21717814-why-french-presidentialelection-will-have-consequences-far-beyond-its-borders-vote
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تأثير دول العالم على سياسات ترامب الخارجية
جاكسون ديل *

2017/3/11
تصب احلكومات يف مجيع أحناء العامل اهتمامها على الصراع الواضح يف واشنطن حول السياسة
اخلارجية للرئيس ترامب ،وتتساءل :هل ستهيمن القومية العرقية اليت يدعو هلا ستيفن ابنون ،أم السياسة
احملافظة التقليدية اليت يدعو هلا انئب الرئيس مايك بنس؟ فمن السهولة إجياد أدلة للجوء ترامب لكال
اجلانبني يف خطابه أمام الكونغرس األسبوع املاضي ،إذ قام برتديد ثناء بنس للحلف االطلسي ويف الوقت
نفسه أعلن -بطريقة مشاهبة لبانون -قائالً “ليس من واجيب أن أمثل العامل”.

بدأ العامل يدرك أن املعركة لن تقتصر على واشنطن ،إذ إن حلفاء الوالايت املتحدة وخصومها قد
يكون هلم دور كبري من أجل تشكيل االجتاه الذي سيتبعه ترامب يف غرفة العمليات يف البيت األبيض.

وابدئ ذي بدء ،فإن أهداف ابنون تكمن يف أن احلرب احلضارية تعد وسيلة للنضال حول قضية
ما؛ فالعراق -مثالً -قد جنح يف احلصول على إعفاء من مشروع ترامب اجلديد يف حظر الزوار من دول
صوت جملس النواب
حمددة ذات األغلبية املسلمة .وعقب صدور احلظر األول -وهو أمر من صنع ابنونّ -
العراقي على فرض حظر مماثل على األمريكيني ،يف الوقت الذي قام به وكالء إيران بطرد القوات األمريكية
اليت تقاتل تنظيم داعش يف العراق.
مما ال شك فيه أن وزير الدفاع األمريكي جيم ماتيس قد نّبي لرتامب اآلاثر املرتتبة يف ضم العراق
مع اليمن والصومال والسودان الذي سيؤدي إىل إحباط اجلهود األمريكية يف احلرب ضد داعش ،ومنح
إيران فوزاً على طبق من ذهب ،إلاّ أن أقوال احلكومة العراقية وأفعاهلا قد ساعدت ابلتأكيد يف ترجيح كفة
امليزان إىل جانبها؛ فتلقت سياسة ال��والايت املتحدة -اخلاصة ببانون اليت تقوم على املواجهة بني اجلهة
“اليهودية-املسيحية” ،واألمريكية و”اإلسالم الراديكايل” -ضربة كبرية حينما ُرفِع احلظر عن العراق.

ّأم��ا ابلنسبة للمكسيك -ال�تي ع���ادةً م��ا تكون كبش ف��داء للظلم االق��ت��ص��ادي األمريكي ومكباً
لألجانب غري املرغوب هب��م -قد بيّنت أيضاً أن لديها وسائل للرد على ق��رارات ترامب ،إذ ابستطاعة
حكومة إنريكه بينيا نييتو رفض استقبال املرحلني من أمريكا دون وجود دليل على جنسيتهم املكسيكية
األم��ر الذي قد يُشغل حماكم اهلجرة يف ال��والايت املتحدة لعدة سنوات-؛ مما يؤدي إىل إبطاء عملية* انئب رئيس حترير صحيفة “واشنطن بوست”
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ترحيل األفراد بنح ٍو كبري ،أو أهنا قد تتوقف عن التعاون يف وقف التدفق عرب حدودها اجلنوبية من أمريكا
الوسطى -اليت تشكل جزءاًكبرياً من اهلجرة غري الشرعية يف الوقت احلايل؛ ونتيجة لذلك ،قد يقوم ترامب
ابحلد من “القومية االقتصادية” -اخلاصة ببانون -ليتجنب املوجة الضخمة من الوافدين غري الشرعيني
وعملية الرتحيل الصعبة من الوالايت املتحدة األمريكية.
إن التأثري على سياسات ترامب اخلارجية لن يكون فقط من قبل حلفاء أمريكا ،إذ يفرتض ابنون
أن العامل اجلديد الذي يتم فيه عقد األنظمة القومية الثنائية قد تُزيَّف هذه األنظمة من قبل بلدان خارج
نطاق احللفاء التقليديني ،بدءاً بروسيا حتت قيادة فالدميري بوتني ،ولكن ماذا لو ثبت أن بوتني غري قادر
نضم بوتني مع
على الوفاء ابلتحالف ضد “اإلسالم الراديكايل” الذي مت تباحث حوله مطوالً؟ لكي يَ َ
ترامب يف سوراي أو العراق ،فإن عليه أن يقطع عالقته مع إيران -عدو ترامب -إلاّ أن امليليشيات اإليرانية
الشيعية هي اليت تقوم ابلدفاع عن القواعد السورية يف روسيا ،وهي اليت تشرتي األسلحة الروسية مبليارات
الدوالرات؛ فلهذا لن يستطيع بوتني قطع عالقته مع طهران ،ومن دون الشراكة الروسية فإن قطعة أخرى
من خمطط ابنون اجلديد لسياسته اخلارجية تتالشى بعيداً.

تكمن نقطة التحول يف سياسة الوالايت املتحدة -ورمبا يف أتريخ الغرب -من خالل االنتخاابت
هذا العام يف أورواب الغربية ،مثل :هولندا ،وفرنسا ،وأملانيا ،ورمبا إيطاليا ،وسيكون حلفاء ابنون الناخبني
الذين ينادون بفرض حظر على اهلجرة وتفكيك االحتاد األورويب ،وإذا ما فاز أحد منهم أو أكثر ،فإن
العامل الذي يسعى إليه ابنون سيتحقق.

تشري مجيع االحتماالت إىل أن ال شيء من خطة ابنون ستتحقق يف الوقت الراهن؛ وذلك حينما
ح ّ��ل السياسي ج�يرت واي��ل��در يف املركز الثاين يف استطالعات ال��رأي ح��ول االنتخاابت ال�تي أقيمت يف
هولندا ،ويعتقد العديد أبنه مل يكن قادراً على تشكيل احلكومة حىت لو فاز ابالنتخاابت .أما يف فرنسا
فقد فازت مارين لوابن ابجلولة األوىل من االنتخاابت الرائسية يف  23نيسان للعام  ،2016ولكن أظهرت
نتائج استطالع ال��رأي األسبوع املاضي أهنا تراجعت للمركز الثاين أيضاً وراء إميانويل ماكرون “حزب
الوسط الراديكايل” الذي يصف نفسه مؤيداً لالحتاد األورويب ومنظمة حلف مشال األطلسي .ويف أملانيا
إذا ما خسرت أجنيال مريكل املؤيدة لالحتاد األورويب يف انتخاابت اخلريف ،فإن الفوز سيكون من نصيب
مارتن شولتز من احل��زب االشرتاكي الدميقراطي ال��ذي اعتمد شعار معارض لرتامب بنح ٍو صريح وهو:
“لنجعل أورواب كبرية مرة أخرى”.
قد جيد ترامب نفسه حبلول فصل اخلريف مع احتاد أورويب متماسك وأكثر قوة ،ومع روسيا غري
املتعاونة ،واستمرار احلرب مع تنظيم داعش الذي يتطلب مزيداً من التعاون مع العراق وغريها من الدول
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ذات األغلبية املسلمة اليت مت وضعها يف قائمة احلظر .إن ذلك سيكون عاملاً قد تنجح فيها سياسات
مايك بنس اخلارجية ،غري أن الفوضى الرائسية لدوانلد ترامب تشري إىل أن ابن��ون ال ت��زال لديه فرصة
ابلنجاح.
املصدر:
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/how-the-restof-the-world-could-shape-trumps-foreign-policy/2017/03/05/4334333eff70-11e6-8ebe-6e0dbe4f2bca_story.html?hpid=hp_no-name_opinioncard-f%3Ahomepage%2Fstory&utm_term=.9654d4f798ff
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يعتقد ترامب أن بإمكانه التعاون مع دول الخليج
آرون ميلر *  -ريتشارد سكولسكي **

2017/3/11
من بني مجيع أوه��ام السياسة اخلارجية لدى إدارة ترامب احلالية هي حماولة جذب دول اخلليج
والدول العربية ذات األغلبية السنية خلدمة مصاحل الوالايت املتحدة األمريكية.
لن يستطيع ترامب إقناع اخلليجيني برعاية مصاحل الوالايت املتحدة دون أن يدفع الثمن غالياً
قال الرئيس األمريكي دوانلد ترامب -يف جتمع انتخايب أجري مؤخراً يف والية فلوريدا -إنه سيجعل
دول اخلليج متول املناطق اآلمنة يف س��وراي؛ “ألن اخلليجيني ليس لديهم شيء سوى امل��ال” .ويف لقاء
صحفي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو حتدث يف موضوع إدخال شركاء إسرائيل العرب اجلدد
“يف صفقة أكرب وأكثر أمهية بكثري ،إذ إهنا ستتطلب مشاركة العديد من البلدان وستغطي مساحة كبرية
من األراضي” .خيطط ترامب ومساعدوه بنح ٍو مكثف لبناء حتالف عريب لدحر النفوذ اإليراين يف املنطقة،
وهو ما يشري إىل وجود بداية جديدة ومشرقة للعالقات بني الوالايت املتحدة والعرب.
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن األم����ور ال�ت�ي تستطيع أن تتشاركها ال����والايت امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة م��ع ال���دول
العربية اخلليجية والدول ذات األغلبية السنية كاململكة العربية السعودية ،ومصر ،واألردن ،حيث أمثرت
االستثمارات األمريكية فيها ،ولكن تعزيز جدول أعمال ترامب ليست واحدة منها ،إذ من املرجح أن جيد
األخري أن رؤيته ملصاحل الوالايت املتحدة واسرتاتيجيته ال تتناغم مع العرب الذين يعتمد عليهم؛ ذلك ألن
العرب سينتقدون أخطاءه علناً مثلما فعلوا مع إدارة بوش حينما غزا العراق ،وفشل إدارة أوابما بفرض
حظر على سوراي يف استخدام األسلحة الكيميائية ،ويف النهاية ،فإنه من الصعب -مثل أي وقت مضى-
إخضاع الدول العربية لتلبيه قرارات ترامب.
منذ إع�لان الرئيس جيمي كارتر بوجود مصلحة أمريكية حيوية يف اخلليج العريب عام ،1979
أصبح التعاون العسكري واألمين األمريكي مع الدول العربية يف اخلليج العريب التزاماً متبادالً ،وخالل هذه
الفرتة ،قدمت تلك الدول للوالايت املتحدة املنشآت العسكرية والدعم املادي للدفاع عن اخلليج ضد
الغزو السوفييت ودعمت املقاتلني األفغان ضد االحتاد السوفييت ،وقامت البحرية األمريكية حبماية املالحة
* آرون ميلر :ابحث يف برانمج الشرق األوسط.
** ريتشارد سكولسكي :زميل أقدم يف برانمج مؤسسة كارنيغي يف روسيا وأور آسيا.
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يف مياه اخلليج ،ومنعت إيران من هزمية العراق يف حرهبا اليت استمرت مثاين سنوات ،ومت صد الغزو العراقي
للكويت ،ودعمت هذه الدول قوات الوالايت املتحدة يف احلرب على العراق ،وساندت عمليات الوالايت
املتحدة يف أفغانستان ،واحلملة ضد تنظيم داعش.
وف��ض�لاً ع��ن ذل��ك ،استضافت البحرين األس��ط��ول األمريكي اخل��ام��س ،وتبادلت واشنطن أيضاً
قدراً كبرياً من املعلومات االستخباراتية حول اإلرهاب مع هذه الدول ،وعلى الرغم من وجود اخلالفات
والسيما خالل الغزو األمريكي للعراق وإسرائيل وممارساهتا احمللية -كان عرب اخلليج شركاء موثوقاً هبميف محاية املصاحل األمريكية األساسية يف احلصول على نفط اخلليج ،ومكافحة اإلرهاب ومنع بلد معاد من
اهليمنة على املنطقة.
تتطور رؤية ترامب جتاه دول اخلليج بنح ٍو واضح ،إذ كان ازدراؤه املستمر للسعودية واضحاً يف
محلته االنتخابية ،فقد كان رافضاً للعالقة بني البلدين نظراً للمزااي الصغرية املقدمة لواشنطن -كما كان
يظن ،-ورمبا كانت لدى ترامب فكرة بسيطة عن أتريخ العالقات األمنية بني ال��والايت املتحدة ودول
اخلليج واخ��ت��ار ع��دم الرتكيز على مليارات ال���دوالرات من امل��ع��دات العسكرية ال�تي يشرتوهنا من مقاويل
الدفاع األمريكي ،ولكن دفع احللفاء والشركاء األمنيون إىل بذل مز ٍ
يد من اجلهد حنو تعزيز نقاط التفاهم
مع الرئيس ،واجلدير ابلذكر أن لدى مستشاري ترامب الثالثة :جيم ماتيس -وزير الدفاع ،-وماكماسرت
مستشار األمن القومي ،-وريكس تيلرسون -وزير اخلارجية -معرفة بسيطة حول دول اخلليج ،وسوفحيتاجون أيضاً إىل استكشاف ما ميكن القيام به لكسب وإع��ادة توظيف دعم الدول العربية يف خدمة
املصاحل األمريكية.
يريد ترامب تعميق العالقات مع دول اخلليج العريب يف ثالثة جماالت أساسية هي :مواجهة النفوذ
اإليراين ،ومكافحة تنظيم داعش ،والتفاوض على السالم بني (إسرائيل) والفلسطينيني.
ولكن التناقضات والتحدايت نفسها اليت أعاقت العالقة ال تزال موجودة ،إذ فشل جملس التعاون
اخلليجي -الذي أتسس عام  -1981يف حتقيق أي تكامل عسكري ذي معىن ،ومل يكن ذلك لعدم وجود
جهود من قبل الوالايت املتحدة يف حثهم ابلتقدم يف هذا االجتاه ،ولكن السبب كان يكمن يف انعدام
الثقة واخلالفات بني أعضاء جملس التعاون اخلليجي ،فضالً عن الدعم السعودي واإلمارايت اخلاص لبعض
اجلماعات اجلهادية اليت تسعى هلزمية الوالايت املتحدة ،وبشأن هذا األمر ،فإن أقل ما ميكن إلدارة ترامب
أن تطلبه من العرب السنة هو تعديل بعض السياسات وامليول اخلاصة هبم.
يقال إن البيت األبيض يريد تشكيل حتالف عسكري ٍ
معاد إليران؛ وقد بدأ التشاور مع احلكومات
العربية السنية حيال ذلك ،وتشري املساعدات العسكرية األمريكية للحملة اليت تقودها السعودية يف اليمن
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إلثبات هذه الشراكة اجلديدة .وكانت محلة السعودية واإلم��ارات هلزمية احلوثيني املدعومني من إي��ران يف
اليمن كارثية ،وتركت دم��اراً واس��ع النطاق يف عدد الضحااي من املدنيني ،فضالً عن املعاانة اإلنسانية،
وكانت اجلهود الدبلوماسية الرامية إىل إجياد حل تفاوضي قد فشلت أيضا؛ً وهذه ابلطبع ليست املشكالت
اليت تريد واشنطن أن تؤدي فيها دوراً حمورايً.
ال متتلك احلكومات السنية أي أتثري أو إمكانية الوصول للحلفاء يف العراق للمساعدة يف القتال
ضد تنظيم داعش ،أو إلبعاد الفصائل الشيعية عن املعارك ،وللمساعدة يف حتقيق االستقرار وإعادة إعمار
العراق بعد أن يتم طرد التنظيم املتطرف من املوصل ،وابملقابل فقد يُكتب لدول اخلليج مزيد من النجاح
يف منع توسع النفوذ اإليراين يف البحرين ،ولكن فقط إذا كان هناك ضغط على البحرين لتخفيف الضوابط
الداخلية القمعية ،اليت تعطي إيران فرصاً واسعة للتحريض بني شركائها الشيعة.
مل يكن السعوديون على استعداد للقيام هبذا خوفاً من أن أي حل وسط مع املعارضة يف البحرين
من شأنه أن يؤدي يف النهاية إىل اهنيار النظام اجملاور ،وقد قوبلت املقرتحات األمريكية لدول اخلليج يف
العمل املشرتك يف الدفاع البحري يف اخلليج ابستجابة يسرية.
ابختصار :إن دحر النفوذ اإليراين يف املنطقة ،دون أن يُع ِرض األهداف األمريكية املهمة األخرى
للخطر ،هو أمر صعب ألنه شئنا أم أبينا ،فإن اإليرانيني وعمالءهم يتمتعون مبزااي مهمة على أرض الواقع.
وابملثل ،فإن االستعانة ابلدول العربية الرئيسية لتأدية دور أكرب يف السياسة األمريكية جتاه سوراي
ال تزال جتربة فكرية أكثر من كونه واقعاً عملياً ،وترحب دول اخلليج بتعهد ترامب ابلقضاء على تنظيم
داعش اإلرهايب ،ولكنها ليست على استعداد لقبول روسيا كشريك كبري يف حتديد ما حيدث داخل البالد،
وكذلك فيما خيص السكوت على بقاء األسد وتقليص دعم املعارضة السورية.
إن تعامل دول اخلليج مع اق�تراح ترامب يف متويل مناطق آمنة يف سوراي سيكون على أهنا فكرة
فعال يف سوراي ،ويعتقدون
حمفوفة ابملخاطر وغري مدروسة األهداف؛ إذ ترتد دول اخلليج يف تقدمي أي دور ّ
أبن االشرتاك يف عملية حترير سوراي من التنظيم املتطرف هو أمر حمفوف ابملخاطر ،كوهنم أقل عدة وسالحاً
من الروس واألتراك ووحدات احلرس الثوري اإليراين وحزب هللا واملليشيات الشيعية املوالية إليران ،وتتمثل
الشكوك لدى األنظمة السنية يف أن جدول أعمال ترامب الرئيس هو تدمري داعش؛ األمر الذي سيسمح
لنظام األسد وإيران مبلء الفراغ وهتديد مصاحل دول اخلليج؛ إن فكرة متدد اهلالل الشيعي ليغطي املنطقة
كلها مبالغ فيها ،ولكن األمر يف سوراي يبدو حقيقياً.
نوجد منطقة أخرى حيث يفوق التفاؤل الواقع وتتعلق بدعم الدول العربية لعملية السالم بني إسرائيل
والفلسطينيني ،ومن الواضح أن هذا يستحق االختبار ،والسيما يف ضوء االجتاه اإلجيايب يف العالقات بني
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إسرائيل ودول اخلليج اليت يقودها اخلوف املشرتك من إيران واملتشددين السنة ،إن مفهوم توسيع دائرة صنع
السالم -وذلك بتقيدم تنازالت من مجيع األطراف يف صفقة أقل إيالماً وأكثر أمناً -وال تزال هي الفكرة
القدمية نفسيها ولكنها قدمت بصورة جديدة .وميكن أن تكون اجلهود مثمرة إذا ك��ان كل من إسرائيل
والفلسطينيني على استعداد الختاذ قرارات صعبة يف بعض القضااي اجلوهرية ،مثل احلدود والقدس ،ولكن
ليس هناك دليل على ذلك .من الواضح أنه من الصعب أن نصدق أن الدول العربية ستتخلى عن مبادرة
السالم العربية  2002وستقوم ابلضغط على الفلسطينيني من أجل شيء غري ملموس يف املقابل.
ستكتشف واشنطن عاجالً أم آج�لاً -وأنم��ل أن يكون ذل��ك قبل إحل��اق ض��رر حقيقي مبصاحل
ال��والايت املتحدة -أن العرب السنة سيكونون مشكلة للشراكة األمنية ،وس��وف تتعقد خطط التعاون
اإلقليمي ،إذ إن هلذه الدول سجالً سيئاً جداً يف العمل معاً بنح ٍو جيد ،وتفتقر إىل كثري من األساسيات
العسكرية لعمليات التحالف الفعالة ،وينبغي على الوالايت املتحدة أن تفعل كل ما بوسعها للتهدئة بدالً
من أتجيج الصراع الطائفي بني السنة والشيعة املستعر يف مجيع أحناء املنطقة.
يف هناية املطاف ،ستصاب إدارة ترامب ابإلحباط مثل سابقتها؛ ألن بعض السياسات مثل :فرض قيود
على هجرة املسلمني ،ودعم العناصر املتشددة يف إسرائيل ،ليس من شأنه سوى جعل التعاون أكثر صعوبة.
حتتاج ال��والايت املتحدة إىل احلفاظ على توقعات منخفضة للعمل بنح ٍو وثيق مع دول اخلليج،
فهناك جم��االت ممكنة للتعاون يف الدفاع ومحاية البنية التحتية احليوية يف اخلليج ضد اهلجمات اإليرانية
البحرية والصواريخ الباليستية ،ولكن رؤية التقارب اجلديد مع السنة كتحرك ضمن اسرتاتيجية الوالايت
املتحدة على نطاق أوسع يف الشرق األوسط تشوهبا العيوب؛ فقد تسحبنا حنو مز ٍ
يد من الصراعات ،مثل
الذي حدث يف اليمن ،وهو أمر ال يؤثر على مصاحلنا احليوية .وإذا مضينا قدماً يف ذلك فإن حلفاءان يف
اخلليج العريب سوف جيربون واشنطن على قبول التزامات مكلفة وحمفوفة ابملخاطر ،ولن تكون الوالايت
املتحدة قادرة على تلبيتها؛ وابلتايل تقويض القيادة األمريكية وتشويه مسعتها .وما إذا وافقت احلكومات
السنية ابستمرار العالقة مع الوالايت املتحدة األمريكية فإن واشنطن ستتحمل كامل العبء -وستهتف
دول اخلليج لنا من مقاعد املتفرجني -إذا كانت األمور تسري بنح ٍو صحيح ،وحينما تسوء األمور فإهنم
سيلقون ابللوم علينا.
املصدر:
https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2017/03/07/trumpthinks-hell-get-a-great-deal-from-the-gulf-arab-states-good-luck-withthat/?utm_term=.400ffe4935d7
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حرب النفط التي أخفقت فيها المملكة العربية السعودية
نيكوالس بوروز *  -بريندان ميجان **

2017/3/15
ملاذا ابتت أايم اهليمنة السعودية على السوق النفطي معدودة؟
أيم��ل العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز من خ�لال زايرت��ه آلسيا أن جي��ذب االستثمارات
الياابنية والصينية إىل اململكة العربية السعودية ،مما ميثل دليالً آخر على مدى التزام البلد حنو إصالح
اقتصاده ،وتؤكد هذه الرحلة -اليت أتت يف وقت تنفيذ جمموعة من التعديالت املالية الداخلية وظهور
الطرح العام األويل ( )IPOلشركة البرتول والغاز الطبيعي أرامكو السعودية -اعرتاف اململكة حباجتها
إىل تقليل اعتمادها على النفط ،وقد أتى هذا اإلدراك نتيجة السياسات الفاشلة املتبعة يف الفرتة -2014
 2016اليت أجربت الرايض على قبول حقيقة أن أايم هيمنتها على أسواق النفط العاملية قد ولت.
كانت اسرتاتيجية اململكة العربية السعودية خالل حرب النفط تتمثل ابإلنتاج بكثرة ،على أمل أن
ذلك سيؤثر سلباً على إيران والوالايت املتحدة .لقد متتعت إيران دائماً ابلقدرة الكامنة على انتزاع السيطرة
على السوق من السعودية إال أن العقوابت الدولية منعتها من القيام بذلك ،لكن بعد االتفاق النووي
ازداد التهديد اإليراين للسعودية ،ويف الوقت نفسه قدمت صناعة النفط يف الوالايت املتحدة حتدايً جديداً،
فبحلول عام - 2015وبعد عشر سنوات من االبتكارات التكنولوجية مبا يف ذلك استخدام اختبارات
الزالزل الالسلكية والتشغيل اآليل ملختلف العمليات يف الرقع النفطية -قامت الوالايت املتحدة بسحب
عباءة زعامة اإلنتاج العاملي من اململكة العربية السعودية.
ويف مواجهة آتكل حصتها النفطية يف السوق ،رفضت الرايض خفض إنتاجها النفطي ،وبدالً من
ذلك اختارت زايدة اإلنتاج يف سجالهتا لعام  2016مبستوايت حتافظ على اإلم��دادات العاملية العالية
واخنفاض األسعار ،وبقيامها بذلك راهنت الرايض على أن إبمكاهنا الصمود يف مواجهة اخنفاض األسعار
المتالكها أكثر من نصف تريليون دوالر يف احتياطيات النقد األجنيب ،يف حني أن ال��والايت املتحدة
وإيران ستواجهان كثرياً من الضغط املايل الذي سيدفعهما إىل االنسحاب من هذا السباق ،وهذا ما مثل
تباعداً ملحوظاً عن االسرتاتيجية السعودية املاضية ،اليت عاد ًة ما فضلت خفض اإلنتاج لتنظيم العرض
واإلبقاء على ارتفاع األسعار.
*نيكوالس بوروز ،مستشار يف جمال االستخبارات االسرتاتيجية يف واشنطن.
** بريندان ميجان ،حملل اقتصادي يف واشنطن.
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كانت حرب اإلنتاج مكلفة للسعودية ،إذ أضر اخنفاض أسعار النفط ابلسوق املالية للبالد ،فبني
عامي  2014و 2016اخنفضت احتياطيات السعودية من  746مليار دوالر إىل  536ملياراً؛ وهذا من
شأنه إفراغ خزائن اململكة خالل نصف عقد إذ ما استمر االخنفاض ابلوترية نفسها ،وقد أدى االخنفاض
يف عائدات النفط فضالً عن التكاليف املرتتبة على احلرب يف اليمن ونظام املساعدات احلكومية والضرائب
والرسوم املنخفضة إىل مواجهة وضع ال ميكن حتمله؛ لذلك مل يتفاجئ أحد حينما أعلنت الرايض وقف
إطالق النار يف حرهبا النفطية العام املاضي عرب االتفاق مع أعضاء أوبك على خفض اإلنتاج.
رمبا كان اإلفراط يف اإلنتاج السعودي سنيجح إذا ما متكن من إخراج إيران أو الوالايت املتحدة من
السوق ،ولكن بدالً من ذلك كانت اململكة العربية السعودية الضحية الرئيسة ،ونظراً ملدى شدة العقوابت
على إيران كان ال بد من أن تستفيد األخرية من أي صادرات نفطية ،من دون االلتفات كثرياً إىل أسعار
النفط ،وعلى الرغم من اخلسائر املتحققة ملنتجي النفط الصخري األمريكي بسبب اخنفاض األسعار،
امتالك هؤالء املنتجني مليزة تنافسية بسبب تكنولوجيا االستخراج ،وأدى ضغط اخنفاض األسعار
اص َل
ُ
تو َ
إىل دفع املنتجني األمريكيني للرتكيز أكثر على خفض التكاليف ،والتشغيل اآليل ،وزايدة الكفاءة العامة
خلفض سعر التعادل.
إن املنتجني األمريكيني متقدمون بفارق كبري على أقراهنم يف كثري من بلدان العامل ،مبا يف ذلك
اململكة العربية السعودية؛ وذلك لقيام اخلرباء يف الوالايت املتحدة بتطوير تقنيات جديدة متكن املنتجني
األمريكيني م��ن احل��ص��ول على مزيد م��ن النفط م��ن عملياهتم يف اخل���ارج ،وق��د ح ّ��ول ه��ؤالء اخل�ب�راء اآلن
التكنولوجيا ال�تي يستخدموهنا إىل ال��داخ��ل ،إذ أصبحت ال���والايت املتحدة واح��دة من مراكز االبتكار
التكنولوجي يف احلفر األفقي والتكسري؛ هلذا السبب قامت أرامكو السعودية إبنشاء مركز لألحباث يف
هيوسنت الستكشاف استخدام إنتاج النفط والغاز غري التقليدي.
وبطبيعة احلال مل حيالف احلظ اململكة العربية السعودية ،إذ تباطأ منوها ،وازدادت ديوهنا؛ فلهذه
األسباب أخذت تكلفة السعودية يف احلد من االقرتاض ابالرتفاع ،وقامت شركات فيتش ،وستاندرد أند
بورز ،وموديز للتصنيف االئتماين خبفض تصنيف البالد يف عام .2016
نتيجة للصعوابت امل��ال��ي��ة ال�تي ت��واج��ه ال��ب�لاد ،وس��ع��ت اململكة العربية السعودية م��ن ط��رق دعم
اقتصادها ،وك��ان أحد اإلج���راءات غري املسبوقة هو فتح مخسة ابملئة من أسهم شركة أرامكو السعودية
لالكتتاب العام -وهذا سيحدث يف العام املقبل ،-ومن املرجح أن يكون ذلك أكرب اكتتاب يف التأريخ.
سعى امللك سلمان يف رحلته إىل آسيا جلذب املستثمرين لالكتتاب العام ،وتسعى بورصة هونج كونج
واملقاصة الستضافة هذا احلدث ،وستكون هونغ كونغ -نظراً الرتباطها ابألسواق الصينية -مبنزلة اجلسر
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بني أرامكو السعودية وجيوب املستثمرين الصينيني الرئيسني.
�تَُع ُّد اإلصالحات املالية الداخلية أمراً غري مسبوق ،إذ تتضمن زايدة الضرائب غري املباشرة ،ورسوم
التأشرية للوافدين ،وخفض الدعم ملنتجات املياه والطاقة ،واحل��د من ع��دد مشاريع األشغال العامة يف
قطاعات النقل والسكن والرعاية الصحية ،ورمبا كان التغيرُّ األكثر خيالياً من كل شيء هو نية اململكة
العربية السعودية تغيري تقوميها من  354يوماً يف التقومي القمري اإلسالمي للتقومي امليالدي الذي يتكون
من  365يوماً؛ مما يسمح للحكومة بزايدة أايم عمل املوظفني دون زايدة الرواتب السنوية.

حىت قبل اخنفاض أسعار النفط ،كانت السعودية على علم أبهن��ا يف املستقبل غري البعيد جداً
ستكون حباجة إىل ترتيب بيتها املايل ،وتنويع اقتصادها ،وهذا هو سبب سعيها إىل تطوير القطاعات غري
النفطية اجلديدة ،مثل الطاقة املتجددة ،والزراعة ،واأللبان .وحىت وقت قريب ،كانت السعودية تتحرك
بوترية بطيئة حنو هذا اهلدف ،ولكن احلرب النفطية أظهرت أن التغيري البطيء مل يعد خياراً.

املصدر:
https://www.foreignaffairs.com/articles/saudi-arabia/2017-03-13/saudiarabias-failed-oil-war?cid=int-lea&pgtype=hpg
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ميزانية العراق لعام  2017ومخصصات البترودوالر
معهد الطاقة في العراق

2017/3/16
صوت الربملان العراقي يف السابع من كانون األول على املوازنة االحتادية لعام  2017والصكوك
ّ
املالية األولية املزمع استعماهلا لسداد عجز املوازنة املتوقع ،وستكون قيمة املوازنة  79تريليون دينار عراقي
(ما يعادل  66.8مليار دوالر أمريكي) ،بقيمة عجز قُ ِّ��د َرت حبوايل  21.6تريليون دينار عراقي (18.3
مليار دوالر أمريكي) ،أي ما يعادل  ٪27.4من إمجايل اإلي��رادات احلكومية ،على وفق ما ذكرته وزارة
املالية (انظر اجلدول  .)1ومن املتوقع أن تنفق احلكومة  75.2تريليون دينار عراقي على النفقات اجلارية
هلذه السنة ،أي ما يعادل نسبة  ٪75من جمموع النفقات يف البالد ،يف حني أن ما تبقى من املوازنة حوايل
 25.4تريليون دينار عراقي سيتم استعماله لتمويل استثمارات رأس املال.

مت تثبيت توقعات أسعار النفط للربميل مببلغ  42دوالراً أمريكياً مع متوسط اإلنتاج اليومي الذي
يصل إىل  3.75مليون برميل يومياً ،ويشتمل هذا الرقم أيضاً على إنتاج حكومة إقليم كردستان مبقدار
 250ألف برميل يومياً ،و 300ألف برميل يومياً من حمافظة كركوك .ينتج العراق حالياً حنو  4ماليني
برميل يومياً من النفط -مبا يف ذلك شركة نفط الشمال يف كركوك ،-يف حني يبلغ إنتاج حكومة إقليم
كردستان  600ألف برميل يومياً.
145

حصاد البيان

قامت وزارة املالية بتخصيص املبالغ امل��ذك��ورة يف امل��وازن��ة بعد حتديدها ألسعار ص��رف العمالت
األجنبية مببلغ  1.182دينار عراقي مقابل الدوالر األمريكي ،ومن اجلدير ابلذكر أن سعر صرف العمالت
األجنبية تبلغ حالياً  1.190دينار عراقي لكل دوالر أمريكي (أي  ٪0.7فوق امل��وازن��ة) .إن احلركة يف
العملة أتيت على خلفية طريقة املزاد اجلديدة اليت يتبعها البنك املركزي العراقي ( )CBIاليت تعتزم احلد من
تدخل الوسطاء وحتقيق االستقرار يف سعر الصرف.
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تواصل املوازنة االحتادية اعتمادها على البرتودوالر إىل حد كبري لتمويل نفقاهتا ،إذ تصل نسبة
إمجايل اإلي��رادات احلكومية اليت تنبع من األنشطة املرتبطة ابلنفط ( ٪86انظر الشكل  .)1أما ابلنسبة
لعجز املوازنة الذي يبلغ  21.6تريليون دينار عراقي فإن احلكومة املركزية يف بغداد تعتزم سده من طريق
الدين احمللي واخلارجي ،وتعتزم وزارة املالية إصدار ما قيمته  5.5تريليون دينار عراقي من سندات اخلزينة
(أي نسبة  ٪25من اجملموع الكلي للعجز) لسد هذه الفجوة ،وختطط احلكومة املركزية لالستفادة من
سوق السندات الدولية وإصدار السندات املسعرة ابلعملة الصعبة؛ وقد أمثرت هذه اجلهود حينما ص ّدر
ال��ع��راق س��ن��دات بقيمة مليار دوالر مسعرة ابلعملة األمريكية ،فضالً ع��ن السندات املدعومة م��ن قبل
الوالايت املتحدة بسعر فائدة  ،٪2.1وهو أقل بكثري من السعر الذي يدفعه العراق حالياً لسداد الديون
القائمة حالياً .تؤكد ضمانة حكومة الوالايت املتحدة للمستثمرين أنه يف حال وجود تقصري ،فإهنا -أي
الوالايت املتحدة -ستتحمل تكلفة سداد الديون.
ستسهم عائدات هذه السندات يف مساعدة العراق يف حربه ضد تنظيم داعش ،وتعمل وزارة املالية
مسعر ابلعملة األمريكية؛ لتلبية املخصصات املخطط هلا بقيمة
على إصدار سند بقيمة مليار دوالر آخر ّ
 2مليار دوالر من السندات السيادية هلذا العام.

يعتزم العراق توفري مبالغ إضافية من صندوق النقد ال��دويل ( ،)IMFوالبنك ال��دويل ،واالحت��اد
األورويب ،واهليئات الدولية ،واحلكومات األخرى ،ويعتزم أيضاً احلصول على إمدادات األسلحة بشكل
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ق��روض من وزارة الدفاع األمريكية  ٪9.0-من العجز يف امل��وازن��ة ،-ووزارة الدفاع الصينية  ٪4.5-من
العجز يف املوازنة -ومن اجلدير ابلذكر أن  ٪9.2من العجز يف املوازنة سيتم متويله من النقد املتوفر حالياً.
قامت وزارة املالية أيضاً بتخصيص برانمج تنمية احملافظات وتوزيع حصة كل حمافظة من صرف
عائدات النفط ،تنقسم حصة كل حمافظة من املوازنة االحتادية كاآليت :خمصصات عائدات النفط ،وحصة
احملافظة ضمن برانمج تنمية احملافظات ،وتعود حصة األسد من عائدات النفط إىل البصرة بنسبة ،٪60
يف حني تتلقى بغداد نسبة  ٪3فقط .حتدد احلكومة املركزية فواصل توزيع البرتودوالر حسب املنطقة ومل
حتدد أي عائدات نفطية حلكومة إقليم كردستان ،يف حني تتلقى حمافظة 55كركوك املتنازع عليها ٪14
من خمصصات البرتودوالر (راجع اجلدول  .)2ويبلغ احلجم الكلي لربانمج توزيع البرتودوالر  500مليار
دينار عراقي.

أما خمصصات برانمج تنمية احملافظات فإنه يعتمد على الكثافة السكانية للمحافظة نسبة إىل العدد
الكلي للسكان يف العراق ،إذ تتلقى كل حمافظة جزءاً من املوازنة اليت تتوافق مع النسبة املئوية للسكان
الذين يعيشون فيها ،وتعد بغداد أكثر احملافظات كثافة سكانية إذ تتلقى  ٪21من املوازنة املخصصة من
هذا الربانمج ،يف حني يتلقى إقليم كردستان جمتمعاً  ٪14فقط.
يطابق حجم هذا الربانمج ما هو قائم من برانمج البرتودوالر الذي يبلغ  500مليار دينار عراقي؛
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ومن اجلدير ابلذكر أنه حينما وافق الربملان على املوازنة يف السابع من كانون األول عام  ،2016امتنعت
إحدى األحزاب الكردية عن التصويت بسبب االعرتاضات على املوازنة ،وطالبت حبل املشكالت بني
سلطيت بغداد واألكراد أوالً.
إن استعمال هاتني الطريقتني يف تقسيم التمويل جعلت حمافظة البصرة كأكرب مستفيد من هذه
املخصصات بنسبة  ٪34وجاءت بغداد ابملرتبة الثانية بتخصيص ( ٪12انظر إىل الشكل .)2
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خشية شركات النفط من تراجع الطلب على الخام
إد كروكس *

2017/3/19
ختطط السلطات يف بكني إىل سن قانون ينص على أن تعمل مجيع س��ي��ارات األج��رة اجلديدة
ابلطاقة الكهرابئية أو الغازية يف حماولة لتحسني نوعية اهلواء امللوث يف املدينة ،حبسب ما صدر عن اجلريدة
الوطنية لألعمال الصينية يف الشهر املاضي.
من اجلدير ابلذكر أن سائقي سيارات األجرة يف بكني ليسوا من حميب سيارات األجرة الكهرابئية
املستعملة منذ عام  ،2014إذ اشتكوا من عدم كفاءة البطارايت املشحونة وأظهروا استياءهم من تراجع
أدائها يف األجواء الباردة وانعدام وجود حمطات شحن كافية ،إلاّ أن فكرة قيام احلكومة الصينية بتكثيف
عملها حنو اللجوء إىل الوقود البديل يف النقل الربي سوف يبث اخلوف لدى مجيع منتجي النفط يف العامل،
وقد نوقشت متطلبات الذروة -وهو ما يشكل هناية منو االستهالك العامل -على النفط لسنوات متعددة
يف قطاع الطاقة ولكن دون جدوى ،إلاّ أن بعض شركات النفط الرائدة يف العامل ترى اآلن أن ذروة الطلب
واخنفاض أسعار النفط املستمر يعد خطراً كبرياً جيب التحضري له ،واقرتحت شركة روايل داتش طريقة
لتقدمي ذروة الطلب لتكون يف هناية سنوات  ،2020بينما تعتقد شركة ستيت أويل أن ذروة الطلب قد
تتحقق يف منتصف سنوات  2020وهناية .2030
هنالك من يعارض تلك التوقعات ،إذ ترى وكالة الطاقة الدولية أنه ما مل يكن هناك إج��راءات
مكثفة من قبل احلكومات ملعاجلة ظاهرة االحتباس احلراري فمن املرجح أن ذروة الطلب قد حتدث يف عام
 2040ورمبا أبعد من ذلك.

* إد كروكس :رئيس حترير صحيفة الفاينانشال اتميز للطاقة.
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وقال جون واتسون -الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون يف مؤمتر سرياويك للطاقة ()CERAWeek
يف هيوسنت األسبوع املاضي :-إن بعض التوقعات حول اقرتاب فرتة ذروة الطلب كانت جمرد أمنيات،
ويرى أنه من املرجح أن زايدة الطلب على منتجاتنا ستحتاج لبعض الوقت”.
و�تَُع ُّد بعض شركات النفط الكربى أن ذروة الطلب تشكل هتديداً هلم وجتربهم أبن يصبحوا أكثر
كفاء ًة ،يقول برانرد لوين -رئيس شركة بريتيش برتوليوم للتنقيب واإلنتاج :-إن شركات النفط الكربى
تواجه مشهداً تنافسياً جديداً تتمثل يف ثورة الصخر الزييت يف ال��والايت املتحدة ،والتكاليف املنخفضة
للطاقة املتجددة ،وجهود احلكومات ملكافحة تغري املناخ ابحلد من استخدام الوقود األحفوري ،وأضاف:
“أن هناك وفرة من النفط والغاز يف العامل ...ويف الواقع هناك وفرة أكثر مما حيتاجه العامل” ،ويضيف لوين:
“أنين ال أعلم كيف ستؤثر هذه العوامل على مستقبل الطاقة ،وال أحد يعلم ،ولكنين أعتقد أنه ليس من
احلكمة أن نتجاهلها”.
بينما كان احملللون واملسؤولون التنفيذيون يناقشون خالل العقد املاضي مسألة ذروة الطلب ،استمر
االستهالك العاملي للنفط ابالزدايد ،إذ ارتفع من  84.5مليون برميل يومياً عام  2008إىل  96.6مليون
برميل يومياً يف العام 2016؛ إذ يرى سبنسر دايل -كبري االقتصاديني لشركة بريتيش برتوليوم -أن من غري
املرجح أن يكون للسيارات الكهرابئية وحدها أتثرياً على ذروة الطلب ،إذ حبلول عام  2035ستكون هناك
 100مليون سيارة كهرابئية وستؤدي إىل ختفيض  1.2مليون برميل يومياً من االستهالك العاملي فقط.

اجلدير ابلذكر هو أن السيارات تشكل حنو خمُ س االستهالك فقط ،وبدائل فعالة -من حيث
التكلفة -الستخدمات النفط األخ��رى يصعب إجي��اده��ا ،وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجعاً يسرياً يف
الطلب على النفط للسيارات ب�ين ع��ام��ي  2015و ،2040يف ح�ين أن اس��ت��خ��دام��ات وق���ود ال��دي��زل
للشاحنات ووقود الطائرات واملواد األولية البرتوكيماوية ستنمو بنح ٍو كبري.
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إن توقعات استهالك النفط تعتمد على توقعات أسعاره ،وتستند توقعات وكالة الطاقة الدولية
إىل توقعات أسعار النفط أبن تزداد إىل أكثر من  100دوالر للربميل حبلول العام  ،2020ولكن يشري
فيليب فرجلر -أستاذ زائ��ر يف جامعة ك��ول��ورادو للمعادن -إىل أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع العديد
من املستهلكني حنو استعمال السيارات الكهرابئية وال��وق��ود البديل مبا يف ذل��ك الغاز الطبيعي املسال
للشاحنات ،ويضيف فرجلر بقوله“ :إهن��ا سالح ذو حدين إذا يقيت األسعار منخفضة ،فهناك فرصة
معقولة للوكالة الدولية للطاقة أبن تكون توقعاهتا صائبة حول استمرار منو استهالك النفطـ”.
تكمن املعضلة لدى منتجي النفط أبن أفضل أمل لديهم الستمرار منو الطلب هو ما إذا ظلت
األسعار عند املستوايت اليت تكون فيها هوامش الربح والتدفقات النقدية حتت الضغط؛ ولذلك حتاول
بعض شركات النفط الكربى محاية مستقبل عملياهتا ضد ذروة الطلب العاملي واستمرار اخنفاض األسعار.
أعلنت شركة شيل ( )Shellاألسبوع املاضي أبهنا قد ابعت معظم أصوهلا بقيمة  7.25مليار
دوالر أمريكي من الرمال الزيتية يف غرب كندا ،اليت تعد واحدة من أغلى مصادر النفط اخلام تكلفةً ،إذ
يقول الرئيس التنفيذي للشركة بن فان بريدن :إن الشركة -اليت تعتمد أعماهلا على الرمال الزيتية -حتصل
على العوائد أبسعار النفط احلالية.
تقوم شركات النفط الكربى األخ��رى إبع��ادة تشكيل حمافظهم االستثمارية جتهيزاً لسوق أكثر
تنافسية ،إذ تكثف شركة شيفرون وإك��س��ون موبيل األمريكية استثماراهتم للصخر الزييت األق��ل تكلفة
والسيما يف حوض بريميان يف تكساس ونيو مكسيكو ،ويف الوقت نفسه ،تقوم شركة بريتيش بيرتوليوم
بزايدة إنتاجها للغاز ،إذ تتوقع الشركة أبن سوق الغاز سيلقى منواً أسرع من النفط يف دول مثل اهلند؛ نظراً
لكوهنا مصدراً للطاقة النظيفة مقارنة ابلفحم ،كما تقوم بعض اجملموعات النفطية الكربى -وأبرزها شركة
تواتل ( -)Totalابستثمارات يف جمال الطاقة املتجددة.
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إنتاج النفط الصخري يف حوض بريميان يف الوالايت املتحدة

إن الطريقة الوحيدة اليت ميكن فيها أن يتنافس منتجو النفط هي وج��ود نفط خام أقل تكلفة،
إذ صرحت شركة إيين اإليطالية بتخفيضها ملتوسط سعر التعادل املفرتض يف املشاريع اجلديدة مببلغ 30
دوالراً للربميل ،ومن جهة أخرى قال إل��دار سياتر -الرئيس التنفيذي لشركة ستيت أوي��ل :-إن الشركة
قامت بتخفيض سعر التعادل املفرتض «حملفظتها االستثمارية القادمة» من حوايل  70دوالراً إىل أقل من
 30دوالراً للربميل.

يقول ابتريك ب��وايين -الرئيس التنفيذي لشركة ت��واتل -إن  70-65يف املئة من املدخرات اليت
حققتها الشركة متعلقة ابهليكلية ،وإن تلك التخفيضات احلادة من حيث التكلفة هي لتمكني اجملموعات
النفطية الكربى ابلبقاء ،فيتحدث بوايين عن كونه “متفائالً” الرتفاع سعر النفط اخلام ليصل إىل 55
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دوالراً للربميل الواحد ،وتعتزم الشركة املوافقة على عشرة مشاريع كبرية جديدة خالل األشهر القادمة.

ترى التوقعات أنه يف حال حتقق السيناريو الذي رمسته وكالة الطاقة الدولية ابستمرار منو الطلب
على النفط وارتفاع أسعاره حبلول عام  2020فإن هذه املشاريع قد تكون مرحبة للغاية ،لكن اخلطر يكمن
يف عملية تسريع مبيعات السيارات الكهرابئية ،ووجود مزيد من االستثمارات يف جمال الطاقة البديلة.
تعمل شركات النفط األوروبية على زايدة االستثمار يف مصادر الطاقة املتجددة

قامت شركات النفط األوروبية مثل (شركة تواتل الفرنسية ،وستيت أويل النروجيية) بزايدة استثماراهتا
يف جمال الطاقة املتجددة؛ حتضرياً ملستقبل من املمكن أن ترتاجع فيه ذروة الطلب على النفط حن ٍو كبري.

يقول إلدار سياتر -الرئيس التنفيذي لشركة ستيت أويل :-إن التنويع يف مصادر الطاقة املتجددة
هو أمر منطقي ،وحنن لدينا كثري من املهارات اليت من املمكن أن نستثمرها بنح ٍو مباشر يف طاقة الرايح
البحرية ،واليت قد حتقق عوائد جيدة ،وهي أقل تكلفة بكثري من رأس املال الذي يتطلبه النفط والغاز».
إن االستثمار يف مصادر الطاقة املتجددة قد يكون مفيداً أيضاً بتحسني الصورة املشوهة ملنتجي
النفط ،إذ قال بن فان بريدن -الرئيس التنفيذي لشركة روايل داتش شيل« -إن الثقة يف شركات النفط
قد تراجعت إىل درجة كبرية»؛ فقد حصلت شركة شيل على عقد لبناء حقل لتوليد الكهرابء بطاقة الرايح
تصل إىل  700ميجاوات يف هولندا ،وكانت شركة تواتل يف السنوات األخرية رائدة بني شركات النفط
الغربية الكبرية ابالستثمار يف جمال الطاقة املتجددة.

يقول ابتريك بوايين -الرئيس التنفيذي لشركة تواتل :-كان االستثمار يف مصادر الطاقة املتجددة
عمالً حقيقياً ،وليس عمالً خريايً ،ولكنه أيضاً «طريقة جلعل قطاع النفط والغاز أمراً مقبوالً» ،ويضيف :أن
شركات النفط والغاز قد مت اهتامهما أبهنما «شريري ِن» ،وذلك يف النقاشات اليت حدثت حول تغري املناخ،
وك��ان االستثمار مببلغ  500مليون دوالر من التدفق النقدي احملتمل ال��ذي يصل إىل  22مليار دوالر
�يَُع ُّد أمراً منطقياً للحفاظ على موطئ قدم يف عامل الطاقة املتجددة الذي ينمو منواً سريعاً؛ بسبب تقدم
التكنولوجيا ،وكشف بوايين عن وجود «بعض املسامهني الذين يضغطون علينا لكي نفعل ذلك» ،ومع
ذلك فقد قال بوايين« :إن االستثمار يف الطاقة املتجددة تتمثل بنسبة  %5فقط من اسرتاتيجة الشركة،
فعلى الرغم من كل شيء حنن ال نزال شركة نفطية».
املصدر:
https://www.ft.com/content/47dbcb80-08ae-11e7-ac5a-903b21361b43
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الثغرة في الشؤون المالية الغربية
قسم الترجمة والتحرير

2017/3/21
هل فقدت احلكومات الغربية -اليت تواجه الناخبني الغاضبني -القدرة على رفع الضرائب؟ مت طرح
هذا السؤال بسبب املنعطف الذي سلكته احلكومة الربيطانية إبعالهنا تدابري امليزانية اجلديدة يف األسبوع
املاضي ،إذ انسحبت احلكومة حينما واجهتها املعارضة والصحافة اليمينية ،وهو ما يُ َذكران إىل حد ما
أبمريكا حينما رفض اجلمهوريون تدابري رفع الضرائب.
ُّ
تعد الزايدة الربيطانية املخطط هلا مبواءمة املعدالت الضريبية بني العاملني يف القطاع العام والعاملني
حلساهبم الشخصي أم��راً منطقياً ،وإذا ما مت الرتاجع عنها فستتكون فجوة تدمر القاعدة الضريبية على
املدى البعيد.
يتفق معظم االقتصاديني على أن املعاملة الضريبية التفضيلية متيل إىل احن��راف اهل��دف الضرييب
حنو انعدام املكاسب على املدى الطويل ،لكن احلكومة قدمت وعوداً يف انتخاابت عام  2015بعدم
رف��ع ضريبة الدخل ،والتأمني الوطين أو ضريبة القيمة املضافة (الضرائب الثالث ال�تي تشكل حنو ثلثي
اإليرادات).
انضلت عائدات الضرائب الربيطانية للوصول إىل انتج حملي إمجايل أعلى من  %35منذ أواخر
الثمانينيات (كما يظهر ابلشكل)؛ وتعد هذه مشكلة كبرية إذ كان اإلنفاق احلكومي يتجاوز نسبة %35
ويف الغالب يصل أعلى من .%40
مل تكن اململكة املتحدة هي الوحيدة اليت عانت من جتاوز عائدات الضرائب ،إذ كان متوسط
إنفاق منظمة التعاون والتنمية االقتصادية منذ عام  2000إىل عام  %40.9 2016من الناتج احمللي
اإلمج��ايل يف السنة ،وكانت عائدات الضرائب  %37من الناتج احمللي اإلمج��ايل ،وق��د وصلت عائدات
الضرائب يف اململكة إىل  %38من الناتج احمللي اإلمجايل يف عامني فقط ( 2000و ،)2015ومنذ عام
 ،2008جتاوز اإلنفاق احلكومي %40؛ ونتيجة لذلك ارتفع متوسط الدين من  %67.4يف عام 2000
إىل  %116.3يف العام املاضي؛ وقد تسبب ذلك يف خلق أزمة يف زمن سابق ،وهو ما حدث يف عدد من
البلدان اليت ال توجد فيها بنوك مركزية مثل اليوانن وأيرلندا ،وكانت البلدان اليت متتلك بنوكاً مركزية خاصة
ق��ادرةً على ختفيض أسعار الفائدة (تقليل تكلفة خدمة ال��دي��ون) ،واحل��رص على مواصلة برامج التيسري
الكمي ( )QEاليت تقوم يف الواقع على شراء الديون.
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لقد اتبعت العديد من احلكومات برامج التقشف ،وبطبيعة احلال كانت تلك الربامج مثرية للجدل؛
أوالً :كانت الدول متيل إىل الرتكيز على اإلنفاق االجتماعي الذي مييل لصاحل األكثر فقراً يف اجملتمعات.
اثنياً :قامت بتخفيض رأس مال ميزانيات اإلنفاق على البىن التحتية مثل املدارس واملستشفيات والطرق،
وهو ما ميثل الوضع األكثر فائدة للحوافز الكينزية([ )]1يف برامج التقشف.
يف حني أن هناك حججاً جيدة ومتكررة حول تقدم البنية التحتية يف كثري من البلدان ،يكمن
السؤال حول إمكانية برامج التقشف يف توليد ما يكفي من النمو إلع��ادة ت��وازن االقتصاد على املدى
الطويل ،مل تستطع دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية من حتقيق فائض أويل (موازنة العوائد مع
النفقات) منذ عام  ،2001حىت ولو كان هناك طفرة يف منتصف األلفيات .يقول اخلبري االقتصادي آن
بيتيفور أنه إبمكان احلكومات فرض الضرائ ،وإبمكاهنا أيضاً ختفيضها من خالل استبدال العمالة غري
آمنة ومنخفضة األجر ابلعمالة اليت متتلك مهارات عالية ومرتفعة األجر ،وقد يكون ذلك أمراً يرغب به
اجلميع ابلتأكيد ولكن لن يتم ذلك بسهولة ،إذ إن تعليم القوى العاملة يستغرق وقتاً طويالً ،والسيما إذا
كان عليك البدء مبستوى املدرسة.
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تتمثل املشكلة األساسية يف دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية هي أن سكاهنا يزدادون سناً؛
مما يعين زايدة مطردة يف اإلنفاق على الصحة واملعاشات التقاعدية ،وهذا جيعل من الصعب ختفيض نسبة
اإلنفاق العام ،ويف الوقت نفسه فإن نسبة السكان الذين هم يف سن العمل ترتاجع بنحو كبري وهو ليس
جيداً لعائدات الضرائب.
ابستطاعة احلكومات رفع الضرائب ولكننا نعيش يف عصر يتنقل فيه الناس من مكان آلخر ،وليس
من قبيل الصدفة أن عائدات الضرائب الربيطانية بدأت ابلرتاجع يف الثمانينيات حينما مت حترير أسواق رأس
املال ،فيتنقل األفراد إىل بلدان أخرى هرابً من الضرائب املرتفعة يف بلداهنم ،فاحلكومات تتنافس خلفض
معدالت ضريبة الشركات جلذب الشركات متعددة اجلنسيات ،وكما رأينا :ال توجد إرادة سياسية لرفع
الضرائب؛ وذلك يشري إىل وجود مشكلة هيكلية.
ال تكمن املشكلة يف تلك اللحظة إبدراك حقيقة وجود معدالت ضريبية منخفضة ،ولكن ختيّل
فيما لو كان الدين املرتتب على بريطانيا اليوم مصحوابً ملستوايت العائد لعام  ،2000فحينها ستكون
مدفوعات الفائدة  %4.5من الناتج احمللي اإلمجايل ،أي أكثر من ضعف مدفوعات الفائدة احلالية.
لو مل تتمكن احلكومة الربيطانية من رفع الضرائب الالزمة لتمويل اإلنفاق كما يرغب الناخبون،
فإن اململكة ستلجأ لتدخل البنك املركزي بنح ٍو دائم يف االقتصاد ،مع وجود أسعار فائدة منخفضة جداً؛
ويتمثل االختبار األكرب فيما إذا كان ابستطاعة احلكومات اليت تعاين من العجز اهليكلي متويل أنفسها
بثمن خبس حىت مع حصوهلا على مساعدة البنك املركزي على املدى الطويل.
املصدر:
http://www.economist.com/blogs/buttonwood/2017/03/cant-tax-wont-tax
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أسباب عدم إقرار الموازنة اللبنانية لمدة  12عام ًا
مجلة اإليكونوميست

2017/3/30
خرج اآلالف من اللبنانيني األسبوع املاضي يف شوارع بريوت احتجاجاً على الزايدات الضريبية اليت
تشكل جزءاً من مشروع امليزانية لعام  ،2017إذ تقول احلكومة إهنا حتتاج إىل إي��رادات إضافية لتمويل
ارتفاع أجور موظفي القطاع العام يف البالد.
السيء يف بالدهم وسوء
يلقي اللبنانيون ابللوم على املسؤولني الفاسدين على خلفية الوضع املايل ّ
البىن التحتية ،وقد تراجعت مستوايت معيشتهم بشدة منذ ان��دالع احل��رب األهلية يف س��وراي قبل ست
سنوات ،وكانت هذه االحتجاجات آخر عقبة أمام خطة احلكومة للموافقة على ميزانية الدولة السنوية
اليت كانت أتمل القيام هبا يف وقت سابق من شهر آذار  2017وألول مرة منذ عام  .2005ملاذا مل يتم
إقرار املوازنة يف لبنان ملدة  12عاماً؟ وكيف كان يعمل االقتصاد اللبناين يف تلك السنوات؟

إن عدم وجود موازنة رمسية للدولة هي إحدى نتائج الشلل السياسي الذي حلق بلبنان منذ اغتيال
رئيس الوزراء السابق رفيق احلريري يف عام  ،2005فمنذ مقتل احلريري كان النزاع بني الفصائل املتنافسة
يف الربملان واحلكومة -الذين مت اختيارهم على أسس طائفية -يعيق إقرار التشريعات ،مبا يف ذلك القرارات
الرئيسة اليت ختص اإلنفاق العام ،وقد اقرتبت احلكومة يف عامي  2010و 2014من املوافقة على مشروع
املوازنة ،إال أهنا ابءت ابلفشل يف كال العامني .أثبتت االنقسامات األوىل بني الفصيلني الرئيسني أبهنا
ث فشل بني الفصيلني هو عدم انتخاب رئيس جديد؛
عميقة جداً ويصعب التوفيق بينهما؛ ويكمن أ َ
َحد ُ
مما أدى إىل توقف احلوار بني احلكومة والربملان قبل إقرار املوازنة ،وكلما طالت فرتات التأخري ،أصبح من
مير مشروع جديد ،إذ تنص إحدى شروط إقرار أي ميزانية على إغالق حساابت السنوات
الصعب أن َّ
السابقة بطريقة مقبولة قانوانً.
ونتيجة ملا سبق ،كان اإلنفاق العام خمصصاً إىل حد كبري ،وال خيضع للرقابة على مدى السنوات
العشر املاضية ،وهو ما تستفيد منه يف كثري من األحيان مجاعات املصاحل داخل خمتلف الفصائل احلكومية
يتعي على املواطنني يف بريوت أن يواجهوا
بدالً من دفع تكاليف االستثمار يف البنية التحتية العامة؛ إذ كان نّ
انقطاعات منتظمة يف التيار الكهرابئي ونقصاً يف املياه ،وفضالً عن ذلك كان لبنان قريباً جداً من اإلفالس
وقد تضاعف الدين العام بنح ٍو مل يسبق له مثيل ليصل إىل  75مليار دوالر منذ آخر موازنة ،ويقدر البنك
الدويل وصول نسبة الدين إىل الناتج احمللي اإلمجايل يف لبنان -وهي من بني أعلى املعدالت يف العامل -إىل
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 %157هذا العام ،ومما فاقم األمور أكثر هو اهنيار السياحة من دول اخلليج نتيجة النزاع السوري ،فكادت
األمور تصبح أسوأ لوال تدخل البنك املركزي اللبناين ،الذي حافظ لعدة سنوات على استقرار احتياطات
النقد األجنيب ،فضالً عن موافقته يف منح القروض لإلسكان والطاقة واألعمال.
إن جناح عملية انتخاب رئيس جديد يف تشرين األول عام - 2016بعد أتخري دام عامني ونصف
العام -أدى إىل ختفيف اجلمود السياسي إىل حد ما ،وأيمل العديد من اللبنانني أن يتم حل اخلالف حول
أحكام الضرائب يف مشروع املوازنة احلايل وإقرار التشريعات؛ ألن ذلك من شأنه منح لبنان القدرة على
السيطرة على أموال الدولة؛ وابلتايل اجتذاب االستثمار األجنيب ،ومتكني البلد من احلصول على أموال
إضافية من املاحنني الغربيني.
إن االتفاق على املوازنة قد يعطي األمل أيضاً يف أن تكون الفصائل السياسية املتنافسة يف لبنان
قادرة على التعاون؛ مما يضع حجر األساس لتشريعات أكثر أمهية ،مثل :تشريع قانون انتخايب جديد،
وحتسني الطرق املستعملة ،وأتهيل أانبيب املياه وخطوط الكهرابء.
املصدر:
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2017/03/economist-explains-22
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اإلصالحات االقتصادية في إقليم كردستان العراق
مارك ديويفر

2017/1/16
ما التقارير العراقية ملعهد الدراسات اإلقليمية والدولية ()IIR؟
توفّر التقارير العراقية ملعهد الدراسات اإلقليمية والدولية حتليالً على أرض الواقع للقضااي األكثر
إحلاحاً يف العراق ،وهتدف إىل رفد صانعي القرار واخلرباء ابلبحوث والتحاليل احملكمة حول سياسة العراق،
إن هذه التقارير فريدة من نوعها؛ كوهنا تصنع داخل العراق وترتكز إىل العمل امليداين يف البالد ،فضالً
عن البحوث ذات املصادر املفتوحة.
إن التقارير العراقية ملعهد الدراسات اإلقليمية والدولية هي بنات أفكار كل من “أمح��د علي”
و”كريستني فان دن تورن” ،وكليهما لديه سنوات من اخلربة يف إجراء البحوث والكتابة عن العراق وإقليم
كردستان يف العراق.
متر على إقليم كردستان العراق السنة الثالثة من الركود االقتصادي ،فبعد قطع املدفوعات من بغداد
َّ
إىل حكومة اإلقليم يف النصف األول من عام  ،2014تلقت التعامالت املالية يف كردستان ضربة قاضية؛
بسبب اخنفاض أسعار النفط العاملية عام  ،2014اليت تراجعت أكثر من  ٪50يف النصف الثاين من ذلك
العام ،و َّأدى اهنيار إيرادات حكومة إقليم كردستان إىل انعكاس مفاجئ للنمو السريع الذي متتعت به املنطقة
يف السابق ،وترك هذا االقتصاد يف حالة من أزمة من احملتمل أن تتفاقم قريباً (.)DeWeaver, 2015
َّ
إن الوضع يف اإلقليم أكثر خطورة مما متر فيه العديد من الدول املصدرة للنفط؛ وهذا يرجع إىل
املدى الذي تعتمد فيه حكومة إقليم كردستان على النفط -سواء أكانت مبفردها أم مع احلكومة االحتادية
يف العراق -واألمهية النسبية للقطاع العام.
اعتمدت احلكومة اإلقليمية قبل األزمة على حصتها من املوازنة االحتادية العراقية يف احلصول على
 ٪90من ايراداهتا ٪70 ،منها ينفق على املرتبات واملعاشات والرواتب للمستفيدين مثل السجناء السياسيني
السابقني وأسر الشهداء )World Bank Group, 2016, 1, 9( .إن  ٪44من القوى العاملة موظفة
من قبل حكومة اإلقليم - )World Bank Group, 15( ،على سبيل املثال البنية التحتية وتوليد الطاقة
الكهرابئية -أو موظفوها  -على سبيل املثال تطوير العقارات السكنية وأسواق اجلملة.
تتفاقم هذه االختالالت اهليكلية حتت حقيقة أن حكومة إقليم كردستان تفتقر إىل أدوات السياسة
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املعاكسة املتاحة للبلدان ذات سيادة يف حاالت مماثلة ،إذ إهنا ال تصدر عملة خاصة هبا؛ لذلك ال ميكن
أن تغطي العجز من طريق طباعة النقود -رمبا يعد هذا نعمة ابلنظر إىل التجربة األخرية يف فنزويال ،وعلى
عكس اململكة العربية السعودية ودول اخلليج ،فإن اإلقليم مل ميتلك صندوق الثروة السيادية يف الوقت
الذي اهنارت فيه أسعار النفط -مت تشريع واحد فيما بعد يف نيسان عام  ،-2015وترتك الضرائب القليلة
حكومة إقليم كردستان مع القليل من مصادر الدخل البديلة ،فلم تكن حكومة اإلقليم قادرة على مجع
املال عن طريق إصدار السندات.
نظرا للقيود املذكورة آنفاً جيب بذل اجلهود لتغطية نفقات إقليم كردستان لتشمل يف املقام األول
خفض التكاليف ،يف بداية األمر حدث هذا لكن بشكل عشوائي ،إذ توقفت احلكومة عن الدفع لدائنيها
حينما نفد منها املال ،ومبا أن الوضع ازداد سوءاً بنح ٍو طردي ،بدأت حكومة اإلقليم تفكر من الناحية
االسرتاتيجية بنح ٍو أكربُّ ،
يعد خلق التوازن يف املوازنة أحد اجلهود طويل األجل إلصالح القطاع العام
املتضخم يف كردستان العراق.
هناك ابلفعل العديد من اجمل��االت اليت ميكن إصالحها إدارايً بنح ٍو يسري ولكنها ستحدث فرقاً
كبرياً ،ففي املاضي كان أخذ املال من احلكومة مثل أخذ احللوى من الطفل ،وكان االهتمام ابلكيفية اليت
يتم هبا إنفاق األموال احلكومية يف أربيل -عاصمة اإلقليم -قليالً ،وال يعرف ابلتحديد كم عدد املوظفني
هناك ،وحينما مت وضع برامج الدعم دون مربر اقتصادي واضح فرض ذلك ع��بءاً إضافياً على املوارد
املالية يف املنطقة من أجل التوصل إىل نتائج دون املستوى األمثل ،أما التزامات احلكومة اإلقليمية ،كرسوم
الكهرابء والضرائب املفروضة على الشركات ،فقد مت مجعها بطريقة متقطعة أو غري فعالة إطالقاً.
يتناول هذا التقرير كيفية استغالل حكومة إقليم كردستان للفرصة اليت تتيحها األزمة االقتصادية؛
ملعاجلة هذه املشكالت املوجودة منذ مدة طويلة ،وسينظر القسم األول منه ابلكيفية اليت تقوم هبا أربيل
بتحسني املساءلة يف النظام للدفع ملوظفي اخلدمة املدنية يف حماولة للحد من نفقات الرواتب ،أما القسم
الثاين فيتحدث عن إلغاء الدعم على املنتجات النفطية املكررة والكهرابء ،ويتحدث القسم الثالث عن
برانمج جديد لتحسني جباية الضرائب ،وأخرياً خيتتم القسم الرابع مع بعض املالحظات على العقبات اليت
حتول دون اإلصالح وصعوبة حتقيق حتسن دائم يف إدارة القطاع العام.
أ :الثورة البايومرتية:
إن مشكلة الرواتب يف حكومة إقليم كردستان ليست جديدة وال فريدة من نوعها ،فكما هو احلال
يف االقتصادات الريعية يف مجيع أحناء العامل يعد التوظيف يف القطاع احلكومي أحد القنوات األساسية اليت
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يتم من خالهلا توزيع عائدات تصدير النفط بني السكان ،وكلما ازدادت هذه اإليرادات ،ازدادت البطالة
املقنعة.
قبل االنفصال اإلداري إلقليم كردستان عن بقية العراق يف أعقاب حرب اخلليج األوىل يف عام
 1991كان شيوخ العشائر املوالون للنظام يُكافَؤون يف كثري من األحيان من خالل السماح هلم بوضع
أمساء أتباعهم يف جدول الرواتب العام ( ،،)Noori, 2016ويف وقت الحق -حينما حتولت املنطقة إىل
كيان شبه مستقل -استمر تقدمي وظائف اخلدمة املدنية كمكافأة للوالء.
ازدادت هذه املمارسة بعد عام  ،2003بينما منت إي��رادات احلكومة االحتادية متاشياً مع زايدة
إنتاج النفط وارتفاع األسعار ،وارتفعت قيمة حصة إيرادات حكومة إقليم كردستان أيضاً؛ مما جيعل مزيداً
من املال متاحاً لدفعه كرواتب ،فخالل مثاين سنوات قبل عام  2015ارتفع عدد العاملني يف حكومة
إقليم كردستان من  100ألف إىل  682ألفاً ،وكما هو متوقع كانت “احملسوبية واالنتماء احلزيب -بدال
من اخلربة والتجربة -هي املعايري الرئيسة للتوظيف (.)Noori, 2016, 11
أصبح االحتيال واإلساءة شائعني ،ويف كثري من األحيان حيصل العديد من املوظفني على أموال
دون احلضور للعمل ،أو يتلقون مدفوعات احتيالية متعددة من إدارات وأقسام خمتلفة ،واستفاد املشرفون
واملديرون من ضعف الضوابط الداخلية عرب مجع رواتب موظفني ومهيني ال يعملون يف الواقع ،إلبقاء هذه
األموال اإلضافية ألنفسهم ،وتفيد التقارير أبن كثرياً من الناس الذين مل يسبق هلم العمل مع احلكومة يتلقون
معاشات حكومية.
حني كانت الظروف جيدة ،كان كل شيء متوافر للجميع ،أما اليوم فإن حكومة إقليم كردستان
مل تعد ق��ادرة على حتمل دع��م بريوقراطية عقيمة هائلة هب��ذا احلجم ،فمنذ بداية األزم��ة يف منتصف عام
 ،2014مل متتلك احلكومة األموال الكافية لالستمرار يف دفع الرواتب املوظفني ،وحصل معظم املوظفني
على رواتبهم لثمانية أشهر فقط يف عام  ،2015وابتداءً من آذار عام  ،2016استقطعت أم��وال من
الرواتب بنسبة  ٪15إىل  ،٪75اعتماداً على درجة األجور ،مع بلوغ معدل القطع احلاضر حوايل ٪60

(.)World Bank Group, 11

موظفو كردستان من جهتهم كان عدم الذهاب للعمل هو الرد الذي يرونه منصفاً ،فبحسب رأيهم
ليس هناك أي سبب للعمل جماانً ،ففي أربيل يذهب العاملون يف احلكومة لدوائرهم ثالثة أايم فقط يف
األسبوع ،أما يف السليمانية فيذهبون ليوم واحد فقط يف األسبوع ،وكان املدرسون قد أضربوا منذ بداية
العام الدراسي احلايل ،وابتداءً من هناية كانون األول ،غاب طلبة املدارس العامة ابلفعل ملدة ثالثة أشهر
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عن املدرسة.
سيكون من األفضل احلد من عبء الرواتب يف حكومة إقليم كردستان من خالل القضاء على
االحتيال ،من خالل فرض ختفيضات أجور صارمة على القوى العاملة أبكملها ،إذ إن معرفة أي الرواتب
مشروعة وأيها غري مشروعة أصبحت أولوية قصوى.
تتمثل اخل��ط��وة األوىل يف التصدي هل��ذه املشكلة يف إن��ش��اء قائمة مركزية للموظفني العاملني يف
حكومة إقليم كردستان ،ويف ظل النظام احلايل تتعقب أجزاء خمتلفة من احلكومة موظفيها بنح ٍو مستقل،
وذلك ابستخدام السجالت الورقية أو ملفات الكمبيوتر ،مما جيعل احلصول على العدد الدقيق للموظفني
أمراً مستحيالً ،وإن وجود مشرفني على قوائم املوظفني من غري املرجح أن ينجح؛ ألن العديد منهم سيمأل
القوائم أبمساء ومهية.
اختارت حكومة إقليم كردستان -بدالً من ذلك -التسجيل البايومرتي للقوة العاملة أبكملها،
فهذا يعاجل مشكلة املوظفني الومهيني عرب إرسال موظفي اخلدمة املدنية إىل مراكز التسجيل احمللية بنح ٍو
شخصي ،وهناك يتم تقدمي استمارات حتتوي على تفاصيل العمل ،مع إظهار البطاقة الشخصية ،والقيام
ابلبصمة اإللكرتونية واملسح الضوئي لشبكة العني ،ويتم إرسال ملفاهتم إلكرتونيا إىل املكتب املركزي يف
أربيل ،حيث يتم فحصها وإضافتها إىل قاعدة البياانت املركزية.
وق��د ب��دأ العمل هب��ذا الربانمج اجلديد يف  10تشرين الثاين ع��ام  ،2016ويضم اآلن  76مركزاً
للتسجيل يف مجيع أحناء كردستان العراق ،وتقع هذه املراكز يف مكاتب املصارف اخلاضعة لسيطرة حكومة
إقليم كردستان ،اليت متتلك الصالت التكنولوجية الضرورية ،ومتيل إىل أن تكون يف مواقع مألوفة ألولئك
الذين يسجلون .يف املرحلة األوىل ،يقوم املوظفون -الذين يبلغ جمموع رواتبهم  670 – 660مليار دينار
يف الشهر -ابلتسجيل ،ومن املفرتض أن تستمر هذه العملية لثالثة أشهر ،وبعد هذا الوقت ال حيصل أي
شخص غري مسجل على راتب نظرايً ،أما يف املمارسة العملية ،فإنه من املتوقع أن يتم منح وقت إظايف
ابلنظر إىل أن هناك العديد من األسباب املشروعة اليت قد متنع موظفاً لعدم التسجيل يف املوعد احملدد،
وستكون اخلطوة التالية متمثلة يف حتديد أي شخص يظهر يف القائمة ألكثر من مرة ،وجيب أن تراجع هذه
احلاالت لتحديد ما إذا كانت الرواتب املتعددة اليت حيصل عليها شخص ما شرعية أم ال.
من املفرتض أن يتم االنتهاء من هذه العملية يف النصف األول من عام  ،2017وبعد أن تتم عملية
التسجيل ،ختطط حكومة إقليم كردستان لبدء نظام جديد لصرف الرواتب ،إذ يف الوقت احلايل يسحب
املشرفون واملديرون مجيع املبالغ النقدية الالزمة للدفع للموظفني من حساب مصريف حكومي ويتم توزيعها
يف أماكن العمل ،ويف حالة من املؤسسات الكبرية يقوم شخص يف قمة اهلرم بتوفري النقد للمديرين الذين
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يقومون بتسديد الرواتب.
يف ظل النظام اجلديد ،سيكون على املوظفني الذهاب إىل البنوك للحصول على رواتبهم أبنفسهم،
وه��ذا له ميزة واضحة ،إذ إن��ه يسهل على احلكومة تعقب األم��وال ال�تي تدفع ،ويصعب على املشرفني
واملديرين ملء جيوهبم من خالل سحب رواتب املوظفني الومهيني ،وسيكون هناك أيضاً حاجة لرتتيبات
مصرفية جديدة ،وحينما يصبح من الواضح متاماً من الذين حيصلون على الرواتب ،وسيكون كل من يستلم
راتباً قادراً على سحب األموال من حساب الرواتب احلالية.
يف مرحلة ما ،سيتم توسيع تسجيل البيومرتية لتغطية  420ألف شخص من الذين يتلقون اآلن
معاشات التقاعد وغريها من الرواتب اليت تقدمها احلكومة ،وستساوي هذه الدفعات  230-220مليار
دينار شهرايً.

على املدى الطويل تعتزم حكومة إقليم كردستان إص��دار بطاقات هوية جلميع املوظفني ،وهناك
أيضاً خطة للبدء يف دفع الرواتب من خالل اإلي��داع املباشر ،ومن غري املرجح أن يتم هذا يف املستقبل
املنظور نظراً إىل أن  ٪90من األسر ال متتلك حساابت مصرفية.

سيكون من الصعب ختيُّل طريقة أفضل من هذه الطريقة للقضاء على املوظفني الومهيني والرواتب
املتعددة ،لكن كيفية عملها يف املمارسة العملية غري واضح ،فإذا مل يكن هناك تنفيذ فعال ،فإن أولئك
الذين حيتالون حالياً على احلكومة سيواصلون القيام بذلك بغض النظر عن ما ستكشفه قاعدة البياانت
املركزية اجلديدة ،إذ سيسحب املديريون واملسؤولون مزيداً من الرواتب ملرؤوسني ال يعملون يف احلكومة
“ومهيون” ،أو أهنم سيتلقون مبالغ مالية لوظائف إضافية ال يعملون فيها.
أدت مشكالت الفساد املنتشرة يف حكومة إقليم كردستان إىل قيام بعضهم ابالستنتاج أبن برانمج
التسجيل من غري املرجح أن حيدث أي فارق.
إن التسجيل لن حيل مشكالت املرتبات احلكومية إىل األبد هبذه السهولة ،فالناس الذين ميتلكون
عالقات سياسية قوية قد ال يصيبهم إال خوف قليل جداً ،ولكن أولئك الذين اعتمدوا يف البداية على
عالقات أكثر ضعفاً للحصول على ع��روض خاصة ألنفسهم قبل سنوات حينما كان امل��ال متوافراً قد
ال ميتلكون احل��ظ نفسه ال��ذي كانوا فيه سابقاً ،حىت مع تطبيق احل��د األدىن فقط ،فإهنم قد جي��دون أن
“الوساطة” إلدام��ة عمليات االحتيال القدمية يف ظل النظام اجلديد ال تنفع ،فلخفض اإلنفاق على
املرتبات يف حكومة إقليم كردستان فأنه ليس من الضروري حقاً القبض على “كل النمور والذابب” ،كما
يقول الصينيون ،بل إن إخراج أقل عدد من الذابب قد يؤدي إىل حتسن ملموس.
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ب .تعثر إصالح الدعم املايل احلكومي:
لطاملا كان دعم املنتجات املكررة والكهرابء عبءاً كبرياً على ميزانية حكومة إقليم كردستان ،ففي
عرض تقدميي يف منتدى مركز أحباث الشرق األوسط  ،)MERI( 2016أشار وزير الثروات الطبيعية
يف حكومة إقليم كردستان -آشيت هورامي -إىل أن تكلفة دعم املنتجات اليت يتم توزيعها علناً وال سيما
البنزين والديزل ،وااللنفط تبلغ  1,670مليار دينار عراقي وتكلفة دعم الوقود لتوليد الطاقة الكهرابئية
الديزل وزي��ت الوقود الثقيل -تصل إىل  2,720مليار دينار عراقي يف عام  ،2014إن حجم هذهالتكلفة -اليت تبلغ جمتمعة  366مليار دينار عراقي يف الشهر -جعلت عملية إصالح الدعم املايل أمراً
مهماً كي يتم ختفيض الرواتب كأولوية لتحسني الوضع املايل يف حكومة إقليم كردستان.

وخالفاً لرواتب موظفي القطاع العام ،فإن هذا الدعم ال ينطوي ابلضرورة على التدفق النقدي
الصايف؛ ألنه إبمكان احلكومة مقايضة النفط اخلام للعناصر املدعومة .أما يف حالة املنتجات املكررة ،فتقوم
وزارة املوارد الطبيعية يف إقليم كردستان بتوفري النفط ملصفاة التكرير اليت بدورها تقدم املنتجات النهائية
لوزارة املوارد الطبيعية مقابل أجور استخدام منشآت توليد الطاقة ،وتقوم الوزارة بعد ذلك ببيع املنتجات
إىل املوزعني بسعر مدعومّ .أما يف حالة توليد الطاقة ،فيتم تقدمي زيت الديزل أو الوقود الصادرة من املصفاة
ل��وزارة الكهرابء اليت تقوم إبرساهلا إىل حمطة توليد الكهرابء ،ومن مث تقوم ال��وزارة بشراء الكهرابء اليت مت
توليدها ويتم نقلها وتوزيعه للمستهلك بسعر مدعوم مرة أخرى (الشكل .)1
تكمن القضية هنا يف التكلفة الضمنية الستخدام النفط هب��ذه الطريقة ب��دالً من بيعه يف سوق
التصدير ،إذ إن إلغاء الدعم عن املنتجات املكررة يقلل من نسبة العجز يف امليزانية من طريق زايدة املبالغ
النقدية القادمة بدالً من خفض النفقات.

الشكل ( :)1دعم الكهرابء ابستخدام النفط مقابل الوقود وتبادل الوقود مقابل الكهرابء.
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كان أول ما مت إيقاف الدعم املايل عنه هو الوقود ،فقبل حدوث األزمة املالية ،كانت هناك حمطات
تعبئة منفصلة للوقود احلكومي واملستورد ،وكان يتلقى السائقون قسيمة شهرية تسمح هلم بشراء كمية
حمددة من الوقود أبسعار منخفضة بنح ٍو كبري.
يف العام  2014قامت حكومة إقليم كردستان حبظر استرياد الوقود مقابل تزويدها السوق أبكملها
ابلوقود ،ولكن كانت طاقة التكرير احمللية غري كافية؛ ومن أجل زايدة اإلنتاج اضطرت احلكومة إىل إجبار
مصايف التكرير إبنتاج الوقود مع أدىن نسبة لألوكتان اليت تسمح هبا ضوابط الوقود العراقية (رقم )88؛
األمر الذي إىل أدى إىل زايدة حجم اإلنتاج للربميل الواحد من النفط .مل حي َظ الوقود الذي مت إنتاجه هبذه
الطريقة برضى سائقي السيارات ،إذ عاىن كثري منهم نتيجة اجلودة املنخفضة للوقود ابنسداد مضخات
الوقود يف سياراهتم ،ويف حاالت أسوأ تسببت ابحرتاق السيارات.
مت السماح ابستقبال ال��واردات مرة أخرى يف عام  ،2015ولكن مل تقم احلكومة ابلعودة إىل
اتباع نظام الدعم السابق ،إذ مل تعد وزارة املوارد الطبيعية -وهي يف أمس احلاجة إىل احلصول على مزيد
من عائدات النفط -متتلك النفط اخلام ليتم استبداله مع الديزل الصادر من مصايف التكرير.
رحب السائقون هبذا التغيري ،الذين قاموا بشراء الوقود الذي حيوي على نسبة أكرب من األوكتان
املستورد من دول اجلوار مثل إيران واإلمارات العربية املتحدة وتركيا .وجد الباحثون أيضاً أهنم حصلوا على
صفقة أفضل من ذي قبل؛ وذلك بفضل االخنفاض املطرد يف األسعار العاملية .حيث مت حتديد سعر البنزين
ذي الرقم ( )88مببلغ  500دينار عراقي لكل لرت يف عام ّ ،2014أما اليوم فسعر البنزين ذي رقم ()91
املتوافر يف السليمانية  550ديناراً عراقياً لكل لرت.
تعد هذه حالة اندرة من عملية إصالح الدعم املايل اليت متت بصورة سهلة ،وكان أيضاً فوزاً كبرياً
حلكومة إقليم كردستان ،إذ ساعد على إحداث اخنفاض كبري يف تكلفة دعم املنتجات املكررة اليت توزع
للعامة ،على وفق عرض الدكتور هورامي فإن نسبة هذا االخنفاض قد بلغ  %53يف عام  2015هببوط
من  781مليار دينار عراقي إىل  150مليار دينار عراقي يف العام الذي يليه.
وكذلك مت إيقاف الدعم املايل عن النفط هلذا العام -املشار إليها حملياً ابسم الكريوسني أو النفط
األبيض ،-ومن الشائع لدى العائالت العراقية استخدام هذا النوع من الوقود يف املواقد الصغرية لتدفئة
منازهلم خالل أشهر الشتاء ،ففي املاضي زودت احلكومة العائالت بربميل واحد يف فصل الشتاء بسعر
 40ألف دينار عراقي ،وتستهلك العائلة األمنوذجية يف السليمانية  3-2براميل إضافية ،وسعر الربميل
الواحد منها حبسب السوق احلالية سيكلف حوايل  125ألف دينار عراقي.
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ك��ان حيق ألصحاب خمابز اخلبز التقليدي ال��ك��ردي تلقي خمصصات االلنفط أبسعار مدعوم،
إذ يقوم اخلبازون ببيع بطاقاهتم حلصتهم يف السوق واستخدام العائدات بشراء الغاز الطبيعي املضغوط
يفضل استخدامه بنح ٍو أك�بر يف صناعة اخلبز ،وق��ام بعض األش��خ��اص ابستخدام
( ،)CNGال��ذي َ
تراخيص خمابز مزيفة للحصول على تلك املخصصات.
قال حمافظ السليمانية -سردار قادر علي -إن وزارة املوارد الطبيعية يف إقليم كردستان لن تتمكن
من توزيع وقود النفط هذا العام للسكان ،وأضاف أنه متكن من احلصول على  30مليون لرت للمحافظة
من احلكومة االحتادية يف بغداد ،وأيمل يف احلصول على  30مليون لرت أخرى ،علماً أن احملافظة ستواجه
عجزاً بقيمة  43مليون لرت ،إذ -حبسب ما يقول -إن جمموع احتياجات الوقود املدعومة يف احملافظة
بلغت  103ماليني لرت.
إن إهن��اء الدعم عن املنتجات املكررة الرئيسة ت�ترك لإلقليم حت��دايً وحيداً إلص�لاح الدعم يتمثل
ابلكهرابء اليت تقوم بتوفريها احلكومة ،وسيكون حل هذه املشكلة أكثر صعوبة؛ إذ لن يكون موظفو
ِ
ضت رواتبهم على استعداد لدفع رسوم كهرابء أعلى ،وليس من املرجح أن تتسبب
احلكومة الذين ُخف َ
احلكومة يف خلق مشكالت اجتماعية من طريق قطع الكهرابء عن أولئك الذين ال يدفعون فواتريهم.
�تَُع ُّد مجع الرسوم من فواتري الكهرابء مشكلة كبرية ،إذ ال تقوم العديد من األسر والشركات بدفع
فواتري الكهرابء اخلاصة هبم ،ففي كثري من األحيان ال تتم قراءة ع��دادات الكهرابء للمستهلكني بصورة
صحيحة ،أو قد يقوم املستهلكون برشوة املوظف الذي يقرأ عداد الكهرابء لكي يدفعوا مبالغ أقل ،فحني
األخذ بعني احلسبان مجيع هذه القضااي جنباً إىل جنب مع خسائر النقل بسبب العديد من العوامل الفنية،
فإن ذلك يشري إىل أن نسبة  %50-30من عوائد الطاقة الكهرابئية اليت تزودها الشبكة ال يتم احلصول
عليها ،مقارنة مع نسبة  %20-10من اخلسائر على الصعيد الدويل.
يتمثل أحد احللول لذلك يف خصخصة عملية توزيع الكهرابء ،إذ إن لدى الشركات اخلاصة حوافز
أقوى بكثري للحصول على أقصى قدر من العوائد ،وإبمكاهنم أن يفرضوا على املشرتكني طريقة دفع فواتري
الكهرابء اخلاصة هبم من طريق اخلصم من رواتبهم بدالً من دفعها نقداً .إن خصخصة قطاع الكهرابء هو
مشروع مطروح ابلفعل ليتم تطبيقه يف أحناء مناطق العراق ،ومت البدء يف تطبيقه يف إحدى األحياء التجريبية
يف بغداد ،وجيري حالياً التخطيط لتطبيقه يف إقليم كردستان العراق.
إن حكومة إقليم كردستان حمظوظة يف وجود بديل لوقود الديزل ،وهو الغاز الطبيعي الذي تعتمد
عليه لتوليد الطاقة الكهرابئية ،لكن املشكلة هي أن الغاز الطبيعي ال يعد حالً كافياً ليحل حمل الديزل
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متاماً ،ومل يعد إبمكان وزارة املوارد الطبيعية توفري الوقود الكايف لتشغيل حمطات الطاقة لتعويض النقص؛
ونتيجة لذلك ،اخنفضت نسبة توليد الكهرابء من الشبكة بنح ٍو حاد ،إذ قبل بضع سنوات كانت حمطات
الكهرابء تولِّ ُد الكهرابء ملا يقارب  24ساعة يف اليوم ،وابتداءً من هناية شهر تشرين الثاين اخنفضت إىل
 4ساعات يف اليوم فقط.
لتعويض هذا الفرق جيب على األسر أن تلجأ إىل مولدات الديزل يف أحيائهم مببالغ أكرب بكثري،
ولكن حىت تلك املولدات تكون غري قادرة على توفري الكهرابء حني انقطاع التوليد احلكومي للكهرابء،
تشهد األحياء يف السليمانية انقطاعاً من الكهرابء التام يصل إىل ما ال يقل عن سبع ساعات يومياً.

الشكل ( .)2النفط املستخدم يف التكرير (وزارة املوارد الطبيعية.)2016 ،
وبذلك فإن عملية توفري الطاقة الكهرابئية قد مت خصخصتها بفعالية ولكن أبسوأ طريقة ممكنة،
ففي عرض تقدميي يف منتدى مركز أحباث الشرق األوسط ( ،)MERIقال الدكتور هورامي :إن تكاليف
الدعم املرتبطة بتقدمي وزارة امل��وارد الطبيعية النفط حملطات توليد الطاقة قد اخنفضت من  2,513مليار
دينار عراقي يف عام  2015إىل  725مليار دينار عراقي يف عام  ،2016إذ مت ذلك مع وجود قدرة
توليد تصل إىل  5000ميغاواط وذروة الطلب تصل إىل  4500ميغاواط ،فليس هناك سبب واضح
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يفسر النتيجة السيئة لإليرادات ،وسيكون من األفضل لألسر احلصول على الكهرابء من الشبكة احلكومية
أبسعار السوق ،آخذين بعني احلسبان زايدة نسبة املبالغ املدفوعة للحكومة ،ولكن إمجايل املصروفات
الكهرابئية لألسر قد تنخفض ،إذ لن يكون من الضروري ابلنسبة هلم دفع فاتورة اثنية ملولد الكهرابء غري
الكفوء نسبياً يف أحيائهم.
إن أي حماولة يف إزالة الدعم يكاد من املؤكد أن أييت بنتائج عكسية ،فاألسر يرحبون بزايدة فرتات
تزويدهم ابلكهرابء لكن قد يعدُّه كثريون أبنه تعويض عن التخفيضات اليت أجريت على رواتبهم احلكومية
وليست خدمة من املفرتض أن يتم الدفع مقابلها ،ويدفع املستهلكون اآلن نسباً أقل بكثري من فواتري
الكهرابء اخلاصة من ذي قبل األمر؛ وابلتايل فإن تكلفة الدعم احلكومي قد ترتفع بنح ٍو كبري.
وابلتايل فإنه من املنطقي أن يتم أتجيل عملية إهناء الدعم الكامل للكهرابء حىت يتم حتويل مجيع
حمطات توليد الكهرابء يف إقليم كردستان ابلعمل على الغاز الطبيعي ب��دالً من الوقود السائل ،وأتمل
احلكومة إبجناز هذا املشروع على مدى سنتني أو ثالث سنوات قادمة ،ومن شأن هذا التحويل أن خيفض
تكلفة توليد الكهرابء حبوايل ٪82؛ مما جيعل هذا اإلصالح قابالً للتنفيذ دون فرض أعباء إضافية على
املستهلك.
يف حني أن هناك اختالفات مهمة يف ط��رق حكومة إقليم كردستان برفع الدعم عن املنتجات
املكررة والكهرابء ،إلاّ أن العناصر احملركة هي نفسها يف مجيع احلاالت ،فاخنفاض أسعار النفط يعين أن
على وزارة املوارد البيئية يف حكومة إقليم كردستان أن تقوم بتصدير مزيداً من النفط للحصول على نسبة
العائدات نفسها؛ ونتيجة لذلك أصبح لديها كميات أقل من النفط الذي يتم حتويله ملنتجات مدعومة؛
وابلتايل االضطرار إىل إيقاف إمدادها.
من الناحية النظرية ،ميكن أن يؤدي إهناء الدعم إىل جعل األسر حبالة أفضل نسبياً ،إذ قد تقوم
احلكومة ابستخدام األرابح الناجتة من خالل زايدة روات��ب السكان .وإبمكان املستهلكني إنفاق هذه
األموال على أي سلعة خيتاروهنا بدالً من االضطرار إىل استهالك جمموعة حمدودة من العناصر املدعومة
سابقاً .وابلتايل يصلون إىل أفضل نتيجة ممكنة يف ظل اخنفاض أسعار النفط احلالية.
قد ختتلف عملية سري األمور حني تطبيقها بنح ٍو عملي ،ولسوء احلظ ،فإن األسر ليست اجلهة
الوحيدة ال�تي تتطالب ابحلصول على إي���رادات حكومة إقليم كردستان ،إذ جيب أن تسدد املدفوعات
لشركات النفط اليت تعمل يف اإلقليم وإلاّ فإن االستثمارات يف تطوير احلقول ستتوقف؛ وابلتايل اخنفاض
نسبة ال��ص��ادرات ،فضالً عن أن حكومة إقليم كردستان جم�برة بتسديد  1.5مليار دوالر لتجار النفط
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العامليني ،ولذلك فإن عدم حتسن رواتب سكان اإلقليم ال ُّ
يعد أمراً غريباً.
يف الوقت الراهن ،أصبح الوضع أكثر س��وءاً “للمواطن” ،إذ على مدى العامني املاضيني ،قام
بصرف مجيع مدخراته ،يف الوقت الذي مل حيصل فيه على جزء يسري من دخله ،واآلن سيواجه الشتاء دون
حصوله على ما يكفي من الكهرابء لإلانرة أو النفط لتدفئة منزله.
ج .حتسني حتصيل الضرائب:

فضالً عن تعزيز العائدات من خالل تصدير مز ٍ
ستخدم سابقاً يف برامج
يد من النفط الذي كان يُ َ
الدعم احلكومي ،حتاول حكومة إقليم كردستان أيضاً تعزيز خط إنتاجها جلمع مز ٍ
يد من الضرائب من أرابح
الشركات ،والسيما من دافعي الضرائب «الكبار» ،وهذا ينطوي على زايدة حتصيل الضرائب وحتسني
الشفافية يف عملية التقييم.
وعلى وفق قانون الضرائب فإن حكومة إقليم كردستان مدينة للشركات العاملة يف اإلقليم بـ٪15
من صايف األرابح حسب البياانت املالية املدققة ،ويف حالة عدم توفر البياانت أو عدم دقتها ،فيتم حساب
الضائب بدالً من ذلك على أساس «جداول الدخل التقديرية» اليت من املفرتض أن تقدم تقديرات معقولة
عما قد تؤول إليه األرابح ألنواع خمتلفة من األعمال يف أي سنة معينة.
يف املمارسة العملية ،يرتك هذا «النظام الضرييب املفرتض» الكثري مما هو مرغوب ،إذ يقول أحد
أصحاب األعمال الصغرية لنا إنه غري قادر متاماً على حتديد األسباب الكامنة وراء الضرائب اليت تدفعها
شركته ،إذ ال يقوم املفتشون الذين حيسبون مديونيته ملصلحة الضرائب بتبين تقديراهتم حسب القطاع املايل
لرجل األعمال هذا ،وحيكمون بشكل روتيين على عدم مصداقيته على الرغم من عدم وجود مربر هلذا
الفعل ،وهو ملزم بدفع املبلغ نفسه تقريباً عاماً بعد عام ،مبا يف ذلك عام  ،2015حينما ضرب الركود
االقتصادي اإلقليم وجعل من غري احملتمل احلصول على أي أرابح من الضرائب.
�تُ َ��ع ُّ��د ه��ذه العملية تفاوضاً أكثر من ما هي عملية حسابية ،ففي أح��د السنوات ق��ال إن��ه تقدم
بشكوى إىل السلطات الضريبية مطالباً بتخفيض ضرائب شركته ألن مولداً تبلغ قيمته عشرة آالف دوالر
قد احرتق ،وكان ال َّ
بد من استبداله ،وكان ق��ادراً على احلصول على مراده ليس لتقدميه ألدلة قوية أي
تتعلق بعمر املولد ،أو تكلفته األصلية ،أو تكلفة االستبدال ،ولكن عن طريق إظهار صورة للمولد املدمر
للمفتش.
إن دفع الضرائب ليس سهالً أيضاً ،إذ يكون على حمامي داف��ع الضريبة تقدمي مبلغ نقدي إىل
مكتب الضرائب عدة مرات قبل أن يقرر الشخص املناسب يف هناية املطاف أنه سيقبل ذلك ،أما الطلبات
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اليت تود السماح ابلدفع عن طريق حوالة مصرفية فتقع على آذان صماء.
ستحظى األعمال التجارية الكبرية اليت متتلك صالت قوية مع األشخاص املناسبني -يف ظل هذه
الظروف -على ميزة كبرية بنح ٍو طبيعي ،فقد يكون العديد منهم ق��ادراً على التفاوض حول الضرائب
وصوالً إىل عدم دفع أي شيء تقريباً ،ويف غياب أي إجراءات واضحة حلساب املستحقات ،فقد ال يكون
من املمكن اهتامهم ابلتهرب من الضرائب.
ومن أجل معاجلة بعض هذه املشكالت ،قامت حكومة إقليم كردستان إبنشاء «مكتب دافعي
الضرائب الكبرية» ( ،)LTOواالنتقال إىل طريقة التقييم الذايت املشرتك يف بلدان أخرى ،وهبذه الطريقة
يقوم دافعو الضرائب بتحديد مبلغ مديونيتهم ،وتقدمي املبلغ مع إيداعاهتم ،وسيكون للسلطات الضريبية
احلق يف مراجعة املدفوعات؛ ولطلب دفع مبالغ أعلى جيب أن يكون لديهم سبب لذلك.
من املتوقع أن يبدأ هذا املكتب جبمع ضرائب  500-400شركة خاصة كبرية يف اإلقليم العام
املقبل ،ومن املفرتض أن يبدأ تقدمي عوائد العام  2016من الضرائب يف شهر حزيران عام .2017
ومن املثري لالهتمام أنه يف معظم احلاالت لن يكون من املمكن لدافعي الضرائب حساب صايف
املبالغ اليت يدينوهنا حلكومة إقليم كردستان من الضريبة اليت عليهم دفعها ،إذ إن هذه مسألة مهمة ،فعلى
سبيل املثال تطالب حمطات الطاقة اململوكة للقطاع اخلاص ومصايف النفط -على وفق أحد مصادران -وزارة
املوارد الطبيعية بدفع مبا يقرب من  2.5مليار دوالر ،ويف هذه احلاالت يبدو أن وزارة املالية -اليت ستجمع
الضرائب -ال تتعرف ابلتزامات وزارة املوارد الطبيعية ،وقد ال يكون وضع دافعي الضرائب خمتلفاً أكثر مع
وجود شخص ما ميتلك حساابت دائنة ومدينة جلهات ليست ذات صلة مع شخص يتعامل مع إدارتني
خمتلفتني من احلكومة نفسها.
يرى املشككون أن مكتب الضرائب لن يكون قادراً على مجع كثري من دافعي الضرائب الكبار،
كما هو احلال مع برانمج البيومرتية ،والسؤال الرئيس هو اإلجبار على التنفيذ ،فإذا مل يكن هناك هتديد
حقيقي من أن عوائد هذه الشركات ميكن تدقيقها ،فمن غري احملتمل أهنم سيقدمون كثرياً من الربح إىل
السلطات الضريبية ،وقد يكون مشروعاً متاماً حملطات توليد الطاقة ومعامل التكرير تقدمي مبالغ ال تفي
حكومة إقليم كردستان مبا تدين هلم ،ويف هذه احلالة ميكن أن ندرك بسهولة أن اخلسائر ستكون كبرية،
وأن حماولة فرض ضرائب على هذه الشركات قد تكون ضرابً من اخليال.
ومع ذلك ،فإن هذه اخلطوة لتنظيم حتصيل الضرائب هي ابلتأكيد خطوة يف االجتاه الصحيح ،أما
مقدار الدخل الذي ميكن حتصيله يف املدى القصري فيجب أن ينتظر ،ولكن على املدى الطويل ،وقد
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يكون من املمكن توسيع قاعدة اإلي��رادات يف حكومة إقليم كردستان ،وأيضاً زايدة السماح للشركات
الصغرية ابلقيام ابألعمال.
د .االستنتاج:
يرى بعض احملللني أن برانمج اإلصالح االقتصادي يف إقليم كردستان ُّ
يعد حالة من التقشف املايل
يف توقيت سيِّئ ،وال ختتلف كثرياً عن اإلجراءات االنكماشية اليت فرضها األوروبيون على اليوانن بعد أزمة
الديون اليت عصفت ابلبالد ،لكن حكومة إقليم كردستان ال متتلك أي بديل ،ويف غياب أي وسيلة أخرى
لتغطية النفقات ،فإن خفض النفقات وزايدة اإليرادات هي خيار حكومة اإلقليم الوحيد.
ال تتمثل املشكلة اليت يواجهها صناع السياسة يف تقليل العجز املايل ،وإمنا يف كيفية القيام بذلك،
فإن إرجاع إقليم كردستان إىل عصره الذهيب املزدهر قبل األزمة املالية لن يكون حمتمالً إذا بقيت أسعار
النفط منخفضة ،وجيب أن يكون اهلدف هو حتقيق التوازن يف امليزانية بطريقة حتسن استخدام امل��وارد،
واالنتقال إىل أمنوذج اقتصادي أكثر كفاءة.
إن احلد من الفساد يف املرتبات ،وإلغاء اإلعاانت ،وحتسني مجع الضرائب تعد أفكاراً جيدة ،ويعد
القضاء على الدعم احلكومي أسهل خيار ،وليس من املستغرب أن اجملال الوحيد الذي مت فيه إحراز تقدم
كبري حىت اآلن ،وسيتطلب اهلدفان اآلخ��ران التغلب على حتدايت أكثر صعوبة ،والقيام مبطالب أكرب
بكثري من القدرة اإلدارية احملدودة حلكومة إقليم كردستان.
تتلق أي إصالحات دعماً سياسياً رفيع املستوى كما حصلت
يصرح مطلعون داخليون أن��ه مل َ
عليه اإلص�لاح��ات احلالية ،ويتابعون ال��ق��ول أبن أك�بر مشكلة تتمثل يف ع��دم وج��ود نظام لتنفيذ هذه
اإلصالحات ،فالبريوقراطية فاسدة وتدار بشكل سيِّئ ،وتفتقر إىل املوظفني الكفوئني ،وتعاين من نقص
التمويل؛ وذلك نتيجة ألزمة رواتب املوظفني اليت أيتون إما اندراً وإما ملرة واحدة فقط يف األسبوع ،ويف
ظل هذه الظروف ،ال َّ
بد من أن تكون هناك فجوة كبرية بني سياسات العمل من الناحية النظرية ،وكيفية
حتويلها فعالً إىل ممارسة عملية.
ومن البديهي سيكون من السابق ألوانه القول ما إذا كانت أي من هذه التغيريات اجلارية ستؤدي
إىل حتسينات دائمة يف إدارة القطاع العام ،وإذا ما عادت أسعار النفط إىل مستوايت ما قبل األزمة ،فإن
أي تقدم مت حتقيقه اآلن سيتوقف؛ بسبب ع��ودة حكومة إقليم كردستان إىل دوره��ا التقليدي يف توزيع
عائدات التصدير ،ورمب��ا ال يعد النظر إىل حتصيل الضرائب كأمر مهم بعد ذل��ك ،وق��د يبدو التوظيف
العشوائي أمراً ال ميكن االعرتاض عليه مرة أخرى ،وقد ترى الشخصيات القوية اليت تبحث عن قطعة أكرب
من الكعكة أنه أصبح من السهل جتاوز كل الضوابط الداخلية اجلديدة اليت سبق وضعها.
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سيكون م��ن السهل نسبياً -خ�ل�ال األزم���ة احل��ال��ي��ة -احل��د م��ن التضييع غ�ير امل�ب�رر ل��ه ل��ل��م��وارد،
واالحتيال ،وس��وء املعاملة ،ألن احلكومة لديها القليل من امل��ال إلعطائه ،ولكن مع كون االقتصاد يف
حالة ركود ،فإن هناك أمل ضئيل يف تسريح العمال غري املرغوب هبم ،وتطوير القطاع اخلاص ،أو تنويع
االقتصاد بعيداً عن النفط ،وحينما تتعاىف أسعار النفط يف هناية املطاف ،لن يكون التنويع أولوية ملحة،
وسيعتمد النظام على صادرات الوقود األحفوري كما يف السابق ،وسيولد احلوافز القوية نفسها للمفسدين
كما كان الوضع دائماً.
هناك ما يدعو إىل التفاؤل احلذر حول جهود حكومة إقليم كردستان لتغطية نفقاهتم على املدى
القصري ،وقد عمل التخلُّص التدرجيي من اإلعاانت إىل حتقيق مسامهة كبرية يف املوازنة ،وعلى الرغم من
فعالية التسجيل البايومرتية ،فإن مكتب دافعي الضرائب قد ال يرتقى إىل مستوى التوقعات ،ومع ذلك
فإن لديها القدرة على حتسني الصورة املالية الحقاً.
ولكن إىل أي مدى ميكن هلذه املبادرات أن تؤدي إىل إصالح دائم هو أقل وضوحاً؛ ألن العادات
القدمية لالقتصاد الريعي صعبة الكسر.
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العراق  ..تقرير النفط والغاز
بضمنها التوقعات لعشر سنوات قادمة حتى العام 2025
مرصد األعمال الدولية (* )BMI

2017/3/25
رؤية مرصد األعمال الدولية ( :)BMIإن مشاريع التوسع يف حقول النفط الرئيسة يف العراق
سيكون مصدراً مهماً ملنتجات النفط منخفضة الكلفة؛ من أجل تلبية الطلب املستقبلي والنمو الذي
سيستمر يف العام  .2017إن إيرادات الغاز الطبيعي من إيران بدأت يف العام  2014وستؤدي دوراً
عت الصادرات من قبل حكومة إقليم كردستان إىل تركيا
مهماً يف تلبية الطلب من قطاع الطاقة ،فيما َو َ
ض ْ
يف العام .2019
جدول التوقعات الرئيسة للعراق ()2014-2020
2020f 2019f 2018f 2017f 2016f 2015e 2014
إنتاج النفط اخلام والغاز 4,923.0 4,775.4 4,711.3 4,485.4 4,302.1 3,905.0 3,124.1
الطبيعي املسال والسوائل
األخرى  000برميل/يومياً
إنتاج املنتجات املكررة 542.2 444.4 442.2 441.3 439.1 444.7 522.7
 000برميل/يومياً
7.4
4.9
2.3
2.0
1.5
1.0
إنتاج الغاز الطبيعي اجلاف 0.9
(مليار مرت مكعب )
5.3
5.2
4.5
3.5
2.4
1.0
0.9
استهالك الغاز الطبيعي
اجلاف (مليار مرت مكعب)
67.00 65.00 68.00 55.00 45.50 53.60 99.50
برنت ،دوالر/برميل
e/f = BMI estimate/forecast. Source: SOMO, MNR, JODI, EIA, BMI

التحديثات األخرية والتوقعات الرئيسة:
على مدى  9أشهر من العام  2016كان معدل إنتاج العراق من النفط ( )4.323مليون برميل
يومياً )3.24( ،مليون برميل منها تصدر من البصرة و ( )0.469مليون برميل من نفط إقليم كردستان.
يف تشرين الثاين/نوفمرب من العام نفسه ،نشر العراق أرقام اإلنتاج من حقول النفط الرئيسة لديه
* أسس يف العام  1984ومقره يف لندن ،وهو مرصد يعىن بتحليل بياانت االقتصاد الكلي وحتليل األسواق
املالية وقطاع الطاقة.
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يف اجلنوب وكانت على النحو اآليت:
 .1الرميلة )1.4( :مليون برميل يومياً.
 1 .2وغرب القرنة  )870,000( 1 2برميل يومياً.
 .3الزبري )390,000( :برميل يومياً.
 .4جمنون )214,000( :برميل يومياً.
 .5حلفااي )2040,00( :برميل يومياً.
يتوقع أن تضيف شركة ( )DNOالنروجيية آابراً جديدة إىل حقل طاوكي يف كردستان ،ليزيد
اإلنتاج من ( )109.000برميل يومياً يف الربع الثالث من العام  2016إىل ( )135,000برميل يومياً
يف العام .2017
من املقرر أن تقوم وزارة النفط العراقية بعرض ( )12حقالً صغرياً ومتوسط احلجم يف جنوب العراق
إىل املستثمرين الدوليني ،ويتوقع أن تصادق شركة جينيل للطاقة على خطة تطوير حقول (مريان ،وبيين،
وابوي) ،وعقد تصميم الواجهات األمامية ملرافق نقل النفط ومن املقرر أن تكتمل حبلول عام .2016
مت إحراز التقدم يف إكمال التطويرات املشرتكة حلقل (توخبانة) حتت إشراف شركة ريبسول اإلسبانية
وحقل (كوردامري) حتت إشراف شركة زاغروس الغربية.
ميكن أن يتأخر إجناز مصفى كربالء إىل ما بعد عام  2020ابلنظر لتأخر املدفوعات إىل شركة
هيونداي.
طلب العراق أن يعفى من تدخل أوبك يف السوق النفطية يف االجتماع رقم ( )171الذي عقد
بتأريخ  30تشرين الثاين.2016/
ترتب شحنات الغاز إىل حمطات الطاقة ابلغاز الثالث يف (الصدر ،وبغداد ،واملنصورية) على
العراق استرياد الغاز ،ابتداءً مبستوى  7-5مليون مرت مكعب ابليوم ،ورمبا ترتفع تلك الشحنات إىل
 35-25مليون برميل يومياً.
مت مراجعة الستهالك العراق من الغاز ابلنسبة لعام  1.5( 2016مليار برميل يومياً) والعام 2017
( 2.0مليار برميل يومياً) ،فتم َع ُّد ذلك كنتيجة لتصاعد املخاطر إذا ما حتققت صفقة الغاز الثانية املفرتضة
مع إيران لتوريد الغاز إىل البصرة.
 تقرير مرصد األعمال الدولية (.)BMI حتليل سوات (.)SWOT -حتليل سوات للنفط والغاز.
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عناصر القوة:
ميتلك العراق خامس أكرب احتياطي من احتياطيات النفط املؤكدة (بعد السعودية وفنزويال وكندا
وإيران) وعاشر أكرب احتياطي من احتياطيات الغاز املؤكدة ،ويُ ُّ
عد العراق من بني البلدان األقل يف تكاليف
الرفع يف العامل؛ األمر الذي جيعل من التطوير غري معقد ورخيصاً نسبياً.
ميتلك العراق سبعة حقول نفط عمالقة ،حتتوي على أكثر من  100مليار برميل من االحتياطيات
املؤكدة ،وتقدم إمكانية إنتاجية هائلة.
عناصر الضعف:
 يواجه العراق عبءاً الخنفاض أسعار النفط ،مما حيد من العائدات الالزمة لتغطية تكاليفتطوير احلقول النفطية.
 البيئة األمنية غري املستقرة اليت تزيد من خماطر العمل وتكاليف محاية املوظفني والبنية التحتية. تواصل احرتاق الغاز املصاحب على نطاق واسع أفضى إىل عدم وجود هياكل تسعري ،وأدىإىل احليلولة دون توافر الغاز الستخدامه يف سوق الطاقة احمللية.
 عدم موثوقية نقل النفط واخلزن والبنية التحتية للتحميل.الفرص:
 ما تزال أسعار استخراج النفط يف احلقول العراقية منخفضة وفيها إمكانية إنتاجية كبرية. احتياطيات الغاز الكبرية غري املستغلة تتمخض عنها إمكانية زايدة إنتاج الطاقة الكهرابئية اليتتعمل ابلغاز وكذلك صناعة برتوكيمياوايت أكرب.
 تسخري الغاز املصاحب من حقول النفط يتيح تنويع مصادر الدخل ،مع إمكانية التصدير إىلتركيا أو من خالل الغاز الطبيعي املسال.
 إن البنية التحتية اجلديدة تقلل من خماطر تصدير النفط وتسهل طموحات العراق للنمو علىاملدى البعيد.
التهديدات:
 اخنفاض أسعار النفط حيجم من موازنة احلكومة العراقية ويعيق قدرهتا على السداد لشركاتالنفط مقابل اخلدمات.
 الميكن التنبؤ هبجمات تنظيم داعش على البنية التحتية. حصص أوبك قد تقيد منو اإلنتاج.توقعات الصناعة:
 الصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج).185
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 وجهة نظر مرصد األعمال الدولية ( :)BMIأغلب إمكاانت املوارد يف العراق معروفة وأثبتتجدواها ،وإن إرساء االستقرار طويل األمد هو ضرورايً جلذب أعمال التنقيب يف مناطق جديدة ستكون
عملية طويلة ،مع تركيز الفائدة على املوارد املتاحة.
آخر التحديثات:
 نظراً الحتياطيات النفط اهلائلة املؤكدة يف العراق واستمرار الوضع األمين عايل اخلطورة ،فال تزالعمليات التنقيب حمدودة.
اجتاهات هيكلية:
 نظرة عامة استكشافية:ان موارد العراق النفطية قد مت التخطيط هلا بنح ٍو جيد ،إذ ميتلك العراق خامس أكرب احتياطي
نفطي يف العامل ،معظمه يف حقوله العمالقة ،اليت تقع يف جنوب العراق ،واليت كانت أكثر أماانً ابلنسبة
لتأثري (تنظيم داعش) ،وال تزال احملافظات الغربية وإقليم كردستان العراق املناطق األكثر احتماالً لعمليات
التنقيب اجلديدة ،على الرغم من أن املخاطر األمنية عالية ،إذ ال تزال بقااي داعش متثل مشكلة هناك.
إن العراق هو ليس اثمن أكرب منتج للنفط فحسب ،بل إن لديه إمكانية هائلة لزايدة اإلنتاج من
موارده احلالية ،ولكن اخنفاض أسعار النفط وارتفاع املخاطر على العاملني يف هذا القطاع من التنظيمات
املسلحة حيد من القدرة على االستكشاف اجلديد.
جنوب العراق:
إن مناطق جنوب العراق قد مت استكشافها بنح ٍو جيد إىل حد كبري ،وبوجود أغلب نفط املنطقة
يف حقول النفط العمالقة( ،كالرميلة وغرب القرنة (1و ،)2وجمنون ،والزبري ،وحلفاية ،وهنر عامر) ،وأغلب
الزايدة يف اإلنتاج يف جنوب العراق من املقرر أن أتيت من تلك احلقول من خالل املشاريع التنموية اليت
نفذت على عدد منها.
من غري املتوقع رؤية املزيد من االستكشافات يف جنوب العراق يف املرحلة احلالية؛ نظراً للحجم
اهلائل من النفط الذي استكشف أساساً والذي أنتج حىت اليوم .مع ذلك فإن البياانت الزلزالية اجلديدة
تدعم زايدة الفهم بشأن بىن احلقول ،وحجم االستخراج النهائي ،واجلدير ابلذكر أن حتسني تقنيات
االستخراج مثل احلقن البحري من شأهنا أن تفضي إىل زايدة االحتياطيات.
ويف حماولة لزايدة إنتاج النفط من مصادر أخرى -غري احلقول العمالقة -قامت وزارة النفط بعرض
أربعة حقول أصغر يف منطقة البصرة ،ومخسة يف حمافظة ميسان لالستثمار الدويل ،ومن املقرر أن تعمل
هذه احلقول على استقطاب الشركات متوسطة احلجم وشركات النفط الوطنية؛ مما تتيح تلك احلقول
مواردها املكتشفة آبلية منخفضة الكلفة ومن دون خماطر استكشاف.
186

تقارير

وسط العراق:
إن وسط العراق هو أيضاً موطن حلقل النفط الرئيس يف شرق بغداد ،فضالً عن حقول أخرى
أصغر مت اكتشافها ،وعلى غرار جنوب العراق ،فإن املنطقة الوسطى منه قد استكشفت بنح ٍو جيد ومن
املرجح أن تشهد مشاريع تنموية ،إذ ال زالت شركة (غازبروم) تواصل املضي قدماً يف خطتها التنموية الرامية
لزايدة اإلنتاج يف حقل بدرة إىل ( )170,000برميل يف اليوم يف العام  ،2017ومن جهة أخرى أكملت
شركة روسية -وهي شركة ابشنفت -االستكشاف اجليوفيزايئي يف الرقعة االستكشافية رقم ( )12وهي
ترمي إىل إستكمال احلفر والتنقيب حبلول هناية عام  .2016وهناك استثمارات أخرى يف املنطقة ميكن أن
جتري يف حقل (مرجان ،والكفل ،وغرب الكفل) اليت عرضت على املستثمرين الدوليني.
إن األوضاع يف غرب العراق أسوأ من ذلك ،ابلنظر إىل حقيقة أن املنطقة مل تستكشف إىل حد
كبري بعد ،فضالً عما حصل فيها من ضرر بشكل كبري بسبب أتثري داعش ،ويعتقد أن املنطقة الغربية
تضم غازاً أكثر من النفط ،وميكن أن تضم موارد كبرية تساعد اقتصاد الطاقة يف العراق.
ويف الوقت الذي كان هناك تقدم حيرز يف حقل (عكاز) يف أوائل عام  ،2014إال أن التدهور
األمين وضع حداً لذلك التقدم ،ومن غري املرجح أن تتم عمليات تنقيب أو استكشاف يف غرب البالد ما
مل يتم إزالة هتديد خطر التمرد ،وأن يكون الوضع األمين أكثر استقراراً ،وقد وصف فريق املخاطر القطرية
يف الشرق األوسط خطر داعش على أنه طويل األمد ومن املرجح أن تشهد منطقة غرب العراق حتدايت
طويلة األمد قبل أن تنعم ابالستقرار.
كردستان:
سيكون كثري من عمليات التنقيب يف العراق يف السنوات القادمة يف منطقة كردستان مع تركيز
متزايد على الغاز ،ومع ذلك -ونظراً للمستوايت الضعيفة من األجر -فهناك عمليات تنقيب قليلة جداً
حصلت سواء يف العام  2015أم تلك املخطط إجراؤها يف العام .2016
ستقوم شركة جينيل إبجراء الدراسات اجليولوجية واجليوفيزايئية على موجودات الغاز يف حقول
(مريان ،وبينا ابوي) يف منطقتها ،حيث أتمل الشركة أن تكون املنطقة األوىل إلنتاج وتصدير الغاز إىل تركيا
جدول زمين للمشروع ،على الرغم من بدء األعمال اهلندسية
يف وقت مبكر من العام  ،2018ومل يحُ دد ٌ
والتمويل يف العام  ،2016وقد أشيع على أن الشركة الرتكية املدعومة من الدولة قد أجرت حماداثت بشأن
املشاركة كشريك يف املشروع.
كما ان نقبت الشركة جينيل حقل شيا سورخ اليت حصلت على ترخيص فيه وحفرت بئر تقييمي
 ،CS-12الذي كانت قد أجرت عليه املسوحات يف نيسان يف أعقاب النجاج الذي حققته يف حفر
البئرين التقيميني  CS-10و  CS-11يف العام  .2013اخلطة التطويرية للحقل منخفضة الكلفة من
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املقرر تقدميها يف هناية العام .2016
تعمل شركة ( )DNOالنروجيية يف الرقعة االستكشافية اخلاصة بقطاع (طاوكي ،وطاوكي بشكابري،
ودهوك) يف مشال غرب كردستان ،وتعمل أيضاً على عقد تقاسم اإلنتاج أبربيل ،فقد قامت الشركة بتنفيذ
اختبار زلزايل ثالثي األبعاد حول (فيشخابور )1-واستكشاف ومسح (فيشخابور  )2وقامت بتقييم
جيد آلفاق اإلنتاج (طاوكي -فيشخابور) يف تشرين األول  ،2016وميكن هلذا االستكشاف أن يرتبط
بسرعة يف البنية التحتية القائمة.
شركة (غولف كيستون) :تعمل يف رقعة الشيخان االستكشافية ،وترنو إىل تطوير الغاز على نطاق
واسع يف احلقل ،أما شركة (زاكروس الغربية) إىل جانب شريكها (ريبسول) فتعمالن يف الرقع االستكشافية
لكل من (كوردامري ،وتوخبانة) ،وسرتكز هذه الشركات على تطوير الغاز حملطات الطاقة احمللية وعلى املدى
الطويل من أجل التصدير ،وختطط شركة (زاغروس الغربية) إىل تطوير آابر جديدة يف كوردامري حبلول عام
.2017
أما الشركات األخرى الرئيسة اليت تشغل مصاحل يف إقليم كردستان ،مبا فيها إكسون موبيل ،فلم
حتقق تقدماً يذكر يف أي من هذه التطويرات.
جدول الرقعة االستكشافية يف كردستان وأمساء املشغلني فيها
الرقعة االستكشافية

مشغل احلقل

جارميان /كودامري

زاكروس الغربية /زوبزول

اين سيفين k8/

هونت

عقرة-بيجيل

مول/كاليجران

عكاش/بعشيقة /بريمام/بيتواات /قرا-هاجنري

إكسون موبيل

أتروش

اتكا

ابزاين

نوك

شيا سورخ/مريان/طق طق

جينيل

شاكال/حلبجة

غازبروم نفت

طاوق/أربيل/دهوك

 DNOالنروجيية

هولري

أوريكس
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توخبانه/قاله دزه/برياميغرو

روبسول

اتزة

أويل سريج

كورمور مججال

تواتل

حرير

ماراثون

أرابت/خالكان/بولكاان/شومان/هندرن/جبل كانول

TPAO

قرة/داغ سارت/رويف

ختلت عنها شركة شيفرون

سرسنك

هيلوود وميارسك

بدرة/راش

شركة عفرين قامت مبراجعة االحتياطيات

شيكان

غولف كيستون

دينارات/شاكروك

ختلت عنها شركة هيس  /برتوسلتيك

ابين ابوي

OMV

غويري

كوميت
Source: Western Zagros, BMI

إن النمط املثري للقلق يف كردستان هو تسارع التخلي عن الرتاخيص ،الذي قد يكون مؤشراً على
أن اجليولوجيا أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً يف البداية ،فمنذ أوئل عام  2015قامت كل من شركات
(عفرين ،وبرتوسلتيك ،وهيس ،وشيفرون ،وجينيل ،وكولف كيستون) ،برتك مواقعها يف اإلقليم ،وقد
عدلت جينيل تقديراهتا لالحتياطيات يف حقل (طق طق) لتنخفض من ( )683مليون برميل يومياً إىل
( )356مليون برميل يومياً يف شباط .2016
مشاريع الصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج)
جدول :مشاريع الصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج)
اسم احلقل

الشركات

اتريخ اإلجناز

مالحظات عن حالة احلقل

عني زالة

شركة نفط الشمال ()%100

-

عني زالة وبطمة

عجيل

شركة نفط الشمال ()%100

-

-
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عكاز

كوراي كاز (كوكاز) ()%100

-

يف كانون الثاين  2016ختطط كوكاز لبيع
( )%47من األسهم يف احلقل من أجل حتسني
ميزانيتها.

األحدب

شركة الصني الوطنية للبرتول
( )%75( )CNPCواحلكومة
العراقية ()%25

2011

 -2014مت معاجلة النقض يف إنتاجية احلقل
من النفط عرب بناء املضخة اجلوفية الغاطسة
على اآلابر ،وحتويل آابر النفط إىل آابر حقن
ابملياه ،وحتسني اآلابر الناضجة ويف العام
 2014أنتج  7.08mntمن النفط

أتروش

حكومة إقليم كردستان (،)%25
( TAQAشركة أبو ظيب الوطنية
للطاقة) ( ،)%39.9شامرات
برتوليوم ( ،)%20.1شركة مارثون
للنفط ()%15

2017

يف آب سيتم أتجيل اإلنتاج يف احلقل حىت العام
 2017بسبب التمويل وبناء خط األانبيب
الذي سريبط احلقل مع شبكة األانبيب الكردية
لتصدير النفط عرب ميناء جيهان الرتكي.

بدرة

غازبروم نفت ( ،)%30كوراي كاز
(كوكاز) ( ،)%22.5شركة تنقيب
النفط الوطنية العراقية ()%25
 )%7.5( TPAOبرتوانس ()%15

2014

يف آب /أغسطس  -2016غازبروم لتحفر
أربع آابر حبلول عام .2017

ابي حسن

شركة نفط الشمال ()%100

1960

-

بلد

حكومة العراق

-

-

بدرة

حكومة إقليم كردستان

-

يف عام  2015تركت شركة عفرين احلقل

بطمة

شركة نفط الشمال ()%100

-

ابين ابوي

جينيل أنريجي ( ،)%80حكومة
إقليم كردستان ()%20

-

حقول عني زالة وبطمة ينتجان معاً 30,000
برميل يومياً من النفط.
نيسان شركة جينيل هي اآلن منخرطة يف
حماداثت من أجل حتويل حصتها إىل املشروع
املشرتك الرتكي

لوك أويل ( )%60شركة انبكس
الرقعة
االستكشافية ()%40
رقم 10

-

يف شباط  2015استكملت لوك أويل املسح
الزلزايل ثنائي األبعاد يف الرقعة االستكشافية،
قبل ستة أشهر من املوعد احملدد ،وتضمن
برانمج التنقيب يتضمن أيضاً حفر أحد اآلابر
املستكشفة.
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-

يف كانون األول وقعت شركة برميري اتفاقاً مع
شركة ابشنفت من أجل حتويل فوائدها يف الرقعة
االستكشافية مبواقفة احلكومة .

شركة برمري أويل ( ،)%30شركة
الرقعة
االستكشافية ابشنفت ()%70
رقم 12

-

-

-

يف أيلول  2015أكملت الكويت أنريجي
حتويل  %10من فائدهتا إىل الرقعة االستكشافية
للشركة املصرية العامة للطاقة ()EGPC

-

يف كانون الثاين ختلت شركة غولف كيستون
ومول كروب عن الرتخيص ،وقد وقع الشركاء
على إهناء عقد تقاسم اإلنتاج يف 31كانون
األول 2015

رقعة احلرير شركة مارثون النفطية ( ،)%45شركة
االستكشافية تواتل( )%35حكومة إقليم كردستان
(.)%20

-

يف كانون الثاين حفرت شركة جيسيك إىل عمق
( )4,511مرتاً وعملت على مواجهة النفط
اخلفيف والغاز ابملكثفات ،وشركة جيسيك هي
شركة التنقيب الثانية يف الرقعة االستكشافية،
بعد شركة مرياوي.1-

رقعة قرة داغ شيفرون ( ،)%80حكومة اقليم
االستكشافية كردستان ()%20

-

يف العام  2015حازت شركة شيفرون على
بياانت زلزالية ثنائية األبعاد يف الرقعة

-

يف العام  2015ختلت شركة شيفرون عن
الرقعة االستكشافية

الرقعة
االستكشافية
رقم 3

برياتمينا ()%100

كويت أنريجي ( ،)%60الشركة
الرقعة
االستكشافية املصرية العامة للطاقة ()EGPC
( )%10دراغون أويل ()%30
رقم 9
الرقعة
االستكشافية
أكري بيجيل

الرقعة
االستكشافية
رويف

حكومة إقليم كردستان

حكومة العراق
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رقعة جنوب حكومة إقليم كردستان (،)%40
سانغاو الشركة الكورية الوطنية للنفط
()%60()KNOC

-

يف آب عام  2016قررت الشركة الكورية
االنسحاب من مشروع حقل النفط بسبب
نتائج التنقيب غري االقتصادية ،ويف كانون
األول  2015قامت الشركة الكورية مبعاجلة
وتفسري البياانت الزلزالية ثالثية األبعاد وعملت
على حفر بئر تقييم ( )Mass-2يف الرقعة يف
العام  2015وقامت الشركة الكورية حبفر أول
بئر استكشايف ( )SwS-1يف تشرين الثاين/
نوفمرب عام  2011والثاين ( )Mass-1يف
تشرين الثاين من عام .2014

رقعة سرسنك حكومة إقليم كردستان ( )%20شركة
االستكشافية ( )HKNللطاقة احملدودة (،)%42
شركة ميارسك أويل()%18

-

تشرين الثاين عام  2015صادقت حكومة
إقليم كردستان على خطة تطوير احلقل.

رقعة سارات
االستكشافية

حكومة إقليم كردستان ()%20
شيفرون ()%80

-

يف العام  2015حصلت شيفرون على بياانت
زلزالية ثنائية األبعاد وأكملت اختبار حقلني يف
الرقعة االستكشافية.

مججمال

شركة ( ،)%10( )RWEشركة
داان للغاز ( ،)% 35شركة كرسنت
غروب ( ،)%35شركة ()OMV
( ،)%10مول غروب (.)%10

-

هذا احلقل يتم تشغيله من قبل شركة بريل
برتوليوم

دميري داغ

حكومة إقليم كردستان (،)%20
شركة النفط الوطنية الكورية
( )%15( )KNOCأوريكس
برتوليوم ()(%65

2014

كانون األول استأنفت شركة أوريكس برتوليوم
أنشطة احلفر يف احلقل اليت بدأت اإلنتاج
التجاري يف حزيران.2014

دينارات
اليسانس

حكومة إقليم كردستان

-

يف آذار انتخب كل من هيس وبرتوسليتيك معاً
لالنسحاب من الرتخيص

1970

سرتفع القدرة اإلنتاجية إىل  450,000برميل
يومياً حبلول عام .2017

الشركة الوطنية الصينية للبرتول
الفكة
وابزركان وأبو ( ،)%38.75( )CNPCشركة
برتوانس ( ،)%25احلكومة العراقية
غريب
()%11.25( )TPAO( ،)%25
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2013

يف كانون األول عام  2015منحت شركة
البرتول الصينية عقداً ملعاجلة املياه ومشروعاً
حلقن احلقل سيتم إجناز املشروع على مرحلتني:
األوىل :سيتم زايدة اإلنتاج من ()35,000
برميل يومياً إىل ( )100,000برميل
يومياً ،واألخرى :سيصل اإلنتاج إىل عتبة
( )230,000برميل يومياً حبلول عام .2017

الغراف

برتوانس ( ،)%45الشركة الياابنية
النفطية للتنقيب (،)%30()Japex
شركة نفط الشمال (.)%25

حلفااي

شركة الصني الوطنية للبرتول
( ،)%37.5( )CNPCشركة
نفط اجلنوب ( ،)%25برتوانس
( ،)%18.75تواتل ()%18.75

2012

آب  ،2016صادقت احلكومة العراقية يف
خطة للمرحلة الثالثة من التطوير اليت ستعزز
قدرة احلقل لتحقق ذروة إنتاجه حبلول العام
.2018

محرين

شركة نفط الشمال ()%100

-

خور مور

شركة جمموعة مول ()MOL
( )OMV( ،)%10كريسنت
كروب ( ،)%40داان غاز ()%40

2008

يتم تشغيل احلقل من قبل شركة بريل برتوليوم
احملدودة ()PPCL

كركوك

شركة نفط الشمال

1934

يف أيلول بدأ كل العراق وكردستان بشكل
مشرتك ابلتنقيب عن اخلام يف احلقل من جديد
بعد الوصول إىل اتفاق مبدئي على تقاسم
العائدات يف أيلول .2016

جمنون

روايل دوتش شيل ( ،)%45برتوانس
( ،)%30شركة نفط اجلنوب ()%25

2013

آاير  2015يف أعقاب التطورات الناجحة
للمرحلة األوىل من احلقل ،مع الوصول إىل
معدل إنتاج  201,000برميل يومياً ،جتري
شركة شل حماداثت مع احلكومة على خطة
تطوير احلقل على الوجه األكمل

رقعة حلبجة كازبروم نفط (( ،)%80حكومة
االستكشافية إقليم كردستان ()%20
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يف آذار  2016أصبحت البياانت املستحصلة
بصدد التحليل الزلزايل ثنائي األبعاد يف العام
 2015حالياً يف طور االنتهاء .
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املنصورية

شركة العراق للتنقيب على
النفط (، )%25كويت إنريجي
(،)%37.5(TPAO،)%22.5
كوراي كاز (كوكاز) ()%15

حزيران أطلقت مناقصة ( )EPCللمشروع،
املرحلة األوىل هي حتقيق  1مليار مرت مكعب /
ابلسنة من إنتاج الغاز الطبيعي اجلاف ،واملرحلة
الثانية هي لتوسيع القدرة اإلنتاجية لتصل إىل
 3.2مليار مرت مكعب/ابلسنة حبلول عام
.2023

مريان

جينيل إنريجي ( ،)%75حكومة
إقليم كردستان ()%25

-

نيسان جينيل إنريجي منخرطة يف حماداثت من
أجل نقل جزء من حصتها إىل املشروع املشرتك
الرتكي.

جنمة

شركة النفط الشمال

-

-

الناصرية

احلكومة العراقية

-

كانون الثاين  2016أجرت وزارة النفط العراقية
وشركة ذي قار النفطية حماداثت مع شركات
النفط الدولية من أجل تعزيز اإلنتاج يف احلقل
الذي حيوي أكثر من  4مليارات برميل من
احتياطيات النفط

الكيارة

شركة النفط الشمال

1936

-

رااتوي

()Crescent Group

2018

 -2014تقوم اجملموعة ابلدراسات الفنية
التفصيلية واقرتحت املسار السريع لربانمج
تطوير احلقل يف غضون  18شهراً وحتقيق
معدل إنتاج يصل إىل  250,000برميل يومياً
من النفط و 3مليارات مرت مكعب ابلسنة
للغاز املصاحب.

الرميلة

شركة نفط اجلنوب ( )%25برتش
برتوليوم  )%38( BPشركة الصني
الوطنية للنفط ()CNPC
()%37

1972

حزيران 2016منحت إميك فوسرت ويلر إطاراً
لثالث سنوات لدراسة ما قبل تصميم الواجهات
األمامية ( )FEEDمن أجل دعم اإلنتاج
يف احلقل ،وهدف اإلنتاج يف احلقل اخنفض
من  2.85مليون برميل يومياً إىل  2.1مليون
برميل يومياً.
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سرجالة،
هاسريا

كازبروم نفت ( )%40حكومة اقليم
كردستان ( ،)%20زاكروس الغربية
ريسورسز ()%40

2015

يف آذار  2016تولت كازبروم نفت عمليات
الرقعة االستكشافية.

الشيخان

تكساس كيستون ()MOL( )%5
كروب ( )%20كولف كيستون
()%75

2013

أيلول  2015االحتياطيات املثبتة واحملتملة
ازدادت إىل  639مليون برميل من النفط من
 299مليون برميل من النفط ،والطاقة اإلنتاجية
اإلمجالية إىل  150,000برميل يومياً يف ثالث
سنوات القادمة ،وإىل  250,000برميل يومياً
حبلول عام .2018

-

آاير  2016مت حفر بئرين استكشافيني يف
الرقعة االستكشافية وإكمال فحوصات زلزالية
ثالثية األبعاد إضافية وال تزال عملية حتليل
البياانت اليت مت احلصول عليها وتفسريها جارية.

شوايشان

حكومة إقليم كردستان ( )%20كاز
بلوز خالكان ()%80

2016

آب  2016توقعت شركة كاز بلوز خالكان أن
يصل إمجايل إنتاج احلقل ليصل إىل 10,000
برميل يومياً من النفط حبلول عام  2017مت
مسك الشركة من قبل شركة رانج ملوارد الطاقة
وشركة الطاقة العاملية األفريقية اجلديدة.

سيبا

شركة نفط ميسان ( ،)%25كويت
إنريجي ()TPAO( )%45
()%30

-

نيسان  2015منحت شركة برتوانس عقداً
بقيمة  185مليون دوالر من أجل بناء أول
حمطة ملعاجلة الغاز مع هدف لزايدة اإلنتاج
يف احلقل إىل  1.1مليون مرت مكعب يف السنة

طق طق

شركة سينوبك الصينية ()siopic
( ،)%36حكومة إقليم كردستان
( ،)%20جينيل انريجي ()%44

2006

أيلول  2016احندر إنتاج النفط بنسبة %50
منذ السنة األخرية بسبب قضااي لوجستية.

طاوكي

شركة ( )DNOالنروجيية)%55( ،
جينيل إنريجي ( ،)%25حكومة
إقليم كردستان ()%20

2012

آب خططت شركة ( )DNOالنروجيية حلفر
مخس آابر إنتاجية يف العام 2016

رقعة شاكال حكومة إقليم كردستان ()%20
االستكشافية كازبروم نفت ()%80
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اتزا

أويل سريج ( ،)%60تواتل ()%20
حكومة إقليم كردستان ()%20

-

خالل العام  2016كان هناك عمل متزايد من
أجل مجع النتائج الزلزالية ،وكذلك التحليالت
االقتصادية املفصلة ،وال يزال التقييم جارايً
بصدد الوضع األمين.

القرن
الغريب1-

برياتمينا ( ،)%10برتوجاينا (،)%25
احلكومة العراقية ( ،)%25روايل
دوتش شل ()%15

2010

أيلول  2015تركت شركة إكسون موبيل
عقد تصميم وهندسة الواجهات األمامية
( )dإىل كنتز ،وهي جزء من جمموعة
( )SNCالفالني ،من أجل معاجلة
النفط يف املرفق الذي سيزيد إنتاج احلقل

القرنة
الغريب2-

لوك أويل ( ،)%75شركة نفط
الشمال ()%25

2014

حزيران  2016أصبحت لوك أويل جاهزة
لتدشني املرحلة التطويرية الثانية للمشروع الذي
سيزيد من إنتاج النفط يف احلقل إىل (mnt
 )27يف السنة

الزبري

شركة نفط اجلنوب ( ،)%5كوراي كاز
(كوكاز) ( ،)%23.75اوكسيدنتل
برتوليوم ( ،)%29.69( )Oxyإيين
اأس يب أي ()%41.56

1950

حزيران  2016منحت شركة إيين شركة دريك
أند سكول الدولية عقد مقاولة من أجل وضع
مشروع شبكة حقن املياه الـ ( )A1سيعزز من
قدرة استخراج النفط يف احلقل ،ويف تشرين
الثاين  2015ابعت أوكسدنتال بتورليون
حصتها يف احلقل إىل شركة نفط اجلنوب.

na = not available :Source: BMI

الصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج) (النفط):
وجهة نظر مرصد األعمال الدولية ( :)BMIأن معدل إنتاج النفط ( )4.3مليون برميل يف اليوم
يف العام  ،2016وازداد إىل ( )4.3مليون برميل يف العام  2017بوصفها أحد خمرجات التقدم اجلديدة
يف احلقول ،وحنن نرى تزايد أمهية العراق بوصفه منتجاً للنفط حينما تعود أسواق النفط اخلام العاملية إىل
العجز طاملا قدم البلد قدراً كبرياً من املنتجات منخفضة الكلفة .
التحديثات األخرية:
تقول التوقعات إن معدل اإلنتاج النفطي سريتفع من ( )4.3مليون برميل يومياً يف العام 2016
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إىل  4.5مليون برميل يومياً يف العام  ،2017ففي تشرين الثاين عام  2016كانت أرقام صادرات النفط
العراقية من حقوله الرئيسة يف اجلنوب على النحو اآليت:
 الرميلة  1.4مليون برميل يومياً. غرب القرنة 1و 870,000 -2برميل يومياً.الزبري  390,000برميل يومياً.
جمنون  214,000برميل يومياً.
حلفااي  2040برميل يومياً.
تزمع وزارة النفط تقدمي عرض ( )12حقالً من احلقول املتوسطة والصغرية يف وسط العراق وجنوبه
للمستثمرين الدوليني.
وافقت شركتا بريتش برتوليوم ولوك أويل على إعادة االستثمار لزايدة اإلنتاج من احلقول الرئيسة
ودعم ما يقرب  250,000برميل يومياً من املنتجات اجلديدة حبلول هناية عام .2017
ومن املتوقع أن تقوم شركة دي أن أو ( )DNOالنروجيية إبضافة املزيد من اآلابر يف حقل طاوكي
وزايدة اإلنتاج من  109,000برميل يومياً يف الربع الثالث من العام  2016إىل  135,000برميل يومياً
يف العام .2017
اجتاهات هيكلية:
توقعات إنتاج النفط:
أنتج العراق كمعدل حوايل  3.905مليون برميل يومياً يف العام  ،2015على وفق وزارة النفط
العراقية ( )MOOووزارة املوارد الطبيعية يف كردستان .وعلى مدى تسعة أشهر من العام  ،2016ازداد
اإلنتاج إىل معدل  4.323مليون برميل يومياً ،ومن املتوقع احلفاظ على  4.3-4.2مليون برميل يومياً
للمدة املتبقية من العام  ،2016مبعدل زايدة سنوية تدنو من  400,000برميل يومياً ،وحنن نرى أن
املخاطر الرئيسة انمجة عن عدم االستقرار السياسي واملوازانت املتوترة والتعطل املفاجئ.
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إن أهم املشاريع اليت يُتوقع أن نرى فيها إضافات إنتاج خالل عام  2017ماأييت:
 جمنون :تزمع شركة شل ابلشروع يف إطالق  200,000برميل يومياً وهو املرحلة الثانية خلطتهايف حقل جمنون للعام .2017
 غرب القرنة  :2طلبت شركة لوك أويل تعديالت على عقد اخلدمة من أجل إاتحة اجملاللالستثمارات اجلديدة لزايدة اإلنتاج.
 الرميلة :تتوقع برتش برتوليوم أن يستمر تزايد اإلنتاج من احلفل. طاوكي :أضافت شركة ( )DNOالنروجيية مخسة آابر جديدة خالل ( ،)H216مع توقعاتبزايدة اإلنتاج من  109,000برميل يومياً يف الربع الثالث من العام  2016إىل  135,000برميل يومياً
يف العام .2017
 بدرة :زادت شركة غازبروم نفط اإلنتاج إىل  67,000برميل يومياً يف منتصف العام ،2016ومت إضافة أربع آابر جديدة حتت التطوير من أجل أن تدخل إىل العمل يف بداية العام .2017
منحى تصاعدايً من مشروع شركة شل يف حقل جمنون ،الذي من املقرر أن
يف العام  2017نرى ً
يبدأ العمل يف املرحلة الثانية ،واليت من املزمع أن تضيف  200,000برميل يومياً إىل اإلنتاج حال اإلنتهاء
منه ،وفضالً عن حقل جمنون ،إالَّ أن هناك توقعات بزايدة يف اإلنتاج من حقل حلفااي الذي من املزمع أن
ينتقل إىل املرحلة الثالثة من عملية تطويره ،ومضاعفة اإلنتاج إىل ما يقرب من  400,000برميل يومياً
حبلول عام  .2018ومن املقرر أن يضيف حقل شركة بريتش برتوليوم يف الرميلة وحقل لوك أويل يف غرب
القرنة 2-إىل اإلنتاج يف العام  2017كجزء من اجلهود املبذولة لزايدة القوة اإلنتاجية .ومن املتوقع أيضاً
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القيام إبضافات صغرية على حقول بدرة وطاوكي ،إذ ستعزز اآلابر اجلديدة اإلنتاج .نتوقع إرتفاع معدل
اإلنتاج النفطي السنوي من  4.5مليون برميل يومياً يف العام  2017إىل  4.7مليون برميل يومياً يف العام
.2018
َّ
إن ارتفاع مستوى اإلنتاج لذلك سيأيت من احتمال تطوير حفل النفط الصغري واملتوسط ،الذي
قدم من قبل وزارة النفط ،وقد مت اختيار 12حقالً نفطياً يف اجلنوب واملناطق الوسطى من العراق مع
شركات متوسطة احلجم تظهر مزيداً من اإلهتمام ،وإذا ما مت منح العقود للحقول بسرعة حينها ميكن أن
نرى كميات إضافية من إنتاج النفط يف غضون السنوات القليلة املقبلة.
جدول القراءة اإلجيابية للتبدل السريع
اإلقليم
البصرة

احلقل

شركة زينهاو الينية

سندابد

دراغون أويل

أم قصر

أديسون

راشي

كلينكور للتنقيب

أبو خيمة

غولفساندز برتوليوم
إنبكس

ميسان

الكميت

إيتوشو

النور

جابكس

العمارة

جومجك

دميا

جي أكس نيبون أويل

الدجيلة

الكويت إنريجي
ميتسوي أويل

وسط العراق

املرجان

موابدال أويل

الكفل

روزنفت
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غرب الكفل

برياتمينا
برتوفييتنام
PTTEP
روجماز

املصدر :وزارة النفط العراقية.

إمكانيات اإلنتاج طويلة األمد:
على الرغم من اإلمكانيات الكبرية املتوافرة إال أننا نبقى حذرين على إمكانيات منو إنتاج النفط
العراقي على املدى الطويل.
ال يزال جزء كبري من اإلنتاج يتوقف على مرحلة أخرى لتطوير حقول النفط الرئيسة ،اليت تثري
اهتماماً متزايداً حينما يدعم ارتفاع األسعار موازاانت اإلنفاق الرأمسايل ألقوى شركات النفط الكربى ،ومع
حتسن أسعار النفط فإننا نتوقع أن تعود الشركات إىل املوارد اهلائلة للعراق ،وسيكون مغرايً أكثر والسيما
مع حتسن الوضع األمين والكلفة املنخفضة للتطوير ،وحنن نرى أن هناك مجلة من العقبات الرئيسة اليت
تقيد االستثمار من أجل حتقيق هدف العراق املتمثل ابلوصول مستوى إنتاج يصل إىل ( )6-5.5مليون
برميل يومياً حبلول عام  2020مبا يف ذلك ما أييت:
 اخنفاض أسعار النفط إىل أقل من  60دوالراً للربميل الواحد ،سيعمل على حتديد اإليراداتاحلكومية وقدرهتا على تعويض شركات النفط.
 ال تعطي العقود قليلة الربح لرسوم الربميل الواحد شيئاً يذكر لتحفيز االستثمار؛ ومن مث تصبحأقل قدرة على التنافس إقليمياً.
 ضبابية املشهد السياسي الذي بدا واضحا يف العام  2016مع مظاهرات حاشدة يف بغدادوالبصرة تدعو إىل استقالل اجلنوب.
 ضعف العمليات البريوقراطية واملصادقة الوزارية على العقود ابهظة الثمن لتطوير املشاريع الكربىأدى إىل أتخري بتطوير املشاريع الكربى.
 طرق تصدير العراق تقتصر على كركوك والبصرة ،لذا فان سوء األحوال اجلوية ميكن أن يتسببيف انقطاع يف البصرة ،وكذلك أن طاقة التخزين حمدودة يف امليناء ،وأن صادرات كركوك عرضة للهجمات
على أانبيب النقل ابلنظر لوقوع خط األانبيب إىل ميناء جيهان الرتكي على مقربة من احلدود السورية.
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جدول إنتاج النفط ( العراق )2014-2019
2015e

2014

إنتاج النفط اخلام 3,905.0 3,124.1
وصناعة الغاز
الطبيعي املسال
واملواد املسالة
األخرى000( ،
 )%برميل يومياً
25.0

إنتاج النفط اخلام 4.5
وصناعة الغاز
الطبيعي املسال
واملواد املسالة
األخرى برميل
يومياً%،على
أساس سنوي

2017f

2016f

4,502.1 4,302.1

10.2

4.6

2018f

2019f

4,774.9 4,721.0

4.9

1.1

f = BMI forecast. Source: SOMO, MNR, BMI

جدول إنتاج النفط ( العراق )2020-2025
إنتاج النفط اخلام وصناعة
الغاز الطبيعي املسال
واملواد املسالة األخرى،
 % 000برميل يومياً
إنتاج النفط اخلام
وصناعة الغاز الطبيعي
املسال واملواد املسالة
األخرى برميل يومياً%،
على أساس سنوي

2014

2015e

2016f

2017f

2018f

2019f

4,922.6

5,089.5

5,241.9

5,346.5

5,399.8

5,453.7

3.1

3.4

3.0

2.0

1.0

1.0

f = BMI forecast. Source: SOMO, MNR, BMI
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الصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج) ( الغاز):
رؤية مرصد األعمال الدولية ( :)BMIيرى املرصد أن الغاز اجلديد الناجم من زايدة احلصول على
الغاز املصاحب ومشروع سيبا ( )SIBAسيعمالن على تعزيز اإلنتاج يف العام  ،2017وسيشهد إقليم
كردستان منواً يف إنتاج الغاز غري املصاحب من العام .2019
التحديثات األخرية:
تتوقع شركة جينيل أن يتم املصادقة على خطة تطوير حقول مريان/بينا ابوي ،وكذلك هندسة
الواجهة األمامية ملرافق نقل النفط اخلام على أن تكتمل يف هناية عام .2016
جيري إحراز تقدم على استكمال التطوير امللحق حلقل توخبانة التابع لشركة روبسول وتطوير احلقل
التابع لشركة زاغروس الغربية كوردامري ،ومت افتتاح حمطة للغاز املصاحب يف ميسان ملعاجلة الغاز من حقول
الفكة وابزركان ،ومن املقرر أن يبدأ العمل يف بداية العام  2017يف حفل سيبا للغاز الطبيعي يف البصرة.
اجتاهات هيكيلية:
توقعات إنتاج الغاز:
أنتج العراق 1.00مليار مرت مكعب من الغاز على وفق إحصاءات منظمة أوبك ،ومن املتوقع
أرتفاع هذه النسبة إىل  1.47مليار مرت مكعب يف العام  ،2016وإىل 1.96مليار مرت مكعب يف العام
 .2017إن اجلهود املبذولة كبرية يف سبيل حتويل قطاع الغاز إىل قطاع مدر لألرابح لكنها غري مستغلة
وخميبة لآلمال ،وأيمل العراق أبن يكون الغاز بديالً أكثر جناحاً ابلنسبة للنفط؛ من أجل احلصول على
صادرات أكثر رحبية ،وتوليد الطاقة سيكون املنطقة الرئيسة اليت تنطلق منها عملية التبديل ،وسيكون من
الضروري معاجلة النقص املزمن يف إمدادات الكهرابء ،وهناك إمكانيات كبرية من الغاز املصاحب ،إذ حيرق
العراق حوايل  16مليار مرت مكعب سنوايً.
إن مشروع غاز البصرة ،الذي كان من املخطط أن حيقق أرابحاً مبا يزيد على  10مليارات مرت
مكعب من الغاز احملرتق من احلقول النفطية اجلنوبية الرئيسة ،ينتج حالياً بشكل جيد على وفق قدرته
اإلنتاجية املبلغ عنها وهي  5مليارات مرت مكعب ،واحلقول اليت من املفرتض أن تعمل على تزويد مشروع
غاز البصرة والرميلة والزبري وغرب القرنة ،1-يتم تشغيلها من قبل شركة (بريتش بروليوم ،وإيين ،وإكسون
موبيل)؛ ومع ذلك فإن شركة غاز البصرة هو مشروع تتبناه شركة (شل) .ومبا أن عقود اخلدمة النفطية ال
تتضمن أجور إنتاج الغاز ،فإن الشركات ليس لديها حافز جتاري ٍ
كاف للعمل معاً ويبدو أن ذلك حيول
دون التوسع يف املشروع.
لقد جاء بعض االنتعاش من تطوير حقل جمنون التجاري ،الذي بدأت مرافق التجهيز فيه من
شباط عام  2016بتغذية الغاز حملطات الكهرابء احمللية ،وحبسب التقارير فإن حوايل ( )0.7مليار مرت
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مكعب من الغاز بدأ بتزويد منشآت الطاقة ودفع عجلة النمو خالل العام  ،2016وأفتتحت منشأة
الغاز املصاحب الثانية اليت جتهز ابلغاز من حقول الفكة وابزركان يف آب عام  .2016وجيري العمل
لتجهيز الغاز املعاجل من حقل (سيبا) الذي يرمي إىل زايدة اإلنتاج إىل ( )1مليار مرت مكعب من الغاز
املنتج من عام  .2017أما الغاز غري املصاحب فسيكون احملرك الرئيس لتوقعاتنا بصدد إنتاج الغاز على
املدى الطويل الذي نتوقع أن يرتفع إىل ما يربو على ( )7مليارات مرت مكعب حبلول العام  ،2020مع
البدء بتطوير غاز مريان/ابوي يف كردستان .ومما ذكر آنفاً حنن نرى فيه اجلانبني اإلجيايب والسليب يف توقعاتنا
(التصاعدي والتنازيل).

إن العديد من مشاريع الغاز غري املصاحب هي يف مشال العراق ،وإن أهم مشروع غاز يتوقع أن
ميضي ابجتاه التطوير هو حقل (مريان) التابع لشركة (جينيل) يف إقليم كردستان الذي من املقرر أن يتم
تطويره ابالشرتاك مع حقل (بينا ابوي) ،ومن املقرر أن تتم املصادقة على إجناز اخلطة التطويرية املتعلقة
هبندسة الواجهة األمامية يف بداية العام  ،2016مع إمكانية أن يكون قرار االستثمار النهائي على املشروع
حبلول هناية عام ( ،)2016وحبسب التقارير فإن شركة (جينيل) منخرطة مبحاداثت مع الشركات الرتكية
من أجل أن تصبح شريكاً يف املشروع.
ترمي (جينيل) إىل تصدير الغاز إىل تركيا حبلول عام ( )2019على الرغم من أن حكومة إقليم
كردستان متتلك خيار استغالل الغاز لالستهالك احمللي قبل التصدير .ويتوقع أن أتخذ مدة إجناز عملية
البناء من ( )3-2.5سنوات؛ األمر الذي جيعل من عام ( )2019هو املوعد املقرر لإلجناز ،ومن املقرر
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أن يكون التصدير حوايل  4مليارات مرت مكعب يف السنة يف العام ( )2019ابتداء ،ويرتفع إىل ()10
مليارات مرت مكعب .وحنن ما زلنا إجيابيني حول املشروع بضمنه الغاز اجلديد للتطوير يف العام (.)2019
كل من (ريبسول ،واتليسمان) للتحرك صوب املشاركة يف تطوير الرقع االستكشافية يف
تتحفز ٌ
(كوردامري ،وتوخبانة) بعد تقدمي خطة تطوير احلقل يف آاير ،وستكون املرحلة األوىل من املشروع بقدرة
(150مليون)  1.5( cf/dمليون مرت مكعب تقريباً) ،وعلى الرغم من ذلك فان االستثمارات اخلارجية
املباشرة ستعتمد على ضمان اتفاقية مبيعات الغاز لالستهالك احمللي وال يوجد حىت اآلن جدول زمين
واضح هلذا املشروع.
وعلى غرار قطاع النفط ،فإن هناك خطر يرافق تطويرات حكومة إقليم كردستان وهو عدم تناسق
اجليولوجيا ،وقد أصيب اإلنتاج من حقل (سوميل) يف كردستان خبيبة أمل بعد أن بدأ يف آاير .2014
وأن منو اإلنتاج سيعتمد على ما إذا كانت بغداد ستتدخل يف مبيعات الغاز إىل تركيا .أما شركة (جينل)
فقد أبرمت أساساً اتفاقيات مبيعات ،وأن حكومة إقليم كردستان لديها اتفاقية تقاسم اإلنتاج إلنتاج
الغاز ،لكن على الرغم من ذلك فإن قانون التصدير ما يزال غري واضح طاملا مل يصدر العراق غازاً مطلقاً.
جدول إنتاج الغاز (العراق )2014-2019
2014

2015

2016f

2017f

2018f

2019f

إنتاج الغاز الطبيعي اجلاف ،مليار
مرت مكعب

0.9

1.0

1.5

2.0

2.3

4.9

إنتاج الغاز الطبيعي اجلاف %،

23.3 -

10.7

47.0

33.4

19.4

109.9

على أساس سنوي
إنتاج الغاز الطبيعي اجلاف نسبة
مئوية من االستهالك احمللي

100.0

100.0

60.2

56.6

52.0

94.9

f = BMI forecast. Source: OPEC, BMI
جدول إنتاج الغاز ( العراق )2020-2025
إنتاج الغاز الطبيعي اجلاف،
مليار مرت مكعب

2020f

2021f

2022f

2023f

2024f

2025f

7.4

9.7

10.3

10.2

10.1

9.9
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إنتاج الغاز الطبيعي اجلاف،
() %

49.7

31.5

6.1

1.1 -

1.1 -

1.1 -

على أساس سنوي
إنتاج الغاز الطبيعي اجلاف
نسبة مئوية من االستهالك
احمللي

138.0

176.1

181.4

175.9

172.3

170.4

f = BMI forecast. source: OPEC, BMI

التكرير:
رؤية مرصد األعمال الدولية ( :)BMIإن حتسن قيام العراق ابلصناعات الثانوية (التكرير التسويق)
يتوقف على مدى كفاية املوارد احلكومية نظراً؛ لعدم وجود متويل من القطاع اخلاص ،وحالياً نتوقع إضافة
( )140,000برميل يومياً من مصفاة كربالء حبلول عام  ،2020لكن نبقى حذرين بشأن التطورات
األخرى املقرتحة يف ظل االخنفاض يف أسعار النفط احلالية.
التحديثات األخرية:
 قد يتأخر مصفاة كربالء إىل ما بعد عام 2020؛ بسبب أتخر املدفوعات لشركة هيونداي. مل يكن هناك أي مؤشر على مزيد من التطوير على املصايف املقرتحة يف ميسان والناصرية. إنتاج املنتجات املكررة يبقى متسقاً تقريباً مع خط اإلنتاج يف العام ( ،)2015على الرغم منأن القيود املتبقية ما تزال متثل %48من الناتج.
اجتاهات هيكيلية:
توقعات قطاع التكرير:
تعود معظم ملكية قطاع التكرير وسيطرته يف العراق إىل الدولة ،وإن مصايف (ابزاين ،وكاالك)
مستقال امللكية ويف البالد ككل يوجد حوايل ( )15مصفى ووحدة تكرير ،على الرغم من اختالف التقارير
بوجود عدد من الوحدات الصغرية اليت ورد ذكرها يف بعض املصادر .وحبسب تقارير العراق ألوبك فإن
قدرة البالد على التكرير هي ( )900,000برميل يومياً على الرغم من أن قدرة البلد الفعلية على التكرير
هي أقرب إىل حوايل ( )570,000برميل يومياً .وهناك أضرار ابلغة وأعمال هنب طالت أكرب منشأة يف
البالد يف (بيجي) وتركتها يف حالة يرثى هلا.أما مصفيا الدورة والبصرة فتعمالن جيداً ضمن الطاقة املعروفة.
واملصايف املتبقية غري فعالة ،بوجود حوايل ( )%50من إنتاج العراق يبقى زيت وقود ،إن العراق
أصبح اكثر اعتماداً على الواردات من املنتجات املكررة من أجل تلبية الطلب احمللي على الوقود ،الذي
تزايد منذ تدمري مصفى بيجي .وحتدد اخلطة االسرتاتيجية لألعوام ( )2017-2008للبالد هدف تعزيز
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القدرة اإلنتاجية لتصل إىل ( )1.5مليون برميل يومياً ،على الرغم من أننا نتوقع أن ينتج مصفى كربالء
( )140,000برميل يومياً حبلول عام  ،2020وهناك امكانية أيضاً لتوسيع مصفاة (ابزاين) يف السنوات
املقبلة ،على الرغم من أننا مل نر أي خطط لتحقيق ذلك.

كربالء تتعثر لكنها األكثر تقدماً:
إن للعراق طموحات واسعة بشأن الصناعات الثانوية (التكرير والتسويق)؛ من أجل تغطية السوق
ٍ
مصاف بُنيت حديثاً ،ومنذ أن فاز حتالف الشركات بقيادة شركة (هيونداي)
احمللية ،بضمنها بناء أربع
بعقد بناء حمطة كربالء ذات الطاقة اإلنتاجية ( )140,000برميل يومياً اليت سيتم بناؤها يف جنوب
بغداد ،ومت كذلك منح عقود الحقة ،ومن املقرر أن يستغرق املشروع ذو كلفة ( )6مليارات دوالر حوايل
( )56شهراً إلجنازه وحنن نقدر أتريخ االنتهاء املبدئي يف العام  ،2020وحبسب التقارير فقد مت إجناز
()%22؛ ومع ذلك فإن الضغط على املوازنة احلكومية -نظراً الخنفاض أسعار النفط والنفقات العسكرية
العالية -قد يؤدي إىل حتدايت حتول دون االلتزام مبواعيد املدفوعات لشركة (هيونداي)؛ األمر الذي يؤدي
إىل تباطؤ العمل ،وهذا من شأنه أن يفضي إىل أتخري بدء التشغيل املقرتح يف العام .2020
يف آذار  2016أفادت وزارة النفط أبهنا وضعت حجر األساس لبناء مصفاة ميسان ،اليت كانت
قد توقفت بسبب قضااي إفالس مع الشركة الرائدة ،وحبسب التقارير فقد بدأت الشركة السويسرية (ستارم)
مع الشركة الصينية (واهان) ابلعمل للوصول إىل هدف بدء تشعيل املرفق يف العام 2019؛ ليصل إىل
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إنتاج ( )150,000برميل ،إال أننا مل ندخل هذا يف حساابتنا حىت تصبح اخلطط والتقدم ملموسةً،
واعتباراً من أواخر عام  2017مل يكن هناك أي تقدم واضح.
وأخرياً مع إنشاء شركة نفط (ذي قار) وهي شركة منبثقة من شركة نفط اجلنوب قد عملت على
إحياء مشروع مصفاة الناصرية .إن التطوير مت التخطيط له ليشمل عقد إنتاج حلقل الناصرية ،ومشروع
املصفاة املرتبطة به ،واخلطط األولية للمرفق بطاقة إنتاجية ( )300,000برميل يومياً ،ترتبط مع تطوير
حقل النفط ،واالهتمام بذلك أييت أساساً من شركة النفط الوطنية.
جدول الطاقة التكريرية وإنتاج املنتجات املكررة (العراق )2014-2019
2014

2015

2016f

2017f

2018f

2019f

قدرة تكرير النفط اخلام ( )000برميل 925.0

925.0

615.0

615.0

615.0

615.0

0.0

33.5 -

0.0

0.0

0.0

يومياً

قدرة تكرير النفط اخلام ()%

7.7

على أساس سنوي
قدرة تكرير النفط اخلام( ،االستخدام)

56.5

48.1

71.4

71.8

71.9

72.3

إنتاج املنتجات املكررة ( )000برميل
يومياً

522.7

444.7

439.1

441.3

442.2

444.4

إنتاج املنتجات املكررة على أساس
سنوي ()%

19.3 -

14.9 -

1.2 -

0.5

0.2

0.5

إنتاج املنتجات املكررة واألاثنول
( )000برميل يومياً

522.7

444.7

439.1

441.3

442.2

444.4

إنتاج املنتجات املكررة واألاثنول برميل 19.3 -

14.9 -

1.2 -

0.5

0.2

0.5

يومياً ( )%على أساس سنوي

f = BMI forecast. Source: NRC, SRC, MRC, EIA, BMI
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جدول القدرة التكريرية وإنتاج املنتجات املكررة ( العراق )2020-2025
2020f

2021f

2022f

2023f

2024f

2025f

قدرة تكرير النفط اخلام ()000
برميل يومياً

755.0

755.0

755.0

755.0

755.0

755.0

قدرة تكرير النفط اخلام ()%

22.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

على أساس سنوي
قدرة تكرير النفط اخلام
(االستخدام)

71.8

77.6

77.6

77.6

77.6

77.6

إنتاج املنتجات املكررة ( )000برميل
يومياً

542.2

585.6

585.6

585.6

585.6

585.6

إنتاج املنتجات املكررة ( )%على
أساس سنوي

22.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

إنتاج املنتجات املكررة واألاثنول
( )000برميل يومياً

542.2

585.6

585.6

585.6

585.6

585.6

إنتاج املنتجات املكررة واألاثنول
برميل يومياً ( )%على أساس سنوي

22.0

8.0

0.0

0.0

0.0

0.0

f = BMI forecast. Source: NRC, SRC, MRC, EIA, BMI

استهالك الوقود املكرر:
رؤية مرصد األعمال الدولية ( :)BMIيرى املرصد أن الطلب على الوقود املكرر ال يزال واسعاً
على وفق عام ( .)2016إن حتسني الوضع األمين سيعمل على تعزيز الطلب يف العام ( ،)2017على
الرغم من أن التحول من الغاز إىل النفط يف قطاع الطاقة سيعمل على إعاقة النمو.
آخر التحديثات:
 ال يزال استهالك الوقود املكرر ابملستوى نفسه عام .2015 إن إمدادات الغاز الطبيعي من حقل (جمنون) واإليرادات من إيران ستعمالن على تقليص زيتالوقود ،واستخدام الديزل يف قطاع الطاقة سيعمل على ختفيض الطلب يف فصل الصيف.
 إن التباطؤ يف مشاريع البناء عمل على اخنفاض استهالك الديزل.208
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اجتاهات اهليكلية:
إن االستهالك احمللي يبقى مستقراً ،ويظهر عالمات أولية على التحسن بعد عامني من الركود- .
إن هتجري من ( )4-3ماليني مواطن قد عمل على ختفيض عدد مستهلكي منتجات التكرير بنح ٍو كبري،
بينما عمل الوضع األمين على تقييد حركة الناس يف املركبات .إن االقتصاد ما زال يكافح من أجل أن
يليب االنتعاش األكرب على الطلب.
 إن اخنفاض أسعار النفط والضغط على موازنة احلكومة جراء العمليات العسكرية واملطالباإلنسانية ،عملت كلها على ختفيض االستثمارات املتاحة ملشاريع البنية التحتية؛ ونتيجة لذلك فإن
استهالك الديزل ترك أسوأ أثر على الوقود.

لقد أتثر البنزين سلباً؛ نتيجة لتقليص الرتانزيت ،وختفيض الدعم على االستثمار يف البنية التحتية.
وخالل العام  2016ظل استهالك الديزل ضعيفاً ،على الرغم من أن هناك عالمات على حتسن الطلب
على البنزين مع حتسن الوضع األمين.
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إن الطلب على الوقود املتبقي سيكون أيضاً اثبتاً طاملا بدأ العراق ابسترياد الغاز ابنتظام من إيران
من أجل دعم قطاع الطاقة ،وفضالً عن ذلك فإن إستالم شركة (شل) الغاز املصاحب من حقل (جمنون)
منذ شباط  ،2016وكذلك منشأة املعاجلة اجلديدة يف البصرة سيعمالن على تقدمي مز ٍ
يد من اإلمدادات.
وسيعمل االستخدام األكرب من توليد الطاقة بقوة الغاز على ختفيض معدل استهالك النفط يف منشآت
الطاقة والسيما يف بغداد والبصرة؛ األمر الذي يعين أن ارتفاع الطلب على زيت الوقود سيستمر خالل أشهر
الصيف طاملا يسعى العراق لعالج تكرار النقص املزمن يف الطاقة الكهرابئية الذي شهدته السنوات األخرية.
َّ
إن اخلطوة العسكرية القادمة الستعادة املوصل من سيطرة داعش ستكون خطوة حامسة يف سبيل
االنتقال من اآلاثر املدمرة للتنظيم على العمليات يف البالد ،وفضالً عن ذلك ،فإن أجندة اإلصالح
االقتصادي ومكافحة الفساد من شأهنا أن تعمل على حتسني التوقعات االقتصادية والطلب ،وعلى الرغم
من اجلهود احلكومية يف أن تكون حكومة تكنوقراط إال أهنا ابءت ابلفشل ،ونتوقع زايدة الطلب على
الوقود املكرر يف العراق تدرجيياً من العام  2016ليصل إىل ( )685,000برميل يومياً يف العام .2020
جدول استهالك املنتجات املكررة (العراق )2014-2019

استهالك املنتجات املكررة
( 000برميل يومياً)
استهالك املنتجات
املكررة)%(،على أساس سنوي

2014

2015

2016f

2017f

2018f

2019f

619.8

622.3

631.0

646.2

659.1

672.3

6.9 -

0.4

1.4

2.4

2.0

2.0

f = BMI forecast. Source: JODI, EIA, BMI
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جدول استهالك املنتجات املكررة ( العراق ) 2020-2025
استهالك املنتجات املكررة
( 000برميل يومياً)
استهالك املنتجات املكررة
( )%على أساس سنوي

2020f

2021f

2022f

2023f

2025f 2024f

685.7

699.4

713.4

727.7

757.1 742.2

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

f = BMI forecast. Source: JODI, EIA, BMI

استهالك الغاز:
رؤية مرصد األعمال الدولية ( :)BMIإن موارد الغاز الطبيعي يف العراق غري مستغلة إىل حد كبري
بوجود أكثر من ( )2.4غيغا واط من الطاقة معطلة بسبب عدم توصيل الغاز ،فضالً عن خط األانبيب
لالسترياد من إيران يستخدم يف منطقة دايىل واإلمكانية اجلديدة الستغالل الغاز املصاحب من حقل
(جمنون) ،ستشكل دعما كبرياً الستهالك الغاز من أجل الطاقة.
التحديثات األخرية:
 يوفر خط أانبيب الغاز إىل منطقة دايىل العراقية الغاز إىل ثالث حمطات طاقة منذ صيف ،2016على الرغم من أتخر املدفوعات إالَّ أن املخططات مستمرة ابلتجهيز يف ظل املخاطرة.
 حنن نرى تزايد املخاطر جراء استهالك الغاز منذ العام  ،2017إذا ما اكتمل عقد خط أانبيباثن إىل البصرة الذي يزود بكمية من الغاز من ( )35-20مليون مرت مكعب يومياً ملدة ست سنوات.
 إن الغاز املصاحب من حقل (جمنون) يزود اآلن ( )300ميغا واط حملطة الطاقة ،بينما سيعملالغاز اجلديد من حقل (سبيا) على دعم توليد الطاقة اليت تعمل ابلغاز.
اجتاهات هيكلية:
توقعات استهالك الغاز:
إن استهالك الوقود املنزيل يتوقف على توفر الغاز ،وعلى الرغم من االستثمارات الكبرية يف قطاع
الطاقة اليت تعمل ابلغاز ،إال أن مثل هذه االستثمارات مل تعمل على تسخري املوارد الكبرية للغاز يف العراق.
يرتك الفشل يف استثمار الغاز اجلديد املنتج كميات كبرية من طاقة الغاز زائدة عن احلاجة ،األمر
الذي يؤثر سلباً على إمكانيات العراق االقتصادية ،ويعتقد أن العراق ميلك ما يزيد على ( )8غيغا واط
من القدرة على توليد الكهرابء ابلغاز ،اليت من شأهنا أن تستهلك ما يعادل ( )3.9مليار برميل يف السنة،
يف حني يكافح العراق حالياً إلنتاج ربع هذ الطلب.
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حالياً هناك ( )750ميغا واط من الطاقة الكهرابئية اليت تعمل ابلغاز يف نينوى معطلة بسبب
عدم وجود غاز ،إذا إن احتالل داعش للمنطقة حيول دون نقل الغاز واستخدامه يف احملطة ،وهناك حوايل
( )1.45غيغا واط من الطاقة الكهرابئية اليت تعمل ابلغاز يف الرميلة أيضاً معطلة ،يف انتظار إنتاج املزيد
من الغاز املصاحب.
ومع ذلك فإن خط أانبيب الغاز اجلديد من إيران إىل دايىل يعمل اآلن ،وبدأت عمليات التسليم
خالل صيف ( ،)2016وتعتزم إيران مبدئياً تصدير ( )7-5ماليني مرت مكعب يومياً ،أي ما يعادل
( )2-1.8مليار مرت مكعب سنوايً ،وسيدعم الغاز توليد الطاقة الكهرابئية مبقدار ( )730ميغاواط من
قدرة املنصورية واثنني من حمطات الطاقة اليت تعمل يف بغداد.
حنن نرى تزايد املخاطر الستهالك الغاز إذا ما مت تنفيذ االتفاق على الصفقة الثانية للغاز اليت
ينص على تسليم الغاز اإليراين إىل منطقة البصرة ،يف
أبرمت يف تشرين الثاين عام  ،2015وهذا االتفاق ُّ
البداية مبعدل ( )7ماليني مرت مكعب يومياً ،وسريتفع إىل معدل ( )20مليون مرت مكعب يومياً .وخالل
شهر الصيف يف ارتفاع الطلب ،من املقرر أن يستلم العراق ( )35مليون مرت مكعب من الغاز .وتؤشر
التقارير أن بناء خط األانبيب مت إيصاله إالَّ أن خط األانبيب يف اجلانب العراقي ال يزال غري مكتمل.
األمر الذي يعين ان إيران أيضاً هتدد بوقف إمدادات الغاز يف اجلزء العراقي من خط أانبيب الغاز بسبب
أتخر املدفوعات ووضع االستهالك والعرض يف خطر.
وقد مت اختيار عدد من حمطات توليد الطاقة اليت تعمل ابلنفط من أجل حتويلها إىل حمطات توليد
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الكهرابء تعمل ابلغاز ،كي تفتح اجملال للمزيد من تصدير النفط وحتسني كفاءة إنتاج الطاقة .وهذا من
شأنه تلبية ( )4,000ميغاواط من الطاقة الكهرابئية اليت تعمل ابلغاز على املدى الطويل ،ونتوقع أن
تستهلك قدرة الطلب الكامنة كل الغاز اجلديد املستورد واملنتج ،وغريه من الغاز املنتج من حقل (مريان)
الذي ميكن بيعه إىل تركيا حبلول عام .2019
إن االفتقار إىل البنية التحتية املتعلقة ابلصناعات الوسيطة (التنقيب واإلنتاج والتكرير والتسويق)
هو أيضاً عقبة رئيسة أمام الزايدة املتسارعة ابستهالك الغاز ،وإذا ما كان العراق قادراً على خلق بيئة أكثر
استقراراً للتشغيل واالستثمار ،سنشهد استثماراً أكرب يف هذا اجملال وتعزيز التواصل بني مراكز العرض
والطلب واليت ستعزز منو االستهالك احمللي.
جدول استهالك الغاز ( العراق ) 2014-2019
2019f

2014

2015

2016f

2017f

2018f

استهالك الغاز الطبيعي اجلاف
(مليار برميل يومياً)

0.9

1.0

2.4

3.5

4.5

5.2

استهالك الغاز الطبيعي اجلاف
( )%على أساس سنوي

-23.3

10.7

144.0

42.0

30.0

15.0

f = BMI forecast. Source: MOO, BMI, EIA

جدول استهالك الغاز ( العراق )2020-2025
استهالك الغاز الطبيعي اجلاف
(مليار برميل يومياً)
استهالك الغاز الطبيعي اجلاف
( )%على أساس سنوي

2020f

2021f

2022f

2023f

2024f

2025f

5.3

5.5

5.7

5.8

5.8

5.8

3.0

3.0

3.0

2.0

1.0

0.0

f = BMI forecast. Source: MOO, BMI, EIA
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التجارة-النفط:
رؤية مرصد األعمال الدولية ( :)BMIصايف الصادرات من النفط اخلام سيزداد تدرجيياً على مدى
السنوات اخلمس املقبلة ،مع تباطؤ منو إنتاج النفط ،وسيزداد صايف الصادرات من الوقود إالَّ أنه سينحسر
يف العام  2020مع االنتهاء من مصفاة كربالء.
التحديثات األخرية:
 ظلت صادرات اخلام من البصرة قوية ،مبعدل ( )3.245مليون برميل يومياً يف األشهر التسعةاألوىل من العام ( ،)2016وحنن نرى اجتاهاً تصاعدايً معتدالً لصادرات خام البصرة يف العام (.)2017
 تقيدت الصادرات من حكومة إقليم كردستان بفعل انقطاع تدفق النفط من األانبيب ،وتوقفحقل (ابي حسن) لعدم تسليم حوايل ( )150,000برميل يومياً إىل احلكومة املركزية ،وعلى مدى
األشهر التسعة األوىل من العام ( )2016بلغ معدل الصادرات ( )469,000برميل يومياً لكن مت وضعها
للنمو يف العام .2017
 يبقى العراق مستوردا كبرياً للبنزين واملنتجات النفطية األخرى ،مع صايف اإليرادات اإلمجالية منالوقود حوايل ( )170,000برميل يومياً يف األشهر التسعة األوىل من العام (.)2016
توقعات جتارة النفط اخلام:
اجتاهات اهليكيلية:
 نتوقع تباطؤ زخم منو إنتاج النفط يف العام  ،2017على الرغم من استمرار الزايدة التدرجييةالثابتة على مدى السنوات العشر القادمة ،ومن املتوقع منو صايف الصادرات من اخلام واملنتجات السائلة يف
العام  ،2018على الرغم من ثباهتا فيما بعد يف العام  ،2020ونتوقع مزيداً من العائدات على االستثمار
يف قطاع النفط يف ظل انتعاش أسعار النفط ،ليصبح العراق مصدراً مهماً يف منو إنتاج النفط العاملي يف
املستقبل.
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إن القيود على البنية التحتية حتد من القدرة على زايدة صادرات النفط اخلام من اجلنوب ،إذ
ميتلك العراق حالياً ثالث عوامات أحادية االرتكاز يف البصرة ،وتبلغ تصميم سعة كل واحدة منها حوايل
( )900,000برميل يومياً ،وكذلك حوايل ( )1.6مليون برميل يومياً من القدرة التصديرية من ميناء خور
(العمية).
بلغ متوسط الصادرات من البصرة ( )3.245مليون برميل يومياً خالل األشهر التسعة األوىل
من العام ( ،)2016ونتوقع زايدة يف العام ( )2017بدعم من زايدة اإلنتاج الكبري يف احلقول الرئيسة؛
ويتحقق هذا جزئيا من خالل إدخال التحسينات يف البنية التحتية خالل العام  ،2015مع تنظيم التخزين
والعوامات أحادية التخزين إلدارة خام البصرة اخلفيف والثقيل الدرجة .إن التخزين والبنية التحتية للعوامات
أحادية التخزين ( 1و )3خيدم خام البصرة من الدرجة الثقيلة ،واخلصومات الكبرية من اخلام الثقيل إىل
أورواب دعمت املبيعات وزادت من وحدات التخزين.
جدول تقسيم خام البصرة

املقياس العاملي لنوعية النفط اخلام  APIحمتوى الكربيت ()%
اخلام الثقيل

29.7

2.85

اخلام اخلفيف

23.7

4.12
Source: BP Crude Assay

بلغ معدل الصادرات من كردستان ( )469,000برميل يومياً على مدى األشهر التسعة األوىل من العام
 ،2016وستنمو يف العام 2017؛ ألن زايدة اإلنتاج من حقل طاوكي وحقل جارمني ستدعم اإلنتاج.
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تباطأت اإلنتاجية بسبب توقف خط األانبيب ملدة ثالثة أسابيع يف شهري شباط وآاير ،بينما توقفت
احلكومة املركزية من استالم ما يقرب من ( )150,000برميل يومياً من النفط الذي يتم شحنه من كامل
شبكة أانبيب حكومة إقليم كردستان ،وفضالً عن ذلك فقد عطلت اهلجمات على حقول النفط يف
املناطق اليت يسيطر عليها الكرد يف العراق حوايل ( )75,000برميل يومياً من اإلنتاج.
إن املزيد من االتساق يف اإلنتاج سيدعم معدل أكرب يف اإلنتاج وسيعمل على زايدة الصادرات
يف العام  .2017وإن حتسن أسعار النفط يشكل املوقف اإلجيايب الوحيد طاملا سيدعم زايدة املدفوعات
احلكومية إىل املشغلني ،وكذلك حتفيز االستثمار يف اإلنتاج اجلديد ،وعلى الرغم من ذلك فال يزال وضع
كردستان املايل غري مستقر.
جدول صايف صادرات النفط اخلام ( العراق )2014-2020
2020f 2019f 2018f 2017f 2016f
2015
2014
صايف صادرات 4,375.0 4,325.3 4,275.7 4,060.8 3,862.9 3,460.3 2,601.4
اخلام والسوائل
األخرى
( )000برميل
يومياً
1.1
1.2
5.3
5.1
11.6
33.0
صايف صادرات 11.0
اخلام والسوائل
األخرى على
أساس سنوي
102.2
97.9
101.4
77.1
59.9
62.9
صايف صادرات 91.4
النفط اخلام
والسوائل
األخرى،
مليار/دوالر
أمريكي

f = BMI forecast. Source: Oil ministry, JODI, EIA, BMI
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جدول صايف صادرات النفط اخلام ( العراق ) 2025-2020
صايف صادرات
اخلام والسوائل
األخرى ()000
برميل يومياً
صايف صادرات
اخلام والسوائل
األخرى على
أساس سنوي
صايف صادرات
النفط اخلام
والسوائل
األخرى ،مليار/
دوالر أمريكي

2020f

2021f

2022f

2023f

2024f

2025f

4,375.0

4,498.4

4,650.6

4,755.1

4,808.4

4,862.2

1.1

2.8

3.4

2.2

1.1

1.1

102.2

110.0

117.1

123.2

126.4

127.8

f = BMI forecast. Source: Oil ministry, JODI, EIA, BMI

توقعات جتارة الوقود املكرر:
اجتاهات هيكلية:
يستمر صايف االسترياد من الوقود املكرر ابلنمو على أساس سنوي ،طاملا تعمل التطويرات يف
التكرير على التحسني البطيء يف ديناميات االستهالك .إن األضرار اليت حلقت مبصفى بيجي يف العام
 2015كانت مبنزلة ضربة قوية إلنتاج الوقود احمللي ،وحنن ال نتوقع أن تعود املنشأة إىل العمل ،ونتوقع
أن تكون زايدة االسترياد من الوقود املكرر كل سنة حىت العام  ،2019وتنخفض يف العام  2020مع
بدء تشغيل مصفى كربالء؛ وذلك سيؤدي ذلك إىل حتسني ميزان الواردات ولكنها تبقى غري كافية
لتلبية الطلب احمللي من الوقود ،األمر الذي يفضي إىل أن يكون صايف االسترياد من الوقود مبا يزيد على
( )100,000برميل يومياً حىت العام .2025
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حنن نتوقع أن تكون ( )140,000برميل يومياً من مصفى كربالء جاهزة حبلول ،2020
اليت ستعمل على تثبيت الطلب املتزايد على الوقود ،وأن هناك توسعات أصغر يف املصفى يف منطقة
كردستان ستعمل على حتسني األمن للوقود اإلقليمي إذا مت تنفيذها ،لكنها ال تقوم بتأثري يذكر على
احتياجات الوقود الشاملة يف العراق .إن بناء مصفيي كل من ميسان ( 150,000برميل يومياً) والناصرية
( 300,000برميل يومياً) ميكن أن يفض إىل أن يصبح العراق مصدراً صافياً  ،على الرغم من أن التقدم
ابملشاريع ليس وشيكاً.
حيتاج العراق يف الغالب السترياد وقود ذي جودة أعلى وأخف وزانً والسيما البنزين ،وسيظل
مستورداً صافياً أكثر من توقعاتنا ،مع ذلك ينبغي أن تعمل مصفاة كربالء على احلد من واردات البنزين
والديزل .وسيبقى النفط املتبقي فائضاً.
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جدول صايف صادرات الوقود املكرر (العراق )2014-2019
2014

2015

2016f

2017f

2018f

صايف صادرات املنتجات 216.9 - 204.8 - 191.9 - 177.6 - 97.1 -
املكررة ( )000برميل
يومياً

صايف صادرات املنتجات 441.5
املكررة ()%على أساس
سنوي

82.9

8.0

6.7

5.9

صايف صادرات املنتجات 4.8 -
املكررة ،مليار دوالر
أمريكي

5.0 -

4.3 -

5.2 -

6.4 -

2019f
 227.85.1
6.4 -

e/f = BMI estimate/forecast. Source: Oil ministry, JODI, EIA, BMI
جدول صايف صادرات الوقود املكرر (العراق )2020-2025
2020f
صايف صادرات املنتجات
املكررة ( )000برميل يومياً

2021f

2022f

2023f

2024f

2025f

171.5 - 156.6 - 142.1 - 127.8 - 113.8 - 143.5 -

219

حصاد البيان
صايف صادرات املنتجات
املكررة ( )%على أساس
سنوي

37.0 -

20.7 -

12.3

11.2

10.2

9.5

صايف صادرات املنتجات
املكررة ،مليار دوالر أمريكي

4.2 -

3.6 -

3.9 -

4.3 -

4.7 -

5.1 -

e/f = BMI estimate/forecast. Source: Oil ministry, JODI, EIA, BMI

التجارة  -الغاز (األانبيب والغاز الطبيعي املسال):
رؤية ( :)BMIسيكون العراق مستورداً صافياً للغاز طاملا حافظ على الدفع املنتظم إليران ،ومع
تطوير حقلي (مريان ،وابين ابوي) يف كردستان سيكون العراق مصدراً صافياً للغاز يف وقت مبكر من
العام .2019
التحديثات األخرية:
 تعتزم شركة (جينيل) إختاذ قرار االستثمار النهائي ( )FDIملشاريعها للغاز يف حقلي (مريان،وابين ابوي) بنهاية عام  ،2016وإرسال الغاز إىل تركيا يف وقت مبكر من العام .2019
 َّإن استريادات الغاز من إيران إىل منطقة دايىل بدأت يف وقت مبكر من العام .2016
 َّإن استرياد الغاز من إيران إىل منطقة البصرة من املقرر أن تبدأ من العام  ،2017مع اكتمال
خط األانبيب يف اجلانب اإليراين.
االجتاهات اهليكلية:
خطط استرياد الغاز:
ابلنظر إىل النقص املزمن يف الغاز لتزويد قطاع الكهرابء يف العراق والسيما خالل أشهر الصيف،
فإن البالد تستورد الغاز من إيران من حقل (ابرس اجلنويب) من طريق خط أانبيب نقل الغاز (إجيات)6-
إىل الصدر وبغداد وحمطات املنصورية توليد الكهرابء ابلغاز يف شرق العراق .ووقعت كل من العراق وإيران
بدء التجارة حبلول هناية عام  ،2015إال أن الوضع األمين واالتفاقات بشأن التسعرية أخرت تسليم الغاز
إىل صيف عام .2016
إن تدشني ٍ
عدد من املراحل اجلديدة يف حقل (ابرس اجلنويب) سيفضي إىل إجياد كميات كافية
للتصدير ،ومن املقرر أن تبدأ إبرسال ( )7-5ماليني مرت مكعب يومياً من الغاز من خالل خط األانبيب،
وتعمل على تشغيل ثالث حمطات كهرابء عراقية ،وهذا من شأنه أن يرفع إىل ( )25مليون مرت مكعب
يومياً ،ومن مث إىل ( )35مليون مرت مكعب يومياً خالل أوقات الذروة ،وحنن نبقى حذرين على مدى
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حجم اإليرادات من الغاز ،واحلذر من أن اهلجمات على حمطات توليد الكهرابء الغازية يف مشال بغداد
رمبا يؤخر تسليم الغاز طاملا بقي الوضع األمين هكذا.

صادرات الغاز:
نتوقع حالياً أن تبدأ صادرات الغاز من العراق يف العام  ،2019على الرغم من أننا نؤكد على
خطر االخنفاض يف هذه التطورات؛ نظراً للتحدايت املالية اليت تعصف حبكومة إقليم كردستان .تتضمن
عمليات التطوير يف حقلي (مريان ،وبينا ابوي) يف إقليم كردستان على اتفاق مبيعات الغاز مع حكومة
إقليم كردستان وتركيا ،إذ تعمل حكومة اإلقليم وشركة (جينيل إنريجي) على هيكل عقد تقاسم اإلنتاج
بقصد اختاذ قرار االستثمار النهائي بنهاية عام  ،2016وترمي الشركة إىل أن تقوم ابلتصدير منذ عام
 ،2019ابتداءً مبعدل ( )4مليارات مرت مكعب يف السنة ،وترتفع إىل مقدار ( )10مليارات مرت مكعب؛
ومع ذلك ،حنن نؤكد على أن عدم وجود اتفاق بني بغداد وأربيل بشأن صادرت الغاز الطبيعي ،وتقاسم
العائدات من اإليرادات ،فضالً عن ذلك ينص اتفاق املبيعات أن كردستان ميكنها حتديد أولوايت العرض
لالستخدام اإلقليمي األمر الذي قد يؤدي إىل مزيد من الغاز أكثر من املستخدم حملياً.
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جدول صايف صادرات الغاز (العراق )2014-2015
صايف صادرات الغاز الطبيعي
اجلاف ،مليار مرت مكعب
صايف صادرات الغاز الطبيعي
اجلاف ،على أساس سنوي
صايف صادرات الغاز الطبيعي
اجلاف ،مليار/دوالر أمريكي
صايف صادرات أانبيب الغاز ،مليار
مرت مكعب
صايف صادرات أانبيب الغاز ()%
على أساس سنوي
صايف صادرات أانبيب الغاز ،نسبة
مئوية من اإلمجايل
صايف صادرات الغاز الطبيعي
املسال/مليار مرت مكعب
صايف صادرات الغاز الطبيعي
املسال/مليار مرت مكعب  %على
أساس سنوي
صايف صادرات الغاز الطبيعي
املسال/مليار مرت مكعب نسبة
مئوية من إمجايل صادرات الغاز

2017f 2016f 2015e 2014e
1.5 - -1.0
0.0 0.0

2018f
2.2 -

2019f
0.3 -

55.0

43.9

87.8 -

0.0

0.0

0.2 -

0.4 -

-0.7

0.1 -

0.0

0.0

1.0 -

1.5 -

2.2 -

0.3 -

55.0

43.9

87.8 -

0.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

f = BMI forecast. Source: EIA, BMI

جدول صايف صادرات الغاز (العراق )2020-2025
2020f
صايف صادرات الغاز الطبيعي اجلاف ،مليار 2.0

مرت مكعب
()%
اجلاف
الطبيعي
الغاز
ات
ر
صايف صاد
 867.5على أساس سنوي

2022f 2021f
4.6
4.2

2023f
4.4

2024f
4.2

2025f
4.1

10.2

4.9 -

-3.8

2.6 -

106.5
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صايف صادرات الغاز الطبيعي اجلاف،
مليار/دوالر أمريكي

0.6

صايف صادرات أانبيب الغاز ،مليار مرت
مكعب
صايف صادرات أانبيب الغاز ( )%على 867.5 -
أساس سنوي
صايف صادرات أانبيب الغاز ،نسبة مئوية 100.0
من اإلمجايل
صايف صادرات الغاز الطبيعي املسال/مليار 0.0
مرت مكعب

2.0

1.4

1.6

1.5

1.5

1.5

4.2

4.6

4.4

4.2

4.1

106.5

10.2

4.9 -

3.8 -

2.6 -

100.0 100.0

100.0

100.0 100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

صايف صادرات الغاز الطبيعي املسال/مليار
مرت مكعب ،على أساس سنوي ()%

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

صايف صادرات الغاز الطبيعي املسال/مليار
مرت مكعب نسبة مئوية من إمجايل صادرات
الغاز

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

f = BMI forecast. Source: EIA, BMI

الشرق األوسط :مؤشر املخاطر /العائد من النفط والغاز:
رؤية مرصد األعمال الدولية ( :)BMIتعد منطقة الشرق األوسط من املناطق اليت تتوافر فيها
فرص كبرية فيما يتعلق ابلصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج)؛ نظراً لالحتياطيات الكبرية ومنخفضة
الكلفة وكذلك لتوقعات منو اإلنتاج القوية ،أهنا من بني املناطق األقل اتثراً يف الرتاجع الصناعي احلايل،
بوجود عدد من املنتجني الرئيسني الذين يعملون على زايدة نشاطاهتم؛ من أجل االستفادة من انكماش
كلفة اخلدمات على نطاق واسع .إالَّ أن البيئة فوق األرض تبقى صعبة؛ نظراً هليمنة الدولة الثقيلة على
القطاع ،وأنظمة الرتاخيص غري اجلذابة ،وتدين مؤشرات آفاق التحسني ،وستظل حتمل خماطر على املنطقة
على مدى السنوات القادمة.
َّ
إن املوضوعات الرئيسة لنظرتنا للشرق األوسط للنفط والغاز ملؤشر املخاطر /العائد ( )RRIهي:
 إن الشرق األوسط يتفوق على كل املناطق األخرى يف مؤشران للـمخاطر ( )RRIفيما يتعلقابلصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج) للنفط والغاز ،بدعم من املوارد الكبرية وسجل اإلنتاج القوي.
 املنتجني يف الشرق األوسط هم من بني املنتجني األقل أتثراً هببوط أسعار النفط؛ نتيجةالخنفاض هياكل تكلفة اإلنتاج يف املنطقة.
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 على الرغم من االحتياطيات اهلائلة املؤكدة ،إالَّ َّأن اململكة العربية السعودية والكويت ال تزاالن
حتتالن مرتبة منخفضة يف مؤشران للصناعات األولية ( التنقيب واإلنتاج)؛ وهذه نتيجة طبيعية نظراً للطبيعة
املغلقة لقطاعي النفط والغاز لكال البلدين وعدم وجود فرص للمستثمرين األجانب.
 تقبع كل من اإلمارات العربية املتحدة وقطر على رأس قائمة املؤشر بدعم من قاعدة االحتياطاتالكبرية والبيئة على األرض.
 تظهر إيران أن مؤشرها يشهد حتسينات قوية يف العام  2016بعد رفع العقوابت الدولية ،ومناملتوقع أن تشهد الفصول القادمة مزيداً من املكاسب.
 يظهر مؤشر الشرق األوسط أداءً سيئاً فيما يتصل مبؤشران حول الصناعات الثانوية (التكريروالتسويق) ،ويعود ذلك إىل مستوى عال من تدخل الدولة والفسحة احملدودة للمنافسني غري احلكوميني.
جدول مؤشر املخاطر /العائد يف الغاز والنفط يف الشرق األوسط
مؤشر املخاطر /
مؤشر املخاطر /العائد مؤشر املخاطر/العائد يف
للصناعات األولية الصناعات الثانوية ( التكرير العائد يف الغاز والنفط
والتسويق)
(االستخراج واإلنتاج)

املرتبة

اإلمارات العربية
املتحدة

66.1

48.9

57.5

1

عمان

61.9

48.0

54.9

2

قطر

65.1

42.1

53.6

3

العراق

64.0

28.6

46.3

4

اململكة العربية
السعودية

45.9

45.8

45.8

5

البحرين

51.8

39.2

45.5

6

إيران

49.4

40.8

45.1

7

الكويت

47.2

36.3

41.8

8

اليمن

41.2

26.5

33.9

9

39.6

47.2

املعدل

54.7

Note: Scores out of 100, with 100 the best. Source: BMI
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الصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج) :مؤشر التكيف يف بيئة اخنفاض األسعار :

جدول املخاطر/العائد للصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج) للنفط والغاز يف الشرق األوسط
مؤشر املرتبة
خماطر
املخاطر
خماطر
عائدات العائدات عائدات
الصناعات القطرية الصناعات الصناعات
القطرية الصناعات املخاطر/
األولية للصناعات األولية األولية (التنقيب للصناعات األولية
العائد
األولية
واإلنتاج)
(التنقيب األولية
(التنقيب للصناعات
واإلنتاج) (التنقيب
التنقيب واإلنتاج) األولية
واإلنتاج)
واإلنتاج)
(التنقيب
واإلنتاج)

اإلمارات العربية 62.5
املتحدة
62.5
قطر
81.3
العراق
53.8
عُ َمان
35.0
البحرين
68.8
إيران
75.0
الكويت
اململكة العربية 72.5
السعودية
36.3
اليمن
60.8
املعدل

75.0

65.6

70.0

62.2

67.3

66.1

1

85.0
65.0
65.0
65.0
27.5
5.0
10.0

68.1
77.2
56.6
42.5
58.4
57.5
56.9

55.0
40.0
85.0
80.0
25.0
5.0
5.0

63.5
21.1
54.3
61.0
34.2
57.1
48.8

58.0
33.4
74.2
73.4
28.2
23.2
20.3

65.1
64.0
61.9
51.8
49.4
47.2
45.9

2
3
4
5
6
7
8
9

41.2
39.6
20.2
50.0
41.9
59.0
54.7
46.4
46.9
46.1
58.3
50.7
Note: Scores out of 100, with 100 the best. Source: BMI

ختص الصناعات األولية (التنقيب
إن الشرق االوسط يتفوق يف مؤشران للمخاطر/العائد فيما ُّ
واإلنتاج)؛ وهذا التفوق يعود -إىل حد كبري -إىل ارتفاع درجات املكافآت الصناعية ،اليت تعكس حجم
االحتياطات يف الشرق األوسط ،ومسار النمو القوي يف اإلنتاج ،إالَّ أن البيئة فوق األرض هي غري مواتية
بنح ٍو كبري ،نظراً لشروط الرتاخيص الصارمة ،والفساد املستشري على نطاق واسع ،واملستوى العايل
من تدخل الدولة .إن قطاع النفط والغاز يف الشرق األوسط هو من بني تلك القطاعات األقل عرضة
إلخنفاض أسعار النفط املستمر؛ بسبب هيمنة طرائق اإلنتاج الداخلية التقليدية يف املنطقة ،وهي عادة
أقل كلفة .تعززت الصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج) ابلعديد من األسواق يف السنوات األخرية ،طاملا
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تتطلع الشركات اململوكة للدولة إىل االستفادة من الركود وانكماش الكلفة املرتبط ابلصناعة.

َّ
إن البلدان يف قمة تصنيفنا للصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج) هي ليست تلك اليت تضم أكرب
احتياطيات أو ذات أقوى سجل يف اإلنتاج ،بل تلك اليت تتوافر فيها أفضل بيئات فوق األرض ،وعلى
وجه اخلصوص اإلمارات العربية املتحدة ،وقطر مدعومة بدرجات عالية من مؤشر املخاطر/العائد الصناعي
وهذا يعكس مشاركة أكرب من املنافسني غري احلكوميني يف هذه البلدان ،وكذلك شروط تراخيص أكثر
مالءَمةً واملستوى املنخفض نسبياً للمنافسة من جانب الشركات اململوكة للدولة .يستفيد العراق أيضاً
من الطبيعة املتنافسة املتنوعة نسبيا ،لكن عقود رسوم الربميل الواحد وحمدودية ملكية الشركات اخلاصة
سحبت درجة البالد إىل األسفل.
وهؤالء الذي هم يف أسفل الرتتيب -والسيما اململكة العربية السعودية والكويت -يعانون من
اخنفاض درجات املؤشر القطري للمخاطر/العائد الصناعي؛ ويرجع ذلك إىل الطبيعة املغلقة لقطاع التنقيب
واإلنتاج وحمدودية الفرص املتاحة لالستثمار ،وشروط الرتاخيص غري اجلذابة بتقدمي كال البلدين عقود
خدمة تقنية ،بدالً من عقود تقاسم اإلنتاج أو اتفاقات ميسرة .إن البيئات التنظيمية غري الشفافة كلها
عوامل تؤثر على درجات الدول -اليمن حالة شاذة جيمع بني هيكل مايل وتراخيص فقرية والضعف
يف عموم بيئة األعمال مع تراجع اإلنتاج واالحتياطيات الصغرية -إن انتشار القضااي األمنية وعدم
االستقرار السياسي على نطاق واسع مها أيضاً من األسباب الرئيسة للقلق ،وقد أداي إىل االنقطاع املتكرر
لإلمدادات.
هناك حترك قليل عاد ًة يف الشرق األوسط ابلتصنيف املتعلق ابلصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج)؛
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بسبب الطبيعة الناضجة للمنتجني يف املنطقة ،مع ذلك فإننا نضع مؤشرات على االجتاهات احلالية
واملستقبلية اآلتية:
 ارتفعت درجة إيران للصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج) ملؤشر املخاطر/العائد الصناعي يفالفصول األخرية ،وقد مسح رفع العقوابت على زايدة اإلنتاج والصادرات ،يف الوقت الذي سيعزز فيه عودة
رؤوس األموال منو اإلنتاج على املدى الطويل ،واجلدير ابلذكر أن إيران بصدد إعادة صياغة عقود التنقيب
واإلنتاج ،وجنباً إىل جنب هذه النقطة ستعمل على حتسني سجلها يف العوائد.
 اخلالفات اجلارية بني احلكومة املركزية يف بغداد وحكومة إقليم كردستان على تقاسم العائداتقد سبب اضطراابت متكررة يف اإلنتاج والتصدير ،ويستمر اخلالف ليشكل خطراً على مؤشر البلد فيما
يتعلق ابلصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج) ،على الرغم من أن هذه املخاطر قد ختفف إىل ٍ
حد ما من
تركيز منو اإلنتاج يف اجلنوب وحتسينات طرأت على أسعار النفط.
الصناعات الثانوية (التكرير والتسويق) :فرص حمدودة:

جدول مؤشر املخاطر/العائد للنفط والغاز يف الشرق األوسط للصناعات الثانوية (التكرير والتسويق)

العائدات الصناعية
للصناعات الثانوية
(التكرير والتسويق)

خماطر
عوائد
العائدات القطرية
مؤشر
املخاطر خماطر
للصناعات الثانوية الصناعات الصناعات القطرية
الصناعات املخاطر/العائد
للصناعات الثانوية
الثانوية
(التكرير والتسويق) الثانوية
للصناعات
(التسويق الثانوية
(التكرير (التكرير الثانوية
والتكرير) (التكرير
والتسويق) والتسويق) (التكرير
والتسويق)
والتسويق)
املعدل

اإلمارات 48.9

36.0

45.7

66.0 50.0

56.4

48.9

1

46.7

34.0

43.5

56.0 60.0

58.4

48.0

2

عُ َمان

السعودية 56.7

36.0

51.5

10.0

66.0

32.4

45.8

3

قطر

48.9

26.0

43.2

20.0

68.9

39.6

42.1

4

إيران

47.3 36.0 51.1

10.0

49.2

25.7

40.8

5

البحرين 30.0 30.0 30.0

60.0

61.3

60.5

39.2

6
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الكويت 37.7 24.0 42.2

15.0

60.6

33.2

36.3

7

العراق

32.5 20.0 36.7

15.0

26.1

19.4

28.6

8

اليمن

20.3 28.0 17.8

50.0

27.2

40.9

26.5

9

املعدل

39.1 30.0 42.1

32.2

53.5

40.7

39.6

Note: Scores out of 100, with 100 the best. Source: BMI

ستستمر قدرة التكرير يف الشرق األوسط ابلنمو ،طاملا ترمي احلكومات إىل التنويع االقتصادي من خالل
التوسعات يف الصناعات الثانوية (التكرير والتسويق) ،وحنن نتوقع زايدة مبقدار ( )1.9مليون برميل يومياً
يف غضون مخس سنوات حىت العام .2021

تصنف املنطقة أبهنا فقرية يف مؤشر املخاطر/العائد للصناعات الثانوية (التكرير والتسويق) ،مبعدل
درجة ( )39.6من ( ،)100وهذا يشمل عدداً من نقاط الضعف اهليكلية يف قطاع التكرير والتسويق يف
املنطقة اليت تندمج بني احملدودية الشديدة يف الفرص ملستثمري القطاع اخلاص.
إن الشركات اململوكة للدولة تسيطر على اجلزء األكرب من شركات التكرير والتسويق ،وهناك عدد
حمدود من املنافسني غري احلكوميني هلا.
إن اخلصخصة على نطام واسع هو أمر غري حمتمل ،ومن مث فمن املشكوك فيه أن الداخلني اجلدد
سيكون هلم القدرة على احلصول على موطئ قدم يف السوق.
 ميكن لبيئة األعمال أن تكون حتدايً ،ويكون التنظيم يف كثري من األحيان أمراً شاقاً.228
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 إن درجات املنطقة عالية يف العوائد الصناعية ،وتعكس األسواق احمللية الكبرية املتنامية ملنتجاتالوقود املكرر ،ونتوقع زايدة استهالك الوقود املكرر من ( )7.7مليون برميل يومياً يف العام  2016إىل
( )9.1مليون برميل يومياً حبلول عام .2025
إن االستخدام الواسع النطاق إلعاانت الوقود تؤثر على الرحبية اإلمجالية للقطاع ،على الرغم من
أن اخنفاض أسعار النفط وما تبعه من اهنيار يف عائدات الدولة قد حفز جهود اإلصالحات يف عدد
من األسواق يف مجيع أحناء املنطقة ،ففي كل بلدان دول جملس التعاون اخلليجي ُسنِّت إصالحات يف
( )18شهراً املاضية ،وكانت الكويت قد خفضت اإلنتاج ،ونتوقع أن حتصل التوسعات الكربى يف إيران
واململكة العربية السعودية وسلطنة عمان؛ لتضغط ابالجتاه التصاعدي لدرجات العوائد الصناعية لتلك
األسواق .مع ذلك فإن القدرة اجلديدة مل تفعل شيئاً يذكر لتغيري أساسيات القطاع املغلق إىل حد كبري
بوجه املشاركة الدولية.
العراق :مؤشر املخاطر/العائد
مؤشر الصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج):
العائد:
تبقى درجة املخاطر/العائد دون تغيري يف ( )Q177مع توقع بقاء إنتاج النفط ،والشروط املالية
نفسها ،إذ يضم البلد احتياطيات كبرية لكل من النفط والغاز ،وحيمل على املدى الطويل توقعات إجيابية
لنمو اإلنتاج؛ وهذا يعطي للعراق درجة كبرية للعوائد فيما يتعلق ابلصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج)
بوجود موارد كبرية متاحة غري مستغلة.
املخاطر:
إن درجة املخاطر املتصلة ابلصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج) سيئة ،متأثرةً بعقود اخلدمة غري
اجلذابة واملستوايت العالية من الفساد وضعف سيادة القانون ،إالَّ أن عقود رسوم الربميل الواحد تقدم حافزاً
لشركات النفط والغاز لزايدة االستثمار ،يف حني أن الدولة تكافح من أجل اسرتداد كلف املدفوعات .إن
سوء حالة البنية التحتية املادية ألهنا من بني األهداف الرئيسة للتمرد -وكذلك سوء التخطيط والتصميم،
أوقفا إمكانية النمو ،فضالً عن عدم االستقرار وهتديد تنظيم داعش يف الشمال واجلنوب اللذين يقفان
حائالً أمام ثقة الشركات اليت تتطلع للقيام ابستثمارات طويلة األمد.
مؤشر الصناعات الثانوية (التكرير والتسويق):
حتسنت درجة العراق للمخاطر/العائد بنح ٍو طفيف فيما يتصل مبؤشر التكرير والتسويق يف
حتسن إالَّ أنه يبقى
مؤشر ُّ
( )Q177على خلفية حتسن بياانت االقتصاد الكلي ،ويظهر استهالك الوقود َ
ضعيفاً مع بناء مصفاة جديدة بطاقة إنتاجية ضعيفة.
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إن عدم فعالية املرافق واخنفاض التعقيد يف التكرير يضعان العراق يف وضع ضعيف يف تصنيف
الصناعات الثانوية التكرير والتسويق (يف التصنيف العاملي للصناعات التحويلية) ،وال يزال أتثري الدولة
عالياً يف قطاع التكرير والتسويق ،مع اهلامش احملدود جداً من املنافسة أو احلافز لالسثمار ،وتعاين درجة
العراق يف الصناعات الثانوية التكرير والتسويق من بعض العوامل اخلطرة فيما يتعلق ابملخاطر االقتصادية
قصرية األمد ،واملستوى العايل من الفساد ،وضعف البنية التحتية املادية واإلطار القانوين الضعيف .تشكل
مشاريع التكرير اجلديدة خماطر ابالجتاه التصاعدي على املدى الطويل هلذا القطاع ،ومن املقرر أن يكون
مصفاة كربالء جاهزاً للعمل حبلول عام  ،2020اليت من شأهنا حتسني كفاءة الصناعات الثانوية (التكرير
والتسويق) ومردوداهتا .إن تطوير مصايف كل من ميسان والناصرية من شأنه أن يشكل خطراً ابالجتاة
التصاعدي إذا مل يتم إحراز تقدم ملموس.
نظرة عامة على السوق:
نظرة عامة على سوق الطاقة يف العراق:
جذب تكاليف الرفع املنخفضة واملوارد اهلائلة حتت األرض عدداً من الشركات الكربى لالستثمار
َ
يف العراق ،على الرغم من أن سوق التكرير والتسويق ما زال منخفضاً نسبياً؛ بسبب عقود النفط لرسوم
الربميل الواحد ،وميكن اللتزام احلكومة يف تسديد الديون والوفاء ابلتزامات اسرتداد التكاليف اإلسهام
بعودة االستثمار حينما تتحسن أسعار النفط.
اهليكل التنظيمي:
ينظم دستور مجهورية العراق لعام  2005اإلطار العام (صناعة النفط والغاز) ،مع ذلك فإن اإلطار
الدستوري يفصح وبوضوح عن أن موارد النفط والغاز هي ملك للشعب العراقي ،وتنص املادة ()111
منه على اآليت« :النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي يف كل األقاليم واحملافظات» وهذا أدى إىل
غموض يف حتديد السلطة املختصة على تنمية املوارد بني احلكومة املركزية واألقاليم.
كنتيجة لذلك فإن العراق ميتلك حالياً نظاماً مزدوجاً ،فحكومة بغداد تصدر اتفاقيات خدمة فنية
يف وسط العراق وجنوبه ،يف حني تقدم حكومة إقليم كردستان عقود تقاسم اإلنتاج لتطوير حقوهلا النفطية
وتعمل على عقود تقاسم اإلنتاج يف مشاريعها للغاز.
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النظام املايل:
تصدر احلكومة االحتادية للعراق عقود اخلدمة الفنية للصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج)؛ إلنتاج
النفط ،وإن العناصر املالية األساسية هي على النحو االيت:
جدول اتفاقيات اخلدمة الفنية للحكومة االحتادية
مدة العقد
أجور التعويض

 20سنة قابلة للتمديد ملدة مخس سنوات.
رسوم مدفوعة األجر لكل برميل إضايف ،اعتماداً على أداء اإلنتاج

اسرتداد التكاليف

اسرتداد كامل التكاليف اليت متت املصادقة عليها وتصل إىل نسبة
( )50%من عائدات النفط

ضريبة الدخل على شركات

( )%35على شركات النفط

رسوم امتياز

اليوجد

مكافأة توقيع

متغرية
Source: Ernst & Young

تقدم حكومة إقليم كردستان اتفاقات تقاسم اإلنتاج لكل من إنتاج النفط والغاز ،والشروط املالية الرئيسة
على النحو اآليت:

جدول اتفاقيات تقاسم إنتاج حكومة إقليم كردستان
 25سنة قابلة إىل  30سنة
مدة العقد
( )% 85 - 70تذهب إىل حكومة إقليم
أرابح النفط
كردستان ،و( )% 30 - 15إىل املقاولني
ما يصل إىل ( )% 40للنفط
اسرتداد التكاليف
()% 15
ضريبة الدخل على الشركات
()% 10
رسوم امتياز
متغري
مكافئة توقيع
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نظام الرتاخيص:
جيب على الشركات أن تثبت أهليتها مسبقاً؛ ألجل تقدمي عروض أو عطاءات يف مزادات
الرتاخيص العراقية ،وقد مت تقدمي هذا اإلجراء من أجل احلد من خماطر الفساد يف عملية تقدمي العطاءات.
إن املعايري األساسية للنظر يف اإلثبات املسبق لألهلية هي:
 مستوى اإلنتاج الذي يقدمه حتالف الشركات على احلقل. رسوم األجور املطلوبة للشركة من أجل تلبية هدف اإلنتاج. جوالت الرتاخيص.جدول احلقول املرخصة على وفق جولة الرتاخيص األوىل (حزيران )2009
منطقة العقد

االحتياطيات
(مليون برميل
يومياً)

منح لـ

االلتزام بطاقة إنتاجية برميل يومياً

األجر للربميل
الواحد
(ابلدوالر
األمريكي)

الرميلة

17,000

برتش برتوليوم
( ،)50.5%شركة
الصني الوطنية للنفط
()%49.5

 2.85مليون

2

غرب
القرنة*1-

8,700

إكسون موبيل
( ،)80%شل
()%20

 2.33مليون

1.9

الزبري**

3,870

إيين (،)39.75%
أوكسي (،)31.25%
كوكاز ()%30

1 1.23مليون

2

*املنحة خارج جولة الرتاخيص يف كانون األول .2009
** تستثىن منها فائدة الدولة
Source: BMI
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جدول احلقول املرخصة على وفق جولة الرتاخيص الثانية (كانون األول )2009
املوقع

االحتياطيات
(مليون
برميل)

منح لـ *

منطقة
العقد

املساحة
أتريخ
االكتشاف كيلومرت
مربع

12,580

شركة شل
،)56.25%
برتوانس
()%43.75

جمنون

1979

900

 60كم مشال
غرب البصرة

لوك اويل
( ،)75%شركة
نفط الشمال
()%25

 1.8مليون 2017

غرب
القرنة II

1973

288

 65كم مشال
غرب البصرة

12,900

 4,100شركة
الصني الوطنية
للنفط ()50%
برتوانس ()25%
تواتل ()25%

2023 535,000

حلفااي

1976

300

 35كم
جنوب شرق
العمارة

4,100

االلتزام بطاقة األعوام
ملستوى
إنتاجية
برميل يومياً اإلنتاج
 1.8مليون 2020

الغراف

1984

 85 96.25كم مشال
الناصرية

863

برتوانس (2023 230,000 )60%
جابكس ()40%

النجمة

1934

49.5

 50كم
جنوب املوصل

800

سواننكول
()%100

2019 120,000

القيارة

1928

40

 70كم
جنوب املوصل

858

سواننكول
()100%

2019 110,000

*يستثىن منها فائدة الدولة
Source: BMI
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جدول احلقول املرخصة على وفق جولة الرتاخيص الثالثة (تشرين الثاين)2010
املساحة

احملافظة

االحتياطيات
(مليار مرت
مكعب)

األنبار

158

كوكاز ()50%
كازموين كاز
(**)%50

127

TPAO
(،)50%
الكويت إنريجي
( ،)30%كوكاز
()%20

3.3

34

الكويت إنريجي
()60%
TPAO
()%40

1.03

احلقل

أتريخ
االكتشاف

عكاز

1993

360

املنصورية

1979

60

دايىل

سيبا

1969

126

بصرة

كيلو مرت
مربع

منح لـ*

االلتزام
بطاقة
إنتاجية
برميل يوميا

األجر ما
يكافئ برميل
النفط الواحد

4.1

5.50
7.00

7.50

*يستثىن فائدة الدولة
** مت سحبها
Source: BMI

جولة الرتاخيص الرابعة:
عقد العراق جولة الرتاخيص يف آاير  2012بعد أن مت أتجيلها أربع مرات خالل املدة من كانون
الثاين من العام نفسه وكانت هناك اثنتا عشرة رقعة استكشافية معروضة للمزايدة ،سبع منها للغاز الطبيعي
ومخس للنفط اخلام .إن التطوير الناجح للرقع االستكشافية املستهدفة سيضيف ( )820مليار مرت مكعب
من الغاز ،و( )10مليارات برميل من النفط إىل احتياطيات البالد .يف آب عام  2011كانت هناك
( )41شركة أجنبية مؤهلة لتقدمي عطاءات يف اجلولة.
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جولة الرتاخيص اخلامسة:
أعلنت وزارة النفط العراقية أهنا ستتلقى عروض جولة الرتاخيص اخلامسة القادمة على وفق شروط
«خمتلفة متاماً» بعد النتائج املخيبة لآلمال جلولتها األخرية يف آاير  ،2012أقيمت هذه اجلولة من أجل
عرض ( )10رقعات نفطية ،ويعتقد إىل ٍ
حد كبري أن يعرض الغاز يف احملافظات الغربية من العراق.
طرح احلقول الصغرية واملتوسطة للمزايدة :
يف تشرين الثاين عام  2016حددت احلكومة ( )12من احلقول الصغرية واملتوسطة احلجم اليت
تنوي منحها إىل مطوري التنقيب واإلنتاج من خالل اتفاقيات ثنائية؛ ألن احلقول األصغر من شأهنا
جذب الشركات متوسطة احلجم يف الصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج) يف العراق؛ لتجلب بذلك
مصدراً جيداً لالستثمار األجنيب ،فضالً عن ذلك فإن العراق أيمل أن تدخل اآلابر إىل اخلدمة بواتئر
متسارعة نسبياً ،ومن املقرر أن يتم تقدمي شروط عقود تلك املشاريع من قبل املقاولني ،وإذا ما وافقت وزارة
النفط رمبا ستكون أكثر جاذبية للشركات من الصفقات اليت مت التعاقد عليها يف احلقول الرئيسة ،ويبقى
من غري الواضح مدى جناح تلك العملية والوقت الذي ستستغرقه.
البنية التحتية للنفط والغاز:
إن البنية التحتية للنفط والغاز يف العراق -عموماً -يف حالة سيئة؛ بسبب األضرار النامجة عن
داعش ،وقلة االستثمارات.
َّ
إن خط أانبيب الغاز اجلديد الذي يرتبط مع إيران وإكمال مصايف كربالء ومصايف ميسان
والناصرية احملتملة سيكوانن من املشاريع األكثر أمهية خالل السنوات القادمة.
مصايف النفط:
تعود ملكية قطاع التكرير يف العراق إىل الدولة ابستثناء املنشأتني املوجودتني يف إقليم كردستان،
وعلى وفق شركات التكرير الثالث اململوكة للدولة والشركات املستقلة يف كردستان فإن الطاقة اإلنتاجية
االمسية للعراق تقرتب من ( )925,000برميل يومياً .مع ذلك فإن الكثري من البنية التحتية األصغر
متضررة أو متوقفة ،بينما تبقى أجزءاٌ من مصايف الدورة والبصرة التعمل فيما خرجت مصفاة (بيجي) عن
اخلدمة؛ ونتيجة لذلك فإننا نقدر طاقة التكرير الفعالة هي أقرب إىل ( )570,000برميل يومياً.
جدول املصايف العراقية

القدرة اإلنتاجية (برميل يومياً)
210,000

الشركة

املوقع

شركة مدالند للتكرير

الدورة

شركة مصايف الشمال

املصفى الشمايل (بيجي)
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140,000

شركة مصايف اجلنوب

البصرة

شركة مصايف الشمال

صالح الدين ( Iو() IIبيجي)

شركة مصايف الشمال

كركوك

30,000

شركة مصايف الشمال

الصينية

30,000

شركة مصايف اجلنوب

الناصرية

30,000

شركة مصايف الشمال

حديثة

16,000

شركة مصايف الشمال

القيارة

14,000

شركة مصايف الشمال

الكسك

10,000

شركة مصايف اجلنوب

ميسان

10,000

شركة مصايف الشمال

املوصل

4,000

كار كروب

أربيل (كاالك)

80,000

بيزهان بت

ابزاين

80,000

DNO

مصفى طاوق

**140,000

5,000

*توقف عن العمل بسبب األضرار وعمليات النهب.
** مالحظة :ليس كل املنشآت قادرة على الوصول إىل الطاقة االمسية الكاملة ،بينما يبقى من غري الواضح ما إذا كانت
بعض املصايف الصغرية تعمل.
Source: MBI

املصايف املخطط إنشاؤها:
يف العام ( )2009سلم العراق عقوداً للشركات اهلندسية الدولية لتصميم أربع مصايف جديدة
يف البالد كجزء من هدف احلكومة ملواجهة نقص الوقود من خالل تعزيز القدرة احمللية ،وابجململ فإن
القدرة اإلمجالية اجلديدة للمنشآت األربع هي ( )740,000برميل يف اليوم بكلفة ( )20-10مليار
دينار .إن املصايف املخطط إنشاؤها ستكون يف (كربالء والناصرية وميسان وكركوك) ،ومع ذلك -ابلنظر
للسوق العاملية اجملهزة جيداً وضعف الطلب على الوقود والفائدة األجنبية احملدودة -نتوقع أن يتم بناء
مصفى كربالء فقط .وقد فاز حتالف الشركات بقيادة شركة هيونداي بعقد بناء مصفى كربالء ذي الطاقة
اإلنتاجية ( )140,000برميل يومياً اليت هي قيد اإلنشاء إىل اجلنوب من بغداد ويقدر للمشروع ذي
كلفة ( )6مليارات دوالر أن يبدأ حبلول عام .2020
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إن االجتاه التصاعدي أييت من مشروع ميسان ،الذي حصل إىل موافقة احلكومة يف شباط عام
 ،2016وقيل إنه قد مت وضع حجر األساس ،مع ذلك ال يوجد دليل على وجود تقدم ،فهذا املشروع
ذو الطاقة اإلنتاجية ( )150,000برميل يومياً يزمع االنتهاء منه يف العام  .2019من جهتها تتطلع
شركة نفط ذي قار أيضاً إىل إحياء مشروع مصفاة الناصرية ،ومع ذلك ال يوجد أي دليل على التقدم.
جدول املصايف املخطط إنشاؤها يف العراق
املوقع

القدر اإلنتاجية (برميل احلالة
يومياً)

رحبت شركة هيونداي عقد بناء يف كانون الثاين
من العام  2014بقيمة  6مليارات دوالر

كربالء

140,000

بدأت أعمال البناء يف شباط 2014

الناصرية

300,000

حتولت األسهم إىل شركة نفط ذي قار اليت من
املقرر أن تعمل على إحياء املشروع

ميسان

150,000

تشري التقارير إىل أن شركيت (سااترمي ،وواهان)
قد بدأات البناء يف شباط 2016

كركوك

150,000

متت املصادقة ،لكن مع ذلك اليوجد تقدم

منافذ /موانئ النفط:
على الرغم من أن العراق ميكنه الوصول إىل اخلليج العريب عرب شط العرب فضالً عن وجود إطاللة
صغرية على الساحل ،إالَّ أن العدد احملدود من املنافذ املناسبة يف املنطقة تعين أن معظم النفط العراقي
يصدر من طريق اثنني من موانئ النفط العائمة على اخلليج ،املعروفة مبيناء (البصرة) (ميناء البكر سابقاً)
وميناء (خور العمية) ،وكجزء من مشروع شركة إكسون موبيل لتوسيع قدرة تصدير النفط اخلام العراقي،
فقد شهد ميناء البصرة توسعاً كبرياً ورفع القدرة التصديرية للميناء من ( )1.8مليون برميل يومياً يف العام
 2007إىل ( )4.3مليون برميل يومياً يف تشرين الثاين عام  .2013إن ملينائي خور العمية والبصرة مخسة
كل منها قادر على التعامل مع ( )900,000برميل يومياً ،وقد زادت قدرة العراق التخزينية
أنظمة إرساء ٌ
إبضافة أربعة خزاانت جديدة ابلقرب من البصرة يف أواخر عام  ،2013إن ( )8.5مليون برميل للقدرة
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التخزينية اجلديدة ساعدت على ختفيف من وطأة اضطراب اإلمدادات النامجة عن الطقس أو مشكالت
فنية.
خطوط أانبيب النفط:
مع تصدير اجلزء األكرب نسبياً قريب للتصدير البنية التحتية يف البصرة ،واخلطوط أانبيب النفط
الرئيسة يف مشال العراق .األانبيب تربط احلقول النفطية الرئيسة يف كركوك وطق طق وطاوكي مع ميناء
جيهان يف تركيا عرب نقطة تصدير فيشخابور.
جدول خطوط األانبيب الرئيسة يف العراق
االسم

املوقع

اجتاه خط األانبيب

الطاقة االمسية احلالة
برميل ابليوم)

خط أانبيب جيهان

فيشخابور إىل ميناء جيهان
(يف تركيا)

جنوب تركيا

1,100
و500

 1,100خط
األانبيب يعمل

خورمالة-فيشخابور

خورمالة دوم إىل فيشخابور

كردستان

300

يعمل

طق طق – خورمالة

طق طق إىل خورمالة

كردستان

150

يعمل

طاووق-فيشخابور

حقل طاووق إىل فيشخابور

كردستان

350

يعمل

كركوك – فيشخابور

كركوك إىل فيشخابور

كردستان

600

متضرر

خط أانبيب كركوك-
تريبويل

كركوك إىل ابنياس (يف
سوراي) وإىل تريبويل (لبنان)

كردستان

700

متوقف عن
العمل

Source: Natural resources ministry, EIA

أانبيب الغاز:
تفعل مسارات خط األانبيب احمللية املصاحب من حقل النفط ،ويعمل حمور خط أانبيب الرئيس
بني كركوك وبغداد ،ومن البصرة ابجتاه بغداد ،وهناك نقص كبري يف جتميع الغاز وجتهيز البنية التحتية
لالستفادة من الغاز املصاحب.
ومن املقرر أن تقوم شركة (جينيل) بطرح مناقصة خلط أانبيب من (مريان وبينا ابوي) إىل تركيا يف
العام )H216( 2016؛ وهذا من شأنه تسليم ما يصل إىل  10مليارات مرت مكعب من الغاز إىل تركيا
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ابتداءً من عام .2019
خط أانبيب غاز إيران-العراق:
وقعت بغداد وطهران رمسياً صفقة توريد لتصدير الغاز الطبيعي إىل العراق ،ويتضمن االتفاق أن
تكون التدفقات األولية حبدود ( )7ماليني مرت مكعب يومياً ،وخط األانبيب سينقل الغاز من حقل
(ابرس) جنوب إيران إىل حمطة كهرابء املنصورة يف دايىل وإىل ثالث حمطات أخرى يف بغداد ،وقد أفادت
تقارير أبن شحنات الغاز بدأت منذ منتصف العام .2016
هناك اتفاق مبيعات غاز ٍ
اثن مت توقيعه يف هناية العام  2015من أجل تزويد البصرة بـ ()35-20
مليون برميل يومياً ،وحبسب تقارير فإن بناء األانبيب اجلديدة يف (األحواز) -الذي يبعد 100كم عن
خط أانبيب إجيات -6-هو قيد اإلنشاء ،وأشارت التقارير إىل أن خط األانبيب يتم بناؤه اآلن على
احلدود وميتد إىل البصرة ،ومن املقرر أن يتم تدشني مشروع السنوات الست يف العام .2017
نظرة إقليمية عامة:
نظرة إقليمية عامة على النفط والغاز يف الشرق األوسط:
رؤية مرصد األعمال الدولية(  :)BMIإن إنتاج النفط والسيما الغاز يف الشرق األوسط من
املقرر أن تشهد منواًكبرياً على مدى السنوات العشر القادمة ،واجلهود املبذولة يف سبيل تنويع االقتصادات
ستفضي إىل توسيع اإلنتاج احمللي من الغاز ،وإن مشاريع البرتوكيمياوايت والتكرير اجلديد ستعمل على
اطالق النفط للتصدير وكذلك تعظيم قيمة وتنويع املنتجات النفطية املصدرة.
ولتسليط الضوء على املوضوعات الرئيسة اليت تدعم توقعات مرصد األعمال الدولية ()BMI
بشأن النفط والغاز يف الشرق األوسط ،ستكون لدينا مقارنة بني البلدان على أساس املؤشرات الرئيسة
اآلتية.
 إنتاج النفط. استهالك النفط. قدرة التكرير. إنتاج الغاز. استهالك الغاز.إنتاج النفط تزايد إنتاج السوائل:
تستمر زايدة اإلنتاج يف الشرق األوسط يف ظل هبوط األسعار ،وأتيت أغلب هذه الزايدة من العراق
وإيران ،على الرغم من أن اململكة العربية السعودية والكويت واإلمارات العربية املتحدة من املتوقع أن تزيد
إنتاجها من النفط يف العام  ،2016ونتوقع زايدة إنتاج اخلام واملكثفات والغاز الطبيعي املسال يف الشرق
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األوسط بنسبة ( )%11.4أي من ( )30.2مليون برميل يومياً إىل ( )33.7مليون برميل يومياً من العام
 2016إىل العام .2025
وال يزال معدل احلفر قوايً يف اململكة العربية السعودية والكويت واإلمارات والعراق -األسواق
الرئيسة اليت وضعت الستمرار خطط التوسع يف التنقيب واإلنتاج -من أجل االستفادة من اخنفاض اإلنتاج
من البلدان اليت هي خارج منظمة أوبك.

ستحافظ اململكة العربية السعودية على مستوايت إنتاج قوية من أجل دعم قطاع التكرير املتنامي
لديها ،يف الوقت الذي تسعى فيه على األقل اإلبقاء على حجم الصادرات ،وتلتزم البالد يف احلفاظ على
قدرهتا على إنتاج اخلام مبستوى ( )12.5مليون برميل يومياً.
تستثمر الكويت من أجل الوصول إىل هدفها املتمثل بزايدة القدرة اإلمجالية للخام بنسبة ()3.165
ماليني برميل حبلول عام  2017و ( )4.0ماليني برميل يومياً حبلول العام  ،2020وقد طرح مشروع
حقن املياه للمناقصة يف أيلول من أجل تعزيز اإلنتاج من حقل (بركان).
هتدف دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل زايدة إنتاج النفط اخلام إىل ( )3.5مليون برميل يومياً
حبلول هناية عام  ،2018واحلفاظ على ذلك اإلنتاج ملدة  25سنة ،إن توسعات (إكسون موبيل) للتنقيب
واإلنتاج يف حقل (زاكوم) والشركاء اجلدد يف منطقة عمل شركة (تواتل) سيدعم اإلنتاج.
أما هدف العراق فيتمثل بزايدة إنتاج النفط من ( )5.5ماليني برميل يومياً إىل ( )6.0ماليني برميل
يومياً حبلول عام  ،2020تدعمه مستوايت الطاقة اإلنتاجية املتعاقد عليها يف كربايت حقوله النفطية.
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إن مجع الطاقة اإلنتاجية حلقول (الرميلة ،وغرب القرنة ،2-وجمنون ،والزبري ،وحلفااي) هو ( )5.55مليون
برميل يومياً.
كان إليران يف العام  2016األثر األكرب مع زايدة ابإلنتاج تصل إىل حوايل ( )750,000برميل
يومياً منذ رفع العقوابت يف كانون الثاين  ،2016وحنن حالياً ال نتوقع مزيداً من االجتاه التصاعدي إليران،
على الرغم من االجتاه التصاعدي ملا بعد  2020ميكن أن يعتمد على مدى جاذبية عقود النفط يف إيران
( ،)IPCإن إيران هتدف إىل أن يصل مستوى اإلنتاج لديها إىل  4.8مليون برميل حبلول آاير .2021

من املتوقع أن تكافح عمان وقطر واليمن ،على الرغم من أن اليمن غارق يف الصراع ،مع معاانة
شديدة على صعيد مستوايت إنتاج النفط خالل العامني املاضيني ،وحنن النتوقع أي انتعاش ابلنظر
لالفتقار إىل خارطة واضحة للسالم ،والضرر املستمر حلقول النفط والبنية التحتية.
أما سلطنة عُمان فستكافح من أجل دعم إنضاج إنتاج النفط ،مع عدد من املشاريع اليت تنطوي
على تكلفة أكرب لتقنيات استخراج النفط احملسن ،فاخنفاض أسعار النفط يهدد زايدة االستثمار على
املدى الطويل ،وابملثل أيضاً يف قطر فإن مشاريع استخراج النفط احملسن تقدم اجتاها تصاعدايً أمالً جلاذبية
يف بيئة األسعار احلالية.
استهالك النفط والغاز وإصالح اإلعاانت يعمل على ضبط الطلب:
إن اخنفاض أسعار النفط يدفع إصالح إعاانت الوقود طاملا تعاين املوازانت احلكومية من اخنفاض
اإليرادات ،وقد نفذت بلدان جملس التعاون اخلليجي ( )GCCتغريات من أجل زايدة أسعار املضخات
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ابلنسبة للبنزين ويف بعض األحيان الكازولني.
إن تثبيط منو الطلب على الوقود املكرر سيكون ضرورايً من أجل منع الدول من ختفيض مستوايت
صايف تصدير النفط ،بينما توفر أسعار النفط املنخفضة وقتاً مفيداً لتطبيع األسعار مع املستوايت الدولية.
لقد شهدت كل الدول الرئيسة يف الشرق األوسط زايدة يف أسعار الوقود منذ منتصف عام .2015
جدول معدل أسعار ضخ البنزين يف حزيران  2015وأيلول ( 2016دوالر/لرت)
حزيران 2015

أيلول 2016

اململكة العربية السعودية

0.12

0.23

الكويت

0.20

0.34

قطر

0.26

0.38

البحرين

0.27

0.41

*عمان

0.29

0.43

**اإلمارات العربية املتحدة

0.47

0.48

* يتم مراجعتها شهرايً على وفق أسعار النفط العاملية.
** التدقيق اعتباراً من  19أيلول . 2016
Source: globalpetrolprices.com

على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود يف الشرق األوسط ،إالَّ أهنا تظل من بني املعدالت األدىن
يف العامل ،وكنتيجة لذلك ،فإنه من املتوقع أن تشهد أمناط االستهالك تباطؤاً لكن يبقى منواً إجيابياً قوايً
(ينظر خماطر إصالح إعاانت االستهالك  26متوز) ،حنن أيضاً نتوقع التحول من الوقود األعلى جودة إىل
الدرجات األدىن؛ نظراً لالرتفاع الكبري ابألسعار الذي حصل يف وقود األوكتان ذي نسبة ( 98و،)95
فيما شهدت النسب ( 91و )88ارتفاعاً أقل .إن سياسة التوسع االقتصادي -والسيما يف قطاعي
التكرير والبرتوكيمياوايت -ستستمر يف زايدة الطلب على النفط ،يف حني يواصل النمو السكاين ومبيعات
السيارات تعزيز الطلب احمللي.
نتوقع زايدة استهالك الشرق األوسط للمنتجات املكررة من ( )1.8مليون برميل يومياً يف العام
 2016إىل ( )9.5مليون برميل يومياً يف العام  ،2025أي سجل اخنفاضاً حوايل ( )0.65مليون برميل
يومياً عن توقعاتنا للعام  .2015ومن املتوقع أن ينمو االستهالك بنسبة أكثر من ( )16.8ابملئة ،أي أقوى
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بكثري من توقعاتنا للنمو يف إنتاج النفط بنسبة ( )11.4ابملئة.
إسرائيل هي االستثناء الوحيد يف هذا االجتاه ،إذ مت تكييف االستهالك مع احنسار األسعار على
مدى السنوات العشر املقبلة ،وأن الزايدة الكبرية يف إنتاج الغاز الطبيعي سيدعم استخدام أكرب للغاز،
والسيما يف الكهرابء والصناعة ،ولكن أيضاً يف قطاع النقل.

من املتوقع أن حيجم منو االستهالك القوي صايف صادرات النفط ،إذ إن الطلب األكرب على الوقود
احمللي سيؤثر على الصادرات ،وهناك مزيد من التطورات يف قطاع الغاز الطبيعي والطاقة املتجددة لدعم
توليد الكهرابء سيعمل على إطالق كميات أكرب من النفط للتصدير ،على الرغم من أن حجم الصادرات
يف معظم بلدان الشرق األوسط سيبقى اثبتا نسبياً.
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القدرة التكريرية املصايف العمالقة للمنافسة اخلارجية:
مع وفرة املواد اخلام منخفضة التكلفة والدعم احلكومي على نطاق واسع لتنويع االقتصاد بعيداً عن
صادرات النفط اخلام ،فإن طاقة التكرير يف الشرق األوسط يتوقع أن تنمو بشدة خالل عشر سنوات.
وحنن نتوقع زايدة طاقة التكرير من ( )9.2مليون برميل يومياً يف العام  2016إىل ( )11.1مليون برميل
يومياً حبلول عام .2025
ستنتشر االستثمارات اجلديدة عرب عدد من االستثمارات األجنبية املباشرة مبشاريع جديدة
واستكمال أخرى قائمة ،إالَّ أن املسامهني الرئيسني يف عملية النمو هم على النحو االيت:
 قامت اململكة العربية السعودية بتطوير منشاة (جيزان) ذات الطاقة اإلنتاجية ()400,000برميل يومياً ومن املقرر أن تبدأ يف العام .2018
 منحت الكويت عقودا بقيمة ( )11.5مليار دوالر ملصفاة الزور ذي الطاقة اإلنتاجية( )615,000برميل يومياً ،وترمي إىل أن يبدأ العمل حبلول عام .2020
 منح العراق عقداً ملصفاة كربالء بطاقة إنتاجية ( )140,000برميل يومياً يف حزيران 2015ومن املقرر أن يكتمل حبلول عام .2020
من املقرر أن تدشن إيران املرحلة األوىل ملصفاة جنمة اخلليج العريب يف أوائل عام  2017بطاقة
إنتاجية ( )120,000برميل يومياً ،وتعقبها مرحلتان ،بطاقة إنتاجية ( )120,000برميل يومياً لكلتا
املرحلتني ،وقد إقرتحت البالد أيضاً برامج واسعة لتعزيز حتديث املرافق العائمة.
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ستعزز التوسعات يف رأس (لفان) يف قطر ( ،)Q416و(صحار) يف عمان ( )2017و(سرتة) يف
البحرين ( )2018زايدة طاقة تكرير اخلام.
من املتوقع أن يشهد الطلب على الوقود املستورد يف أسواق االستهالك الرئيسة ثبااتً نسبياً؛
األمر الذي سيجرب الشرق األوسط أن تتكئ على آسيا يف صادرات الوقود ،فقد بىن الصني واهلند أيضاً
مراكزهم احمللية للتكرير ،وترك السوق العاملية املزدمحة بنحو متزايد ،مع ذلك فإن املنشآت اجلديدة اليت
بنيت يف الشرق األوسط اليت تستفيد من الوصول إىل املواد اخلام منخفضة الكلفة ،هي ذات فاعلة وذات
كفاءة اقتصادايً ،وهي حتوي مزااي يف سوق الوقود التنافسية.

إنتاج الغاز الزخم وراء تسارع وترية إنتاج الغاز:
إن وضع إنتاج الغاز يف الشرق األوسط يف ٍ
تنام طاملا أن املنطقة تسعى ليحل الغاز حمل النفط
األكثر تكلفة وكفاءة يف توليد الطاقة (ينظر اخنفاض أسعار النفظ يدعم مشاريع الغاز 15آب)؛ وهذا
يتضمن إطالق مزيد من النفط اخلام للتصدير أو احليلولة دون احنسار الصادرات مع ارتفاع الطلب احمللي.
وحنن نتوقع زايدة إنتاج الغاز الطبيعي يف الشرق األوسط بنسبة ( )12.2ابملئة من العام  2016إىل
العام  ،2025أي يرتفع من ( )675مليار مرت مكعب إىل ( )757مليار ،مع احتمال أكرب يف االجتاه
التصاعدي إليران ابالعتماد على شركة البرتول املستقلة ( )IPCالستيعاب املستثمرين األجانب.
إن اجلزء الكبري من الغاز يف الشرق األوسط هو غاز مصاحب حلقول النفط ،وعدد قليل من
البلدان وضعت بنية حتتية كافية جلمع تلك املوارد ونقلها إىل مراكز الطلب ،ومما يثبط مزيداً من التقدم هو
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أن العديد من البلدان ليس لديها أنظمة مستقلة حتكم إنتاج الغاز املصاحب؛ األمر الذي يفضي إىل عدم
الوضوح بشأن املنح من أجل حتويل الغاز إىل قيمة مالية؛ ونتيجة لذلك فإن كميات كبرية من الغاز اليت
حترتق ميكن أن تكون ذات قيمة مالية -والسيما يف إيران والعراق واململكة العربية السعودية -على الرغم
من وجود بعض التقدم للحد من ذلك.

الغاز غري املصاحب سيكون أكرب مساهم يف إنتاج الغاز اجلديد:
تضم إيران أغلب االجتاه التصاعدي من إنتاج الغاز من خالل مزيد من مراحل التطور حلقل
جنوب ابرس ،فالصعود إىل املراحل ( 17و 18و ،)19وكذلك احلال (20و 21و )11ميكن أن يضيف
أكثر من ( )60مليار مرت مكعب من الطاقة اإلنتاجية يف السنوات اخلمس املقبلة.
حترز عمان تقدماً يف مشروع غاز (خزان) الذي سيعزز من إنتاج الغاز بنسبة ( )15مليار مرت
مكعب يف العام .2017
أما يف اململكة العربية السعودية فإن مشروع غاز (واسط) هو أساساً قلل من حرق اخلام خالل
العام  2016ليدعم صادرات النفط ،وتطوير حقل غاز (الفطحلي) ( 26مليار مرت مكعب) سيعطي
دعماً كبرياً لنمو الغاز يف العام .2019
مشروع (مريان) ( 8مليار مرت مكعب) يف إقليم كردستان يف العراق و(ليفثان) ( 12مليار مرت
مكعب) يف إسرائيل و(ابرزان) مرحلة  10( 2مليار مرت مكعب) يف قطر ،ستكون أيضاً إضافات كبرية
يف السنوات القليلة القادمة.
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استهالك الغاز النمو الصناعي وإمداد الطاقة لالستهالك:
ستشهد كل البلدان يف الشرق األوسط منواً يف استهالك الغاز على مدى السنوات العشر املقبلة
وهذا سيكون بوترية أسرع من منو اإلنتاج ،ونتوقع زايدة يف استهالك الغاز من ( )552مليار مرت مكعب
يف العام  2016إىل ( )705مليارات مرت مكعب يف العام  ،2025بزايدة قدرها ( )27.7ابملئة ،وسيكون
الدافع من وراء زايدة االستهالك هو ازدهار قطاع التكرير والتسويق يف املنطقة -والسيما البرتوكيمياوايت-
وإعادة توجيه قطاع الكهرابء تدرجيياً من النفط إىل اجليل الذي يعمل ابلغاز ،ويستمر النفط لكي يستخدم
يف حمطات توليد الكهرابء بسبب عدم كفاية توفري الغاز يف حني بعض حمطات الغاز الكهرابئية معطلة
أو تعمل بطاقة منخفضة نظراً لنقض التجهيز ،وستعمل إعادة حقن الغاز يف مجيع أحناء الشرق األوسط
للحفاظ على ضغط خزاانت النفط يف احلقول الناضجة.

جدول إنتاج النفط والغاز وتكريره وجتارته يف الشرق األوسط

2014

2015

2016f

2017f

2019f

2018f

2020f

2021f

2022f

2023f

2024f

2025f

إنتاج النفط يف
الشرق األوسط،
( ،)000برميل
يومياً

27,712

29,202

31,233 30,831 30,226

31,742 31,433

32,216

32,971 32,612

33,683 33,309

استهالك نفط
الشرق األوسط
 )000( ،برميل
يومياً

7,976

8,127

8,497

8,788

8,948

9,260

9,536

8,162

8,312

8,618
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صايف صادرات
نفط الشرق
األوسط (،)000
برميل يومياً
قدرة تكرير النفط
يف الشرق األوسط،
( )000برميل
يومياً
إنتاج الغاز يف
الشرق األوسط
مليار مرت مكعب
استهالك الغاز يف
الشرق األوسط
مليار مرت مكعب
صايف صادرات
الغاز يف الشرق
األوسط مليار مرت
مكعب
صايف صادرات
الغاز الطبيعي
املسال يف الشرق
األوسط (مليار مرت
مكعب)

19,735

21,076

22,736 22,519 22,064

23,711 23,505 23,268 22,954 22,815

24,148 23,906

8,646

9,463

9,216

9,417

10,001

11,076 11,076 10,231

11,076 11,076

11,075 11,076

601.9

626.1

675.0

705.1

720.4

729.5

749.6

762.4

763.0

762.4

760.6

757.2

471.5

504.8

552.2

576.0

591.3

605.5

629.3

645.0

662.6

676.3

690.1

705.1

130.4

121.3

122.8

129.1

129.1

124.0

120.2

117.3

100.4

86.2

70.5

52.1

131.8

117.5

120.4

132.7

133.9

123.5

112.1

102.5

87.8

76.4

63.7

49.1

جدول فهرست املصطلحات
AOR

استخراج نفط إضايف

KCTS

نظام نقل كازخستان حبر قزوين

APA

منح ملناطق حمددة مسبقاً

km

كيلو مرت

API

معهد البرتول األمريكي

LAB

البنزين القلوي

Bbl

برميل

LDPE

البويل إثيلني منخفض الكثافة

Bcm

مليار مرت مكعب

LNG

الغاز الطبيعي املسال

b/d

برميل يومياً

LPG

الغاز النفطي املسال

Bn

مليار

m

مرت

Boe

برميل من املكافئ النفطي

mcm

ألف مرت مكعب

BTC

خط أانبيب ابكو-تبليسي-جيهان

Mcm

مليون مرت مكعب

BTU

وحدة حرارية بريطانية

MEA

الشرق األوسط وأفريقيا

Capex

نفقات رأمسالية

mn

مليون

CBM

امليثان من طبقات الفحم احلجري

MoU

مذكرة تفاهم

CEE

وسط وغرب أورواب

mt

طن مرتي
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CPC

كونسورسيوم خط أانبيب حبر قزوين (شركة
أانبيب حبر قزوين)

MW

ميغا واط

CSG

طبقات الفحم احلجري األسرتايل

na

غري مطابق/متوفر

DoE

وزارة الطاقة األمريكية

NGL

الغاز الطبيعي املسال

EBRD

البنك األورويب للبناء والتنمية

NOC

شركة النفط الوطنية

EEZ

منطقة اقتصادية خالصة

OECD

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

e/f

تقديرات/توقعات

OPEC

منظمة البلدان املصدرة للنفط

EIA

إدارة معلومات الطاقة األمريكية

PE

البويل إثيلني

EM

أسواق انشئة

PP

عديد الربوبيلني

EOR

حتسني /تعزيز استخراج النفط

PSA

اتفاقية تقاسم اإلنتاج

EPSA

اتفاقية تقاسم اإلنتاج والتنقيب

q-o-q

على أساس فصلي

FID

قرار االستثمار النهائي

R&D

البحث والتطوير

FDI

االستثمار األجنيب املباشر

R/P

االحتياطيات/اإلنتاج

FEED

هندسة الواجهة األمامية وتصميمها

RPR

نسبة االحتياطيات إىل اإلنتاج

FPSO

ختزين اإلنتاج العائم ونقله

SGI

مبادرة الغاز االسرتاتيجية

FTA

اتفاقية التجارة احلرة

Sol

التصريح عن النوااي

FTZ

منطقة التجارة احلرة

SPA

اتفاقية البيع والشراء

GDP

الناتج احمللي اإلمجايل

SPR

احتياطي النفط االسرتاتيجي

G&G

جيولوجي وجيوفيزايئي

t/d

طن يومياً

GoM

خليج املكسيك

tcm

ترليون مرت مكعب

GS

مسح جيولوجي

toe

طن من النفط املكافئ

GTL

حتويل الغاز إىل سائل

tpa

طن سنوايً

GW

غيغا واط

TRIPS

االتفاقية حول اجلوانب التجارية حلقوق
امللكية الفكرية أو اتفاق تريبس

GWh

غيغا واط /ساعة

trn

ترليون

HDPE

بويل إيثيلني عايل الكثافة

T&T

ترينيداد وتوابجو

HoA

البنود الرئيسة احملددة لإلتفاقية

TTPC

الشركة التونسية ألنبوب الغاز العابر
للبالد التونسية
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IEA

وكالة الطاقة الدولية

TWh

ترياواط/ساعة

IGCC

الدورة املركبة للتغويز املتكاملة

UAE

اإلمارات العربية املتحدة

IOC

شركة النفط الوطنية

USGS

مسح جيولوجي أمريكي

IPI

خط األانبيب-اإليراين الباكستاين -اهلندي

WAGP

خطوط أانبيب غاز غرب أفريقيا

IPO
JOC

العام األويل
العرض ّ

WIPO

املنظمة العاملية للملكية الفكرية

شركة عمليات مشرتكة

WTI

خام غرب تكساس املتوسط

JPDA

منطقة تطوير نفطية مشرتكة

WTO

منظمة التجارة العاملية
Source: BMI

املنهجية:
منهجية التوقعات الصناعية ملرصد األعمال الدولية:
إن التوقعات الصناعية ملرصد األعمال الدولية ( )BMIيتم توليدها ابستخدام أفضل تقنيات
املمارسات من مناذج السالسل الزمنية والسببية لالقتصاد القياسي ،والشكل الدقيق لألمنوذج قد استخدمناه
بشكل خمتلف من صناعة إىل أخرى ،يف كل حالة يتم حتديدها ،على وفق املمارسات املتبعة من خالل
امليزات السائدة لبياانت الصناعة اليت جيري فحصها.
إن الشائع يف حتليلنا لكل صناعة هو استخدام عامل متجهات االحندار الذايت .إن أمنوذج متجه
االحندار الذايت يتيح لنا التوقع ابستخدام أكثر من متغري للتأريخ نفسه كمعلومات توضيحية ،فعلى سبيل
املثال حينما نتوقع أسعار النفط فإننا ميكن أن نضمن معلومات حول استهالك النفط والعرض والطاقة
اإلنتاجية ،ومع ذلك حني التنبؤ لبعض متغريات املكوانت الفرعية لصناعتنا يتم استخدام متغري التاريخ
نفسه الذي غالباً ما يكون أسلوابً مرغوابً فيه أكثر يف التحليل ،ومثل هذا املتغري املنفرد يف التحليل يسمى
األمنوذج أحادي املتغري ،وقد استخدمنا الشكل األكثر شيوعا وتنوعاً من األمنوذج أحادي املتغري :أمنوذج
عامل االحندار الذايت واملتوسط املتحرك (.)ARMA
ويف بعض احلاالت ،فإن تقنيات مناذج االحندار الذايت التكاملي-املتوسط املتحرك ،تكون غري
مناسبة؛ بسبب عدم كفاية املعلومات التارخيية أو هناك ضعف يف نوعية البياانت ،ويف مثل هذه احلاالت
فإننا نستخدم أما طرق التجزئة التقليدية وإما طرق التنعيم كأساس للتحليل والتنبؤ.
يستخدم مرصد األعمال الدويل ( )BMIمؤشرات املربعات الصغرى ( )OLSيف التحليل ،ومن
أجل تفادي االعتماد على وجهات النظر الذاتية وتشجيع استخدام وجهات النظر املوضوعية ،يستخدم
املرصد طريقة التحليل “من العام إىل اخلاص”.
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استخدم املرصد بشكل أساسي األمنوذج اخلطي ،لكن النماذج غري اخلطية مثل أمنوذج سجل
اخلطيّة ،مت استخدامها حني الضرورة ،وخالل حقب الصدمة الصناعية ،على سبيل املثال حينما تعوق
األحوال اجلوية السيئة اإلنتاج الزراعي ،فيتم حينها استخدام متغريات ومهية من أجل حتديد مستوى التأثري.
إن التنبؤ الفعال يعتمد على االختيار املناسب ألمنوذج االحندار ،وقد اختار مرصد األعمال الدولية
األمنوذج األفضل على وفق معايري واختبارات خمتلفة ،على سبيل املثال ال احلصر:
 معامل التحديد ( )R2خيترب القوة التفسريية ،ومعامل التحديد ( )R2أيخذ درجة احلرية يفاحلسبان.
 اختبار حركة االجتاه وحجم املعامالت. اختبار الفرضية لضمان أن املعامالت مهمة (عادة اختبار  tو/أو قيمة .)p p-value كل النتائج يتم تقييمها من أجل التخفيف من القضااي ذات الصلة ابالرتباط الذايت والقيماخلطية املتعددة.
استخدم مرصد األعمال الدولية ( )BMIأفضل أمنوذج للقيام ابلتنبؤ:
إن التدخل البشري يؤدي دوراً حمورايً ومرغوابً يف كل التوقعات الصناعية ملرصد األعمال الدولية،
فاخلربة والدراية واملعرفة للبياانت الصناعية واجتاهاهتا تضمن أن احملللني يضعون أيديهم على التصدعات
البنيوية والبياانت الشاذة ونقاط التحول واخلصائص املومسية حيث ال تستطيع عملية التنبؤ امليكانيكية
البحتة الوصول إىل سرب أغوارها.
املنهجية قطاع خاص:
هناك العديد من املعايري الرئيسة اليت تقود توقعاتنا لكل مؤشر الطاقة
إمدادات الطاقة:
يعطي هذا عرض النفط اخلام والغاز الطبيعي واملنتجات النفطية املكررة والطاقة الكهرابئية اليت
حتدد بنحو كبري مبستوايت االستثمار والقدرة املتاحة ومعدالت استخدام احملطة والسياسة الوطنية .وابلتايل
فإننا درسنا ما أييت :
 سياسات الطاقة الوطنية ،األهداف املعلنة ومستوايت االستثمار. البياانت اخلاصة بطاقة الشركة اإلنتاجية وأهداف اإلنتاج والنفقات الرأمسالية وذلك ابستخداممصادر الشركة الوطنية واإلقليمية واملتعددة اجلنسيات.
 احلصص الدولية ودليل املنظمات وتوقعاهتا مثل (أوبك ووكالة الطاقة الدولية  )IEAوإدارةمعلومات الطاقة األمريكية (.)IEA
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حدة.

استهالك الطاقة:
مت استخدام خليط من األساليب لتوليد توقعات الطلب وتطبيق ما يتناسب مع كل دولة على

النمو االقتصادي األساسي للناتج احمللي اإلمجايل للدول/األقاليم بشكل منفرد ،مصدرها التقديرات
اليت نشرها مرصد األعمال الدولية (. )BMI
العالقات التأرخيية بني منو الناتج احمللي اإلمجايل ومنو الطلب على الطاقة يف كل بلد على حدة،
ويتم حتليلها واستخدامها كأساس للتنبؤ مبستوايت االستهالك.
التوقعات احلكومية للطلب على النفط والغاز والكهرابء.
توقعات وكالة الطرف الثالث على الطلب اإلقليمي من منظمات مثل :و(كالة الطاقة الدولية
( )IEAوإدارة معلومات الطاقة األمريكية ( )EIAوأوبك .)OPEC
استقراء توقعات زايدة الطاقة اإلنتاجية على أساس الشركة أو املستوايت االستثمارية احملددة
للدولة.
تدقيق شامل:
قمنا مبقارنة توقعات احلكومة و/أو وكالة الطرف الثالث مع ما تعلنه الشركات العاملة يف كل بلد
من إنفاق وخطط توسيع يف الطاقة اإلنتاجية ،وحينما ترتاكم نستخدم البياانت اخلاصة ابلشركة كأمناط
لإلنفاق املادي لتحديد قدرة العرض والطلب ،وابملثل أيضاً حنن قمنا مبقارنة خطط التوسع يف الطاقة
اإلنتاجية وتوقعات العرض والطلب ،وحينما تشري البياانت إىل الصادرات أو اإليرادات نقوم بتدقيق
القدرات املوجودة أو االستمارات املطلوبة يف البنية التحتية.
املصادر :
تشمل اهليئات الدولية املذكورة آنفاً ،مثل (أوبك ،ووكالة الطاقة الدولية ( ،)IEAوإدارة معلومات
الطاقة األمريكية ( ،)EIAفضلاً على وزارات الطاقة احمللية ومعلومات الشركة الرمسية واألخبار الدولية
واحمللية ،ووكاالت األنباء العاملية والوطنية.
منهجية مؤشر املخاطرة/العائد:
يوفر مؤشر املخاطرة  /العائد ( )RRIملرصد األعمال الدولية ( )BMIنظام تصنيف إقليمي
مقارن يقيّم سهولة ممارسة أنشطة األعمال والفرص الصناعية اخلاصة واحملددات احملتملة للمستمرين يف
سوق معينة .وينقسم مؤشر املخاطرة/العائد على فئتني متميزتني مها:
 العائد :تقييم حجم القطاع والنمو احملتمل يف كل دولة واخلصائص الصناعية لكل دولة اليت قدحتول دون تطورها ،وهذا بدوره ينقسم على فئتني فرعيتني:
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 العائد الصناعي (تصنيف صناعي خاص أيخذ ابحلسبان حجم الصناعة احلايل وتوقعاتالنمو ،وانفتاح السوق أمام الداخلني اجلدد واملستثمرين األجانب لتقدمي النتيجة اإلمجالية للعودة احملتملة
للمستثمرين) .
 العائدات القطرية (هو تصنيف قطري خاص بكل بلد ودرجة الظروف السياسية واالقتصاديةاملواتية للصناعة).
 املخاطر :تقييم املخاطر اخلاصة ابلصناعة وتلك الصادرة عن سجل الدولة االقتصادي/السياسياليت تشكك يف العوائد احملتملة اليت يتم حتقيقها خالل حقبة زمنية معينة؛ وهذا بدوره ينقسم على فئتني
فرعيتني:
املخاطر الصناعية (وهي فئة خاصة ابلصناعة اليت تغطي املخاطر التشغيلية احملتملة للمستثمرين
وقضااي تنظيمية اليت تعيق الصناعة والنضج النسيب للسوق)
املخاطر القطرية( :وهي فئة خاصة بكل بلد يتسم بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي وينطوي
على تشريعات غري مواتية وسوء بيئة العمل وتقييمها لتقدمي النتيجة اإلمجالية).
أخذان متوسطاً مرجحاً ،جيمع بني السوق واملخاطر القطرية أو العوائد الصناعية والقطرية ،وتوفر
هااتن النتيجتان ابملقابل درجة شاملة ملؤشر للمخاطر/العوائد ،الذي يستخدم إلنشاء نظام التصنيف
اإلقليمي اخلاص بنا للمخاطر والعوائد لالخنراط يف صناعة معينة يف بلد معني.
لكل فئة وفروعها ،وكل دولة درجة تقييمها من ( 100درجة  100هي األفضل) ،مع درجة
املؤشر الشاملة للمخاطر/العائد وهو معدل يتم تقييمه من الدرجة الكلية ،واألهم من ذلك ،هو طاملا أن
معظم البلدان واألقاليم املقيمة تعد على وفق مرصد األعمال الدولية ( )BMIأبهنا “أسواق انشئة” فإن
مؤشران يراجع على أساس فصلي ،وهذا يضمن أن املؤشر يتم بناؤه على أحدث املعلومات والبياانت غرب
املعدل األوسع من الدرجات واخلربات من حتليلنا.
املنهجية اخلاصة ابلقطاع:
إن هنج مرصد األعمال الدولية ( )BMIهو تقييم ميزان املخاطر/العائد ملستثمري صناعة النفط
والغاز يف ثالثة جماالت:
أوالً :مت تصنيف الصناعات األولية (تنقيب النفط والغاز وإنتاجهما) ،والصناعات الثانوية (تكرير
النفط وتسويقه ومعاجلة الغاز وتوزيعه) ،ميكننا من تبين هنج اكثر دقة لتحليل اإلمكاانت كل قطاع وحتديد
خمتلف املخاطر على طول سلسلة التقييم.
اثنياًَ :حددان املؤشرات املوضوعية الثانية اليت ميكن ان تستخدم كمؤشرات على القضااي واالجتاهات
اليت كانت تقيم على أساس شخصي.
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اثلثا :استخدمنا مؤشر خماطر امللكية القطري ملرصد األعمال الدويل ( )BMIبطريقة أكثر دقة؛
من أجل ضمان أن تلك املخاطر أكثر مالءمة للصناعة املعنية.
من الناحية النظرية ،مت تنظيم املؤشر بطريقة متكننا بوضوح مقارنة من نقاط القوة والضعف لكل
دولة ،وكان العنوان الرئيس لدرجة مؤشر الغاز والنفط هو النتيجة الرئيسة ،ومع ذلك فإن التفريق بني
الصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج) والصناعات الثانوية (التكرير والتسويق) ومجع العناصر اليت يتألف
منها كل قطاع متكن من استخالص استنتاجات أكثر تطور وتسهل استخدام املؤشر من قبل العمالء
الذي لديهم مستوايت متفاوتة من االنكشاف والرغبة ابملخاطرة.
ويتضمن مؤشران اخلاص بقطاع الصناعة اآليت:
 مؤشر املخاطرة/العائد للنفط والغاز :وهذا هو درجة مؤشر شاملة ،اليت تضم ( )%50منالصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج) و( )%50من الصناعات الثانوية (التكرير والتسويق).
 مؤشر املخاطرة/العائد للصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج) للنفط والغاز :وهذا هو درجةمؤشر شاملة تتضمن العائد واملخاطرة.
 مؤشر املخاطرة/العائد للصناعات الثانوية (التكرير والتسويق) للنفط والغاز :وهذا هو درجةمؤشر شاملة للصناعات الثانوية (التكرير والتسويق) تتضمن العائد واملخاطرة.
وقد مت استخدام املؤشرات اآلتية ،وبشكل عام يستخدم املؤشر ثالثة مؤشرات مقاييس ذاتية
و( )41مؤشراً منفصالً لقواعد البياانت.
جدول مؤشر مرصد األعمال الدولية ( )BMIللصناعات األولية (التنقيب واإلنتاج) للنفط والغاز
التربير

مؤشر املخاطر /العائد يف الصناعات
األولية (التنقيب واإلنتاج) (:)RRR
العوائد

العوائد الصناعية
قاعدة املوارد
االحتياطيات النفطية املؤكدة مليون يستخدم املؤشر للداللة على إمكانيات السوق اإلمجالية،
القيم العالية أعطيت أفضل درجات
برميل
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االحتياطيات املؤكدة من الغاز مليار
مرت مكعب
توقعات النمو
منو إنتاج النفط خالل األعوام  2009استخدمت املؤشرات بوصفها بديالً الفرتاضات مرصد
األعمال الدولية للسوق
 2014منو إنتاج الغاز خالل األعوام 2009-
2014
نضج السوق
احتياطيات/إنتاج النفط

يستخدم املؤشر للداللة على ما إذا كانت الصناعة متقدمة/
انشئة/متطورة أو انضجة ،وقد أعطي االستغالل املوجود
املنخفض أعلى درجة

احتياطيات وإنتاج الغاز
إنتاج النفط احلايل مقابل الذروة
إنتاج الغاز احلايل مقابل الذروة
العوائد القطرية
ملكية الدولة لألصول)%( ،

يستخدم املؤشر للداللة على فرص شركات النفط الوطنية
( )NOCsوشركات النفط العاملية ( )IOCsواملستقلني.
املستوى املنخفض من ملكية الدولة يؤشر درجات أعلى.

عدد الشركات غري احلكومية

يستخدم املؤشر للداللة على تنافسية السوق .حضور (العدد
الكبري) للشركات غري احلكومية ،وتكون درجاهتا أعلى

مؤشر خماطر/عائد الصناعات األولية التقييم الذايت لسياسة احلكومة حيال القطاع إبزاء املعيار
(التنقيب واإلنتاج) ()RRR
الذي حدده املرصد الدويل لألعمال الدولية ( .)BMIالدولة
احلمائية تؤشر تقديراً منخفضاً
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منط اخلصخصة
املخاطر القطرية
البنية التحتية

التقييم الذايت لتوجهات الصناعة احلكومية ،تؤشر الدولة
احلمائية تقديراً منخفضاً
الدرجة من مؤشر املخاطر القطرية ملرصد األعمال الدولية
( ،)CRIوهي تقييم القيود اليت تفرضها السلطة والنقل والبنية
التحتية لالتصاالت

استمرار خماطر السياسة على األمد ابلنسبة ملؤشر املخاطر القطرية ( ،)CRIيتم تقييم املخاطر
الطويل
جراء التغري احلاد يف االجتاه العام لسياسة احلكومة.
سيادة القانون

ابلنسبة ملؤشر املخاطر القطرية ( ،)CRIيتم تقييم قدرة
احلكومة على فرض إرادهتا ضمن الدولة.

الفساد

ابلنسبة ملؤشر املخاطر القطرية ( ،)CRIيستخدم للداللة
على خماطر الكلفة القانونية اإلضافية وإمكانية التعتيم على
عمليات املناقصة ،أو األعمال اليت تؤثر على قدرة الشركات
على املنافسة

( :)NOCشركة النفط الوطنية ( :)IOCشركة النفط الدولية.
املصدر :مرصد األعمال الدويل ()BMI
التقييم:

نظرا لعدد من املؤشرات/قواعد البياانت املستخدمة ،سيكون من غري املناسب إعطاء كل املكوانت
الفرعية وزانً متساوايً ،لذا مت اعتماد التقييم اآليت:
التقييم ()%
املكوانت
الصناعات األولية (التنقيب واالستخراج) ( 50 )RRIمنها
عوائد

 70من الصناعات األولية (التنقيب واالستخراج)
منها

عوائد صناعية

75
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عوائد قطرية

25

املخاطر

 30من الصناعات األولية (التنقيب واالستخراج،
ومنها

املخاطر الصناعية

65

املخاطر القطرية

35

الصناعات الثانوية (التكرير والتسويق)PRI

 50من النفط والغاز ( ،)PRIومنها

العوائد

 70ومنها

العوائد الصناعية

75

العوائد القطرية

25
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 ،30ومنها

املخاطر الصناعية

60

املخاطر القطرية

40
Source: MBI

257

