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أستاذ االقتصاد بكلية التجارة  -جامعة األزهر

ملخص الدراسة
إن النظ���ام الرأمسالي هو نظام األزم���ة االقتصادية .وإذا راجعنا على وجه التحديد تاريخ النظام الرأمسالي منذ
عام 1929م؛ حيث حدثت األزمة الكربى ،وإىل اليوم حيث وقعت األزمة اليت يعيش���ها العامل ،فإن هذه املراجعة
تكشف عن أن النظام الرأمسالي يو ّلد دائ ًما أزمة ،وهذا يربر أن نطلق عليه أنه نظام األزمة.
وال ميك���ن أن نق���ول :إن األزم���ة املالية العاملي���ة املعاصرة ُولدت فج���أة يف هذا العام 2008م ،ب���ل القول الصحيح
املؤس���س على فهم صحيح هو :أن هذه األزمة يف اتصال مباش���ر مع األزمات اليت يعيش���ها النظام الرأمسالي طوال
َّ
تارخيه.
إن لألزمة أس���با ًبا كثرية ومتداخلة ومعقدة ،والتش���ابك فيها واضح وكبري ،حتى إنه يف أحيان كثرية يصعب
التميي���ز بني الس���بب والنتيجة ،وب�ي�ن املؤثر واملتأثر ،ولعل من أهم أس���بابها اخللل يف أداء مؤسس���ات التمويل يف
الواليات املتحدة األمريكية ،والفساد الذي انتشر يف املؤسسات االقتصادية يف الواليات املتحدة ،جبانب (الشلل)
ال���ذي أص���اب جمموعة البن���وك اليت تقوم بوظيفة البنك املرك���زي .ومع أن الركود أصبح نتيج��� ًة لألزمة املالية
ولكن ميكن القول :إن الركود نفسه كان من أسباب األزمة املالية.
ورغم أن أس���باب األزمة على صلة مباش���رة بالواقع األمريكي ،لكن األزمة انتش���رت يف العامل كله؛ نتيجة
التشابك املخيف بني اقتصادات دول العامل الذي أقامته العوملة الرأمسالية واملنظمات االقتصادية الدولية.
وإذا انتقلن���ا إىل تقوي���م فعالية آراء املدارس االقتصادية يف تكوين الرتاكم الرأمسالي ،وحبثنا يف مدى فعالية
نظام الفائدة؛ فإن ما يشوبهما من مشكالت سيقودنا إىل طرح النظام اإلسالمي كبديل فاعل للنظام الرأمسالي
الذي تسبب يف األزمة.
وعندما ننتقل إىل احلديث عن اإلس�ل�ام؛ فإنه جيب أن ندخل إىل ذلك من املدخل الصحيح؛ وهو أن اإلس�ل�ام ال
عالجا لألزمة ،بل إن اإلسالم يقدم نظا ًما بدي ً
ال؛ حبيث إن هذا النظام ال يو ّلد األزمة.
يقدم
ً
ومن ذلك أن اإلس�ل�ام يقدم املش���اركة كنظام بديل لنظام الفائدة -الذي كان أحد األسباب الرئيسة لألزمة
املالية-؛ حيث اشرتاط املشاركة يف املعامالت اإلسالمية ،وهو االشرتاط الذي يستلزم توجيه رأس املال النقدي
إىل النش���اط اإلنتاجي احلقيقي ،هذا االشرتاط يس���تهدف اإلنتاج ،واإلنتاج بدوره هو أحد األدوات اليت ُتستخدم
لتحقيق تقدم االقتصاد ،وكذا استقراره.
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متهيد:
هذا البحث دراس���ة يف األزمة االقتصادية اليت جتتاح العامل اآلن ،ويطلقون عليها اس���م األزمة املالية .ويف رأيي أن
هذه األزمة هلا تكييفان ،وبعبارة أخرى جيب التعامل معها من مدخلني؛ املدخل األول أنها أزمة مالية ،واملدخل الثاني
أنها أزمة نظام اقتصادي ،وأعين به نظام الرأمسالية الذي يط ّبق منذ عام 1989م باسم العوملة.
هذا البحث يقتصر على تناول األزمة من حيث كونها أزمة مالية .ولكن ألهمية التعامل مع األزمة على أنها أزمة
نظام اقتصادي ،وهو النظام الرأمسالي – ألهمية ذلك التكييف لألزمة أشري إليه يف هذا التمهيد – جمرد إشارة –
وذلك للتعريف به.
االرتباط باالقتصاد اإلسالمي أرشد منذ اللحظة األوىل إىل أنها أزمة نظام اقتصادي؛ أي أزمة يف النظام االقتصادي
الذي يشتمل يف مكوناته على نظام التمويل الذي انطلقت منه الشرارة األوىل لألزمة.
م���ع تداعي���ات األزمة تأكدت رؤى املش���تغلني باالقتصاد اإلس�ل�امي من أن األزمة هي أزمة نظ���ام اقتصادي ،ومن
األحداث اليت أكدت ذلك حديث ساركوزي رئيس فرنسا عن أن العامل حيتاج إىل رأمسالية رحيمة ،وهذه الكلمة
جوهريا يف الرأمسالية.
ريا
ًّ
(رحيمة) حبلى بكل مساوئ الرأمسالية ،والوصول إليها يعين تغي ً
ً
وأيضا من األحداث اليت أكدت أنها أزمة تصريح بوش رئيس الواليات املتحدة األمريكية من أنه ال جيوز أن جنعل
األزمة سب ًبا يف سحب الثقة من نظام احلرية االقتصادية ،وهذا احلديث تناقلته وكاالت األنباء مرات كثرية ،ويعين
كالم رئيس الواليات املتحدة األمريكية أن هناك ً
ربطا بني األزمة وكفاءة النظام الرأمسالي(.)1
مم���ا يؤك���د أن األزمة هي أزمة نظام اقتصادي ُ
ات َذت يف العامل الغربي ملواجهة األزمة ،من
بعض اإلجراءات اليت خُّ ِ
ذلك تأميم بنوك ،وضمان الودائع بالبنوك.
ً
أيض���ا مم���ا يؤكد أنه���ا أزمة نظام اقتص���ادي إعادة االهتم���ام ببعض الكتابات اليت ظهرت س���اب ًقا عن مس���اوئ
نظام احلرية االقتصادية ،ومن ذلك كتابات املفكر األمريكي ناعوم تشومس���كي ،ومن آرائه أن سياس���ة اجلش���ع
والعدوان املتأصلتني يف اجملتمع األمريكي من أسبابها نظام احلرية.
( )1انظر :فرنسيس فوكوياما ،نهاية التاريخ واإلنسان األخري ،ترمجة.
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ختا ًما هلذا التمهيد ميكن القول :إن النظام الرأمسالي
ه���و نظ���ام األزم���ة االقتصادي���ة .وإذا راجعن���ا عل���ى وجه
التحديد تاريخ النظام الرأمسالي منذ عام 1929م؛ حيث
حدث���ت األزم���ة الك�ب�رى وإىل اليوم حي���ث وقعت األزمة
اليت يعيش���ها العامل ،فإنه هذه املراجعة تكشف عن أن
النظ���ام الرأمسالي يول���د دائ ًما أزمة ،وهذا يربر أن نطلق
عليه أنه نظام األزمة.
على حنو ما سبق إليه اإلشارة؛ فإنين أقتصر يف حبث
ه���ذه األزمة على أنها أزم���ة مالية ،وليس اهلدف من هذا
البح���ث هو جمرد التعريف به���ذه األزمة ،وإمنا التعريف
بالنظ���ام اإلس�ل�امي الذي إذا ُط ّبق ال ينت���ج أزمة ،ولذلك
س���وف يتضمن البح���ث تعري ًفا بهذا النظ���ام البديل .ومن
عالج���ا
البداي���ة أرى أن يك���ون
ً
واضح���ا أن�ن�ي ال أق���دم ً
إس�ل�اميا لألزمة يف إطار النظام الرأمسالي ،وإمنا أقدم
ًّ
إسالميا بدي ً
ال.
نظا ًما
ًّ

بناء على ما س���بق فإن اخلط���ة املقرتحة للبحث
ستكون على النحو اآلتي:

القسم األول :األزمة املالية العاملية املعاصرة
أو ًال :يف أسبابها وتداعياتها.
ثان ًيا :يف تكييف األزمة ..أزمة نظام متويل.
ثال ًث���ا :يف ع�ل�اج األزم���ة (املالي���ة) يف إط���ار الفك���ر
املعاصر.
راب ًعا :آلية الرتاكم الرأمسالي ..رؤية حتليلية انتقادية.
خامسا :مناقشة حول صالحية نظام الفائدة.
ً
سادسا :عالقة االدخار – الدخل.
ً
ساب ًعا :نظريات ادخار املنشأة.

القس���م الثاني :البديل اإلس�ل�امي يف إطار عالج
األزمة املالية العاملية املعاصر:

أو ًال :الرتاكم الرأمسالي يف االقتصاد اإلسالمي.

ثان ًي���ا :مقابل���ة ب�ي�ن نظري���ة الرتاك���م الرأمسال���ي يف
االقتصاد اإلسالمي ويف االقتصاد الوضعي.
ثال ًثا :املشاركة ..النظام البديل لنظام الفائدة.

346

القسم األول
متهيد:

األزمة املالية العاملية املعاصرة

أحاول يف هذا القس���م مناقشة عناصر يف األزمة املالية
العاملية املعاصرة .واملتتبع للكتابات عن هذه األزمة جيد
أنها تتناول عناصر كثرية ،ولكين س���وف أقتصر على
دراس���ة عناصر يف هذه األزمة بالقدر الذي يعطي تعري ًفا
بها :أسبا ًبا وتداعيات واقرتاحات للعالج ،كما سأحاول
التعريف بأدبيات اقتصادية تتعلق بهذا املوضوع.

أو ً
ال :يف أسباب األزمة وتداعياتها:

األزم���ة ال�ت�ي يعيش���ها الع���امل ،وال�ت�ي ُ
اصطل���ح على
تس���ميتها باس���م األزمة املالية العاملية املعاصرة ،مل تولد
فج���أة؛ حبي���ث يق���ال :إنها ُول���دت يف هذا الي���وم أو هذه
اللحظ���ة وهكذا .هذه األزمة وأمثاهلا ال يتالءم معها مثل
هذا التكييف البس���يط؛ ذلك أن األمور يف هذه األزمات
تكون معقدة بل شديدة التعقيد؛ حيث تتداخل فيها أمور
اقتصادية مع أمور سياس���ية مع أمور عسكرية( .اإلنفاق
عل���ى احلروب اليت تش���نها الواليات املتح���دة األمريكية
عل���ى الع���امل اإلس�ل�امي) ،ب���ل تذهب بع���ض التحليالت
لألزمة إىل دخول أمور تتعلق بال ِع ْرق أو اجلنس واحلضارة
الغربية املس���يطرة اآلن يف مقابل حضارات أخرى ميكن
أن تصبح هلا السيطرة.
ترتي ًب���ا على ما س���بق؛ فإن���ه ال يقبل الق���ول بأن األزمة
املالية العاملية املعاصرة ُولدت فجأة يف هذا العام 2008م،
املؤس���س عل���ى فهم صحي���ح هو أن
ب���ل الق���ول الصحي���ح َّ
ه���ذه األزمة يف اتصال مباش���ر مع األزمات اليت يعيش���ها
النظ���ام الرأمسال���ي طوال تارخيه( ،)2وخاص���ة منذ العقد
الرابع من القرن العش���رين ،وعلى وجه التحديد أزمة عام
1987م .واملهتمون باإلحصاء الرقمي يصلون بعدد أزمات
الرأمسالي���ة يف النصف ق���رن األخري إىل أكث���ر من مائة
أزمة ،وسواء كان عدد األزمات أكثر من هذا الرقم أو
( )2ميكن القول :إن أول أزمة ُ
كتب عنها يف تاريخ النظام الرأمسالي
كانت يف عام 1812م.

التقرير االسرتاتيجي السادس

األزمة املالية العاملية املعاصرة والنظام اإلسالمي البديل

أق���ل منه؛ فإن األمر يعين أن النظ���ام الرأمسالي هو نظام
األزمة .بل إن األمر يصل إىل أبعد من هذا؛ فإذا كان أي
أمر ترسم له صورة وحتدد له هوية يف عقول الناس بل يف
عواطفهم؛ فإن صورة النظام الرأمسالي وهويته يف عقول
الناس وعواطفهم أنه نظام األزمة واقتصاد األزمة.

العقاري (حيث انطلقت الش���رارة األوىل) ،وكان اخللل
خط�ي�را .ويدخل يف مؤسس���ات التمويل:
يف ه���ذا اجمل���ال
ً
البنوك وش���ركات التأمني وأس���واق األوراق املالية .ومن
ص���ور اخللل إفراط البن���وك يف اإلقراض بنظام الفائدة،
واستخدام املشتقات يف أسواق األوراق املالية.

يص���ح القول :إن ع���ام 2008م منذ بدايته كان حام ً
م���ن مظاه���ر اخللل يف مؤسس���ات التموي���ل ويف غريها
ال
باألزمة ،وما دام األمر كذلك فإنه كان على العامل أن من املؤسس���ات االقتصادية ما قاله املسئولون يف الواليات
ينتظر حلظة ميالد هذا املولود األزمة .يعين ذلك أن ادعاء املتحدة األمريكية وغريهم من أصحاب الرأي عن الفساد
صحيحا؛ حيث الذي انتشر يف املؤسسات االقتصادية يف الواليات املتحدة
الفجاءة يف ميالد األزمة أو ظهورها ليس
ً
تنقض���ه أحداث كثرية يف الوالي���ات املتحدة األمريكية األمريكية ،وخاصة فيا يتعلق بالتقويم املالي للشركات
ويف غريها .مثل هذه األمور األزمة ،بتعقيداتها الش���ديدة واعتم���اد حس���اباتها .وهذا األم���ر على وجه خ���اص ُم َثار
تغذيها وتعمل عليه���ا أمور كثرية ،التعرف الصحيح على أسباب هذه األزمة حبدة منذ ف�ت�رة يف العامل الغربي على
ولذلك فإنها تتش���كل عرب مساحة جيب أن ينطلق من الظاهرة العنكبوتية ،وج���ه العم���وم ،ويف الوالي���ات املتحدة
زمني���ة وكذلك مس���احة مكانية .يع�ن�ي ذل���ك أن لألزم���ة أس���بابًا كث�ي�رة األمريكي���ة عل���ى وج���ه اخلصوص،
اس���تصحا ًبا للنظ���ام الرأمسال���ي ومتداخلة ومعق���دة ،وأن التش���ابك فيها وبس���بب هذا الفس���اد ظه���رت فكرة
واض���ح وكب�ي�ر ،وأنه يف أحي���ان كثرية
أن���ه نظ���ام األزم���ة واس���تدعاء يصع���ب التمييز ب�ي�ن الس���بب والنتيجة ،احلوكمة.
لألح���داث السياس���ية واالقتصادية وبني املؤثر واملتأثر.
م���ن مظاه���ر اخللل يف مؤسس���ات
والعس���كرية ،وك���ذا الديني���ة يف
التموي���ل ما قاله اخل�ب�راء يف الواليات
الوالي���ات املتح���دة األمريكية؛ اس���تدعاء واس���تصحا ًبا
املتحدة األمريكية عن (الش���لل) ال���ذي أصاب جمموعة
لذل���ك ولغريه انفجرت األزمة مع بدايات الربع األخري من
البن���وك اليت تقوم بوظيفة البن���ك املركزي .ومما ُعرف
عام 2008م ،وقد ولدت يف مؤسس���ة التمويل العقاري يف
أنه ملدة س���ت س���نوات (عل���ى األقل) مل تقم ه���ذه البنوك
الوالي���ات املتحدة األمريكية ،والقول الصحيح أو الفهم
بالوظيف���ة الرئيس���ة اليت تق���وم بها البن���وك املركزية يف
الصحي���ح أنه���ا كان من املمكن أن تولد يف أي نش���اط
الع���امل كله ،وهي وظيفة اإلش���راف عل���ى البنوك؛ ألنه
آخر ،أو أي مؤسسة اقتصادية أخرى.
من املعروف أن البنك املركزي وراء هذا (الشلل) تفعي ً
ال
يف أسباب األزمة:
لسياستهم يف نظام احلرية االقتصادية.
التع���رف الصحي���ح على أس���باب هذه األزم���ة جيب أن
الرك���ود أصبح نتيجة لألزمة املالية ،ولكن الركود
ينطلق م���ن الظاهرة العنكبوتية ،يع�ن�ي ذلك أن لألزمة
نفس���ه كان م���ن أس���باب األزم���ة املالية ،ذل���ك أنه قبل
أس���با ًبا كث�ي�رة ومتداخل���ة ومعقدة ،وأن التش���ابك فيها
انفج���ار ه���ذه األزم���ة كان هن���اك حدي���ث يف الواليات
واض���ح وكبري ،وأن���ه يف أحيان كثرية يصع���ب التمييز
املتح���دة األمريكية عن حالة ركود مير بها االقتصاد،
ب�ي�ن الس���بب والنتيجة ،وبني املؤثر واملتأث���ر .انطال ًقا من
ومن األسباب اليت ُذكرت هلذا الركود :اإلنفاق احلربي
فهم األزمة على هذا النحو؛ فإنه ميكن ذكر األس���باب
الضخ���م الذي أنفقته الواليات املتح���دة األمريكية على
التالية كمجموعات سببية:
احلروب اليت ش��� ّنها احملافظ���ون اجلدد ،وينبغي أن تقال
 اخللل يف أداء مؤسسات التمويل يف الواليات املتحدة هن���ا كلمة :إن ه���ذه احلروب يش���نها احملافظون اجلدداألمريكي���ة ،وعلى وج���ه اخلصوص يف جم���ال التمويل على العامل اإلسالمي.
التقرير االسرتاتيجي السادس
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م���ن املمك���ن الق���ول :إن األس���باب الس���ابقة لألزم���ة
هل���ا صلة مباش���رة بالواق���ع األمريكي ،ولكن انتش���ار
األزم���ة يف العامل كل���ه يرجع إىل التش���ابك املخيف بني
اقتصادي���ات دول العامل الذي أقامت���ه العوملة الرأمسالية
واملنظم���ات االقتصادي���ة الدولية ،ويتضح هذا التش���ابك
على حنو خاص يف البنوك وش���ركات التأمني وأس���واق
األوراق املالية.
ص���راع احلض���ارات ،ويتمثل يف الفلس���فة اليت تتبناها
الواليات املتح���دة األمريكية خاصة من���ذ عام 1989م،
حيث انهارت االشرتاكية نظا ًما وإمرباطورية ،وانفردت
العوملة الرأمسالية بالع���امل ،وهذا األمر فيه تفصيالت،
ولكن ما أذكره هنا هو أن كال من العامل الغربي على
وج���ه العموم ،والوالي���ات املتحدة األمريكي���ة على وجه
اخلصوص ،قد اختذا إجراءات عملية لتطبيق الفلس���فة
ال�ت�ي تبنته���ا ،وه���ي فلس���فة ص���راع احلض���ارات ،ومن
صور تطبيق هذه الفلس���فة احلرب العس���كرية املباشرة
ضد العامل اإلس�ل�امي واحل���رب االقتصادية ضد الصني
وروسيا والعامل اإلسالمي ً
أيضا.

ثان ًيا :يف تكييف األزمة ..أزمة نظام متويل:

َف ْهم هذه األزمة ينبغي أن يتأسس على تكييف صحيح
هلا ،وس���وف أب���دأ هذا التكييف ب���أول تكييف ُأعطي
هلا ،وهي أنها أزمة مالية أصيبت بها مؤسس���ات التمويل
يف الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة ،وانطلق���ت منها إىل
العامل كله ،وهذا التكييف هو الذي سنناقشه يف هذا
البحث.
تأسيس���ا عل���ى م���ا س���بق ذك���ره ع���ن أس���باب األزمة
ً
وتداعياته���ا ميكن تكييف األزم���ة على أنها أزمة نظام
متويل على النحو اآلتي:
ج���اءت نقطة بداية األزمة مع إعالن بعض املؤسس���ات
املالية األمريكية إفالس���ها ،أي عدم قدرتها على توفري
السيولة الالزمة لسداد التزاماتها؛ ملا تكبدته من خسائر
مالية كبرية نتيجة توسعها الكبري يف توظيف أمواهلا يف
جم���ال الرهن العقاري ب���دون ضمانات كافية ،وبالرغم
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م���ن احمل���اوالت اليت ُقدم���ت لعالج هذه املش���كلة إال إن
آثارها استمرت تتداعى وتتفاقم ...وانتقلت املشكلة إىل
ارتفاعا
عرض السوق هلزات كبرية
ً
مؤسسات أخرى مما َّ
ً
واخنفاضا ،أو ما ُيع َرف بظاهرة الفقاعة.
أس���هم ً
أيضا يف ذلك املمارس���ات املالية غري الس���ليمة
والتطبيق���ات املالي���ة املس���تحدثة ال�ت�ي أدت إىل تفاق���م
املش���كلة؛ حيث حولت املؤسس���ات املالي���ة قروضها إىل
س���ندات طرحتها يف أسواق املال ،األمر الذي ترتب عليه
ريا عن حجم الديون.
أن أصبحت قيم���ة األصول تقل كث ً
وضاع���ف من ذلك أنه مع التوس���ع يف عرض الكثري من
ريا
العق���ارات لتس���ييلها اخنفض���ت قيمتها الس���وقية كث ً
جدا عن قيمة ما عليها من مديونية ،وهذا األمر أدى إىل
ًّ
إفالس بعض املؤسس���ات املالية؛ نتيجة تعثرها يف س���داد
التزاماته���ا جلهات متوي���ل أخرى (بنوك أو ش���ركات)،
األمر الذي أ ّثر يف قدرتها املالية هي األخرى ،وهكذا…
وبالتتابع ينهار البنيان املالي بكامله ،وقد أدت املضاربة
يف األس���واق املالي���ة إىل تكري���س املش���كلة وتفاقمه���ا
وسرعة انتشارها ،وخاصة املضاربات قصرية األجل اليت
حتركها دوافع املقامرة طم ًعا أو جش ًعا.
االعتم���اد الكلي على نظام الفائ���دة كآلية جوهرية
إلدارة النظ���ام املص���ريف ،وما ر ّتبه ذلك م���ن اضطرابات
متعددة يف النظام املصريف .وباجلملة فقد حدث احنراف
كام���ل بعملي���ات االئتمان عن القي���ام بدورها اجلوهري
(تنمي���ة عملي���ات اإلنت���اج واالس���تثمار) .وق���د ترتب على
س���يطرة نظ���ام الفائ���دة كآلي���ة أساس���ية إلدارة النظام
املصريف أن أغرق���ت البنوك يف متويل عمليات بعيدة عن
جمال اإلنتاج واالستثمار.
ضع���ف الضمان���ات املقدم���ة مقابل عملي���ات االئتمان
املمنوح���ة ،مم���ا ترت���ب على ذل���ك تزاي���د مبال���غ الديون
املعدومة.
ضعف عمليات الرقابة على عمليات االئتمان املمنوحة،
سواء كان ذلك من ناحية الكمية أو الكيفية.
ضع���ف ممارس���ة البن���ك املرك���زي ل���دوره يف رقاب���ة
البنوك ،فض ً
ال عن ضعف استخدام األدوات الفنية املتاحة
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للبنوك املركزية ،وعدم تفعيلها على النحو الكايف مثل
عمليات السوق املفتوحة وسعر اخلصم واالحتياطي.

 ضرورة قي���ام صندوق النقد الدول���ي والبنك الدوليبالوظائف املمنوحة هلما يف مثل هذه األزمة.

تركي���ز من���ح االئتم���ان بش���كل واض���ح يف جم���االت
حم���دودة (جم���ال التمويل العق���اري) وبالتال���ي ترتب على
اضط���راب هذا القط���اع اضطراب االقتص���اد كله ،مما
يعكس التأثري املتبادل بني السياس���ة النقدية والسياس���ة
االقتصادية.

راب ًع���ا :آلية الرتاكم الرأمسال���ي (رؤية حتليلية
انتقادية)

ثال ًث���ا :يف ع�ل�اج األزم���ة (املالية) يف إط���ار الفكر
املعاصر:

بناء على تكييف األزمة بأنها أزمة مالية؛ فإن العالجات
اليت اقترُ حت ملواجهتها تبنت السياسات التالية:
 ضرورة تفعيل الرقابة على عمليات االئتمان ،س���واءكان ذلك من الناحية الكمية أو الكيفية.

يتأس���س اقتص���اد الكالس���يك عل���ى أن مفت���اح فهم
اآللية االقتصادي���ة يكمن يف توزيع الدخل ويف الرتاكم
الرأمسال���ي ،وميكن اعتبار مصطل���ح الرتاكم مراد ًفا
ملصطلح االدخار .أما يف املدرسة املاركسية فإن االهتمام
بالرتاك���م يأخذ درجة أعم���ق؛ إذ كارل ماركس وصل
بالرأمسالية إىل مرحلة األزمة بآلية الرتاكم الرأمسالي.
فيما يتعلق بالكالس���يك اجلدد الذين انتقلوا باالقتصاد
م���ن التحليل الكلي إىل التحلي���ل اجلزئي؛ فإن االهتمام
املباش���ر بالرتاك���م الرأمسالي كان غائ ًب���ا ،ولكن مع
االقتصاديني الذين ُيطلق عليهم جدد الكالسيك اجلدد
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 ض���رورة تفعيل دور البنك املركزي كبنك للبنوك،فض ً
ال عن قيامه بوظيفته كمستشار مالي للحكومة.
 ينبغ���ي تفعي���ل جم���ال عم���ل األدوات الفنية املتاح���ة للبنكاملركزي على حنو يالئم مستوى املشكلة املثارة ،مثل استخدام
السوق املفتوحة وسياسات سعر اخلصم واالحتياطي.
التقرير االسرتاتيجي السادس

ع���اد االقتصاد إىل االهتمام بالرتاكم الرأمسالي خاصة
بعد احلرب العاملية الثانية(.)3
( )3منوذج هارود – دوما – (1946م) من أدلة عودة االهتمام إىل الرتاكم
الرأمسالي.
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تتف���اوت امل���دارس االقتصادي���ة م���ن حي���ث اآللي���ة
ال�ت�ي يتح���دد به���ا الرتاك���م الرأمسال���ي .عند املدرس���ة
الكالسيكية يوزع الدخل على الربع واألجور واألرباح؛
حي���ث يتحدد الربع على أس���اس قاع���دة اإلنتاج احلدي،
والباق���ي يكون لكل من األجور واألرباح ،والفرتاضات
افرتضها الكالسيك فإن األرباح تتوقف على مدفوعات
األج���ور ،وافرتاض الكالس���يك أن األجور س���وف تثبت
عند مستوى الكفاف.

مع الكالس���يك اجلدد دخل االقتصاد إىل مس���ارات
جديدة ،والعامل املشرتك أو املؤسس هلذه املسارات أنهم
يعت�ب�رون التحلي���ل اجلزئي وليس التحلي���ل الكلي ،ومن
هذه املسارات أنهم يتكلمون عن االدخار وليس الرتاكم
الرأمسالي ،ومن أدبياتهم االقتصادية يف هذا السياق:
االدخار من عمل األفراد.
وأنه اختياري.
وأن بواعثه ثالثة :االستهالك يف املستقبل ،واالحتياط
للطوارئ ،واحلصول على دخل.

أقرتح أن نتوقف مع املدرس���ة الكالس���يكية لنمسك
هن���ا أمرين :أحدهم���ا فكرة ،والثان���ي قضية .الفكرة
كانت لنا وقفة مع املدرسة الكالسيكية ،ولنا وقفة
هي أن الكالس���يك يربطون األرب���اح بالدخل ،وعندهم
األرباح هي دخل لصاحب رأس املال واملنظم؛ حيث تعامل مع مدرسة الكالس���يك اجلدد؛ الكالسيك اجلدد هم
الذين ربطوا االدخار وكذا االستثمار
الفكر الكالس���يكي معهما على
أنهم���ا عامل واحد من عوامل اإلنتاج .الكالس���يك اجل���دد ه���م الذي���ن ربط���وا مبع���دل الفائ���دة ،وقولب���وه يف قال���ب
هذه الفكرة أرى من املفيد إبرازها ،االدخ���ار وك���ذا االس���تثمار مبع���دل التحلي���ل اجلزئي الذي يعترب الفرد هو
ال الفائ���دة ،وقولب���وه يف قال���ب التحلي���ل وحدة التحليل ،وهذا أمر له أهمية يف
والتأكيد عليها؛ ألنه���ا تعطي دلي ً
اجلزئ���ي الذي يعت�ب�ر الفرد ه���و وحدة
فه���م األزمة املالية العاملي���ة املعاصرة،
على أن االقتصاد مع رواده األوائل يف التحليل.
ب���ل يف فه���م غريها من أزم���ات النظام
العامل الغربي ربط حصة رأس املال أو
الرأمسالي.
العائد على رأس املال بتوزيع الدخل،
هذه هي الفكرة ،أما القضية فهي أن الكالسيك وهم
بع���د الكالس���يك اجل���دد جرت مياه كث�ي�رة يف علم
م���ع النظام الرأمسالي ومن رواده األوائل املؤسس�ي�ن له ،االقتصاد ،ويف عامله هلا تفصيالتها الكثرية.
وبسبب ذلك فإن فكرهم عبرّ عن مصاحلهم أو انتمائهم
خامسا :مناقشة حول صالحية نظام الفائدة
ً
ً
ً
وتعارضا
تناقضا
املذهيب ،ولذلك فإنه���م يرون أن هناك
عند الكالسيك اجلدد الرتاكم يف نظريتهم يتأسس
بني األجور اليت هي دخل العمل ،واألرباح اليت هي دخل
كل من رأس امل���ال والتنظيم ،ولذلك افرتضوا -حماباة عل���ى أن االدخ���ار دالة متزاي���دة يف معدل الفائ���دة .وهنا
النتمائهم املذهيب -أن األجور س���وف تثبت عند مس���توى نتس���اءل عن مدى صالحية معدل الفائدة ليعمل أو ليقود
الرتاكم الرأمسالي ،دراسة معدل الفائدة هي دراسة يف
الكفاف.
السوق النقدي .وهذا يعين أن دراسة الصالحية التطبيقية
ّ
مارك���س –مؤس���س املدرس���ة املاركس���ية– وظ���ف ملعدل الفائدة حتى يقود الرتاكم الرأمسالي ال بد هلا من
لص���احل مذهب���ه فكر الكالس���يك الذي���ن ينتمون إىل دراسة هذا السوق.
النظام الرأمسالي ،وجاء توظيفه على أساس أن الرتاكم
يف دراس���ة الس���وق النقدي ،فإنه ميي���ز بني نوعني من
الرأمسال���ي كله الذي حتصل علي���ه الطبقة الرأمسالية
ه���و يف حقيقة األمر مقتطع من الدخل املس���تحق للطبقة األس���واق :الس���وق النقدي املنظم ،والس���وق النقدي غري
املنظم .وللتعرف على كل من هذين الس���وقني وكذلك
العاملة.
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للتمييز بينهما؛ فإن االقتصاديني يس���تخدمون املؤش���رين
التاليني:
أ -عالقة النقود املودعة إىل العرض النقدي.
ب -عالق���ة حقوق النظ���ام البنكي( :قروض وس���لف
وكمبياالت) على القطاع اخلاص إىل الدخل القومي.
وتسمى العالقة األوىل بنهج السيولة .أما العالقة الثانية
فتسمى بنهج املبالغ القابلة لإلقراض.
دون الدخ���ول يف تفصي�ل�ات معروف���ة؛ ف���إن هن���اك
دراس���ات اقتصادية ترى أن فاعلية مع���دل الفائدة لقيادة
عملي���ة الرتاكم الرأمسالي جي���ب أن يوضع يف ضوء أنه
ال ميك���ن االعتماد عل���ى معدل الفائ���دة لعمل الرتاكم
الرأمسالي(.)4
بالنس���بة للب�ل�اد النامي���ة عل���ى وجه اخلص���وص؛ فإن
ً
مرتبطا مع املوجود يف البالد
هيكل معدل الفائدة يكون
املتقدم���ة ،وهذا الربط مس���بب عن الس���يطرة املصرفية
للب�ل�اد املتقدمة اليت تضع مناذج التطبيقات املصرفية يف
البالد النامية .فكيف ميكن قيادة االدخارات يف البالد
النامية مبثل هذه النماذج.
إذا كانت دراس���ة السوق النقدي املنظم تكشف عن
خصائص مالزمة هلذا السوق؛ حبيث إن هذه اخلصائص
نظريا ملعدل الفائ���دة؛ فإنه من
تع���وق الفاعلية املتص���ورة ًّ
املعروف أن الس���وق النقدي غري املنظم يسيطر على جزء
كبري من نش���اط االقرتاض يف البالد النامية .إن دراس���ة
هذا السوق األخري ً
أيضا تكشف عن جمموعة أخرى من
اخلصائص تعمل ضد الفاعلية املتصورة ملعدل الفائدة.

من هذه اخلصائص:

الس���وق النقدي غري املنظم يس���ود يف جم���االت معينة،
واألش���خاص الذي���ن يعمل���ون يف هذا الس���وق ه���م أفراد
أشخاصا معنويني ،مثل البنوك .وهذه
طبيعيون ،وليسوا
ً
اخلاصية كما كش���فت دراس���ة صن���دوق النقد الدولي
)4( Tun Wai ,M“ .interest Rates In the Organisation money
markets of Underdeveloped Countries ’International
monetary Fund ,Staff paper ,Vol .7/1956 4 ,.P.240 .
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الس���ابق اإلش���ارة إليه���ا جتع���ل (العالق���ة ب�ي�ن املقرضني
واملقرتض�ي�ن ال تك���ون عالقة دائنني مبدينني فحس���ب،
وإمنا تكش���ف ً
أيضا عن هيكل اقتص���ادي واجتماعي
معني هو جزء من حياة القرية)(.)5
ب -حتليل هذا السوق غري املنظم يكشف كذلك عن
خاصي���ة أخرى ،وهي أن جانب العرض هو املس���يطر يف
هذا السوق ،وذلك لسببني:
أ -اهلي���كل االقتص���ادي واالجتماع���ي ال���ذي يرب���ط
املقرضني.
ن���درة رءوس األموال  .وكنتيجة لس���يطرة املقرضني،
فإن معدل الفائدة يف هذا السوق يكون أعلى عن املعدل
املوجود يف السوق املنظم ،ومثل هذه الزيادة ال تكون يف
انعكاسا ملتغريات حقيقية يف السوق النقدي.
معظمها
ً
ب -املقارن���ة ب�ي�ن الس���وق املنظم والس���وق غ�ي�ر املنظم
تكشف عن خاصية ثالثة وهي أن السوق األخري بطبيعته
أقل جتانس عن السوق األول.

استنتاج
يف ضوء ما قدمناه من خصائص عن الس���وق النقدي،
س���واء املنظ���م أو غري املنظ���م ،يف الب�ل�اد النامية ميكن
استنتاج اآلتي:
إن معدل الفائدة الذي يوجد يف البالد النامية جيب أن
ُينظ���ر إليه على أنه ميلك طبيعة خاصة عن مثيله املوجود
يف الب�ل�اد املتقدم���ة ،فاألخري قد ميل���ك بعض خصائص
كث�ي�را منه���ا .ف���إذا قبلنا مقول���ة :صالحية
(الس���عر) أو
ً
معدل الفائ���دة يزيد الرتاكم يف البالد املتقدمة ،ويؤدي
إىل تساوي االدخارات مع االستثمار؛ فإن مثل هذه املقولة
جيب أن ُتراجع يف البالد النامية؛ حيث إن معدل الفائدة
يف هذه البالد ال ميلك فاعلية مشابهة لفاعليته يف البالد
املتقدم���ة .ومث���ل ه���ذه املراجعة هل���ذا النوع م���ن التحليل
تتأكد لسببني هما:
)5( Tun Wai, M. “Les Taux d’Interet dans les Pays Peu Developers en
Dehors des Narches monetaires. Banque Internationale pour la
Reconstruction et le Developpement, Paris, 1963 P.3.

351

الباب السادس  :قضايا اقتصادية

أن مع���دل الفائ���دة يف البالد النامية ال���ذي يتكون يف
الس���وق النق���دي املنظم ال يعك���س متغ�ي�رات اقتصادية
داخلي���ة وحدها؛ ذلك أن���ه يكون حمكو ًما بالس���يطرة

املصرفية للبالد املتقدمة.

أ -مع���دل الفائ���دة يف الس���وق النق���دي غ�ي�ر املنظم ال
يعكس متغريات اقتصادية فقط ،وإمنا يتأثر أو يعكس
متغ�ي�رات اجتماعية ،وهذا بس���بب الطبيع���ة االقتصادية
واالجتماعية اليت تربط املقرضني باملقرتضني.
نتيجة ثانية ،وهي أنه باإلحالة إىل نظرية الكالسيك
اجلدد؛ فإن���ه إذا قبلنا فكرة أن الرتاكم الرأمسالي يف
الب�ل�اد املتقدمة الذي يعتم���د على معدل الفائدة هو قرار
اختي���اري وغ�ي�ر ُم َقاد؛ وذلك بس���بب أنه يق���ال :إن معدل
الفائدة ميلك خصائص (الس���عر) مبا يعكسه من تفاعل

ق���وى الع���رض والطلب؛ فإن مث���ل هذا التحلي���ل ال ميلك
صالحي���ة تطبيقية إلجي���اد أو لقيادة عملي���ة الرتاكم يف
الب�ل�اد النامية؛ حيث إن مع���دل الفائدة يف هذه البالد ال
ميلك خصائص (الس���عر) مبا يعكس���ه م���ن تفاعل قوى
الع���رض والطل���ب ،وكنتيجة فإن الرتاك���م الرأمسالي
ينبغي أن يكون مقا ًدا بواس���طة الدولة ،أو بواسطة قوى

اقتصادية أو غري اقتصادية أخرى غري معدل الفائدة.

إذا كن���ا ننتق���د االعتم���اد عل���ى معدل الفائ���دة ليقود
الرتاك���م الرأمسالي يف الب�ل�اد النامية؛ لكونه ال ميلك
خصائص (السعر) ،فهل ميكن أن نقول :إن هذا املعدل
���در أن يق���ود عملي���ة الرتاك���م الرأمسال���ي يف الب�ل�اد
ُي َق َّ
املتقدمة؛ وحيث يقال هناك :إنه ميلك خصائص السعر؟

لق���د تع���رض  Keynesلإلجابة على هذا الس���ؤال .ولقد
(ه���ز) التحلي���ل الكين���زي حتليل الكالس���يك اجلدد،
ذل���ك أنه اق�ت�رح إدخال عالقة االدخ���ار –الدخل بد ًال من
االدخار– ضمن معدل الفائدة ،وهذا االقرتاح الكينزي
هو موضوع الفقرة التالية.
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ً

انتق���د  Keynesالنظري���ة الكالس���يكية( )6بس���بب
إهماهل���ا عالقة االدخ���ار – الدخل .وبن���ص عبارته فإنه:
«عندم���ا جن���يء إىل املي���ل لالس���تهالك ،ومالزم���ة امليل
جدا م���ن االختالف يف
لالدخ���ار؛ فإنن���ا نكون قريب�ي�ن ًّ
الرأس مع الكالس���يك؛ إذ إن االقتصاديني الكالسيك
امل���ؤدى بواس���طة معدل
يص���رون أكث���ر منا عل���ى الدور
َّ
الفائدة يف تقلبات امليل لالدخار .لكن بدون ش���ك ،فإنه
ال يؤمل أن ننكر أن مس���توى الدخل ميل���ك ً
ريا
أيضا تأث ً
ربا على االدخار.
معت ً
وم���ن جان���ب آخر فإن���ه ال يتوق���ع أن ننك���ر أن معدل
ريا رمب���ا خمتل ًفا من وجه آخر
الفائ���دة ُي َق َّدر أن ميلك تأث ً
ع���ن هذا الذي يفك���رون فيه على االدخار يف إطار دخل
ً
معط���ى»( ،)7ولقد وجد هذا النق���د صداه عند كثري من
االقتصادي�ي�ن حت���ى ممن يع���دون من جدد الكالس���يك
اجلدد.
ومع االهتمام بالتنمية زاد االهتمام أكثر بهذه العالقة؛
كث�ي�را من االقتصاديني يعتقدون أن املش���كلة
ذل���ك أن
ً
الرئيس���ة أمام التنمية االقتصادية يف البالد النامية تتمثل
يف نقص املدخرات؛ أي أن مشكلة التنمية تقع يف جانب
العرض .وإن كنا ال نش���اركهم هذا الرأي ،إال إن هذا
ال يع�ن�ي أننا نقلل م���ن أهمية الرتاك���م الرأمسالي لعمل
التنمي���ة االقتصادية .لقد تعددت الدراس���ات اليت حبثت
عالقة االدخار – الدخل يف البالد النامية .ومن الدراسات
اجليدة يف هذا الصدد اليت نش���رتها جامعة  Harvardعن
أمريكا الالتينية .ومن أهم النتائج اليت انتهت إليها هذه
الدارسة(.)8
( )6يف هذا الصدد ،فإنه من املعروف أن  Keynesمل يفرق بني الكالسيك
وبني الكالسيك اجلدد.
)7( Keynes ,J.M‘ ,.theorie Generale de I’Emploi ,de I’Interet ,et de
la Monnaie ,Traduction de Kean de la fargentaye ,Petite
Bibliotheque Payot ,Paris ,1968 ,P.189 .
”)8( Landau ,Lewis“ ,Savings Function For Latin American.
Studies in Development Planning ”Harvard Economic
Studies ,1967 ,P.303 .
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ج���دا للدخل ،ف���إن االدخار
 عن���د مس���توى خمف���ض ًّاإلمجالي يكون عند مستوى صفر.
 وعندما يرتفع الدخل إىل ما فوق املستوى الكفايف؛ف���إن االدخار اإلمجال���ي يرتفع مبعدل متزاي���د ،طاملا أن
عملية التنمية تتقدم .وقد سجل عن هذه املرحلة أن معدل
منو االدخار يكون فوق معدل منو الدخل.
 مع مراحل أخرى يف التقدم االقتصادي ،فإن معدلاالدخ���ار يب���دأ يف التناق���ص .وهذا التناق���ص ميكن أن
يوض���ح بنض���ج القط���اع الرأمسال���ي ،وخلصائص أخرى
ترتب���ط باملتغريات يف اجملتم���ع املتقدم .والنقص يف معدل
من���و االدخار يس���تمر حت���ى املرحلة اليت عنده���ا يتوقف
معدل االدخار عن النمو.

واس���تطرا ًدا فإننا نعتقد أن النتائج التوزيعية التدمريية
للدخ���ل اليت س���جلتها الدراس���ات التطبيقية ع���ن البالد
النامي���ة ال ميك���ن فصلها عن هذه الفك���رة اليت تربط
معدل ادخار أعلى مبعدل أكرب من سوء توزيع الدخل.
النتيجة األهم يف إطار دراستنا هي أنه ثبت قطع الصلة
بني االدخار ومعدل الفائدة ،أي قطع الصلة بني الرتاكم
الرأمسال���ي ومع���دل الفائدة ،ويعين ه���ذا أنه ليس ملعدل
الفائ���دة فاعلي���ة يف حتريك االدخارات عل���ى النحو الذي
يقال.

ساب ًعا :نظريات ادخار املنشأة

واضحا
مل يق���دم أوائل الكالس���يك اجل���دد متيي��� ًزا
ً
ثبت قطع الصلة بني االدخار ومعدل بني م���ا ُيع���رف بنظرية ادخ���ار العائلة
 فيم���ا وراء هذه املرحلة من مراحل الفائدة ،أي قطع الصلة بني الرتاكم ونظري���ة ادخار املنش���أة ،ولكن عندالنم���و؛ ف���إن مس���توى دخل الف���رد لن الرأمسال���ي ومع���دل الفائ���دة ،ويعين متأخ���ري الكالس���يك اجل���دد ب���دأ
هذا أنه ليس ملعدل الفائدة فاعلية يف
يصب���ح حمد ًدا ًّ
واضح���ا .وهذا
مهما ملعدل االدخار .أي حتري���ك االدخارات عل���ى النحو الذي يظه���ر ه���ذا التميي���ز
ً
يق���ل االرتباط بني دخ���ل الفرد ومعدل
املوضوع نظرية ادخار املنش���أة يدرس
يقال.
االدخار.
يف املؤلف���ات االقتصادي���ة حتت عنوان
إمجال���ي ه���ذه النتائج يع�ن�ي أن عالقة مع���دل االدخار  ،The Theories of Corporateوه���ذا الن���وع م���ن
والدخل احلقيقي ليست خطية.
االدخ���ار هو موضوع اهتم���ام واضح ب�ي�ن االقتصاديني،
إن نتائج هذه الدراس���ة التطبيقية تثري من وجهة نظرنا
جمموعة من املالحظات:
 أنه���ا تؤكد عالقة االدخ���ار – الدخل .وهي العالقةاليت ض ّمنها  Keynesنظريته ،وانتقد بس���ببها النظرية
الكالسيكية اليت تعتمد وتعترب معدل الفائدة.
 ه���ذه النتائ���ج تتضمن فكرة عل���ى جانب كبري مناألهمي���ة ،وقد تكون عل���ى جانب كبري م���ن اخلطورة
االجتماعي���ة واالقتصادي���ة ،ه���ذه الفكرة ه���ي أن عدم
تس���اوي أكرب يف توزيع الدخل حيابي معدل ادخار أعلى
يف املراحل األوىل للنمو .ولقد تعلق كثري من االقتصاديني
بهذه الفكرة(.)9
)9(Brutin ,H.J“.Growth Models and Underdeveloped Countries ,”The
Economics of Underdevelopment ”Galax Book ,1963 ,L.P.230 .
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وخاص���ة االقتصادي�ي�ن ال���ذي يكتبون ع���ن اقتصاديات
ال���دول املتقدمة .ذلك أن اس���تثمار الش���ركات الكبرية
يف ه���ذه الب�ل�اد يتوقف بدرج���ة كبرية عل���ى مدخراتها
اخلاصة ،ومن هنا جاء االهتمام بدراسته.
نظري���ات ادخار املنش���أة حت���اول اإلجابة على الس���ؤال
التال���ي :كيف ميكن حتديد املس���توى املرغوب ملخزون
رأس املال؟… عرض االقتصاديون نظريات حياولون بها
اإلجابة على السؤال وهي:
نظرية الكالسيك اجلدد.
نظرية الربح املتوقع.
نظرية السيولة.
نظرية املضاعف.
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ولق���د اختلفت هذه النظريات املتبادلة اختال ًفا واس��� ًعا
يف كيفية حتديد املس���توى املرغ���وب ملخزون رأس املال.
ولعمل هذه التحديد اس���تخدمت من���اذج رياضية متقدمة
ومعق���دة .هل���ذا فإن دراس���ة ه���ذا املوضوع تق���ع يف نطاق
ما ُيعرف باالقتصاد القياس���ي .وس���وف أحاول أن أعطي
فكرة مبس���طة عن نظرية الكالس���يك اجلدد كمثال
على هذا النظريات.

تكون متناقضة .دراسة  Jorgensonو Stephenson
اليت اس���تخدمت بيانات مخس عش���رة صناعة أمريكية
استنتجت أن نظرية سلوك االستثمار املنظم املؤسس على
نظرية الكالس���يك اجلدد للرتاك���م الرأمسالي ميكن
ض لإلنفاق االستثماري املالي(.)11
أن تزود بتفسري ُم ْر ٍ
ويف املقابل ،فإن  Nadiri, Eisnerاختربا ً
أيضا هذه
النظرية ،وقد اس���تخدما مناذج رياضية أخرى كأدوات
حتليلي���ة .توص�ل�ا إىل نتائ���ج تناق���ض Jorgenson
و.Stephenson

وس���وف أحن���ي أي عرض أو اس���تخدام رياضي .وهذه
احملاول���ة ليس���ت س���هلة ،كم���ا ق���د جتع���ل الع���رض ذا
إمكانية حمدودة.
إن نتائج الدراسات التطبيقية توضح

لقد اس���تنتجا :أنه مل تثبت أية حالة
أن االقتصادي�ي�ن ال ميلكون حتى اآلن
نظرية الكالسيك اجلدد:
للمرون���ة املق���درة ملخ���زون رأس امل���ال
نظرية ذات قبول واسع وإثبات متيقن
نظرية الكالس���يك( )10مؤسسة على إىل حد ما تش���رح الس���لوك االدخاري املعمولة باس���تخدام األس���عار النسبية
األس���عار النس���بية للطلب عل���ى عوامل للمنشأة.
ال�ت�ي ختتل���ف اختال ًف���ا ذا معن���ى عن
الصفر .ويف املعادالت األكثر تواف ًقا،
اإلنت���اج .وفيما يتعلق ب���رأس املال؛ فإن
مث���ن رأس املال ،أو بعبارة أخ���رى إجيار رأس املال ،وهو فإن املرونات املقدرة ملخزون رأس املال بواس���طة األسعار
النس���بية تكون يف نطاق  0.05وبصف���ة عامة ،فإن هذا
السعر الظلي يعتمد على العوامل اآلتية:
كاف لفاعلية منوذج
تطبيقيا غري
تأييدا
سعر السلع الرأمسالية.
يبدو أن يكون ً
ٍ
ًّ
الكالسيك اجلدد للرتاكم الرأمسالي(.)12
معدل االستهالك.
معدل الفـائـدة.
وهك���ذا ،ف���إن نتائج الدراس���ات التطبيقية توضح أن
معدل الضرائب املباشرة.
االقتصادي�ي�ن ال ميلك���ون حت���ى اآلن نظري���ة ذات قبول
مع���دل الص���رف النس�ب�ي لس���عر الس���لع الرأمسالية،
واس���ع وإثبات متيقن إىل حد ما تشرح السلوك االدخاري
ويقصد بهذا املصطلح ربح رأس املال.
للمنشأة.
بعض املعامالت األخرى.
ً
وربطا هلذه النتائج بدراستنا فإنها تعين أن معدل الفائدة
الس���لوك االدخاري للمنش���أة ،أو بعبارة أخرى سلوك
ليست له فاعلية يف ادخار املنشأة أو التكوين الرأمسالي
االستثمار املنظم.
باملنش���أة .وهك���ذا تنتقد فاعلية نظ���ام معدل الفائدة يف
تطبيقي���ا بواس���طة بع���ض
اخت�ب�رت ه���ذه النظري���ة
ًّ
سلوك املنشأة كما انتقدت يف سلوك األفراد.
االقتصاديني .وما أس���جله أن نتائج الدراسات التطبيقية
(10) Jorgenson, D.W. Siebert, C.D., “A Comparison of
Alternative theories of Corporate Investment Behavior”,
the American Economic Review, Vol LVIII, No. 4, Sep.
1968, P. 683710-.
Jorgenson, D.W. & Stephernson, J.A. “Investment
Behavior in U.S. manufacturing: 1947 – 1960”,
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األزمة املالية العاملية املعاصرة والنظام اإلسالمي البديل

القسم الثاني
البديل اإلسالمي
يف إطار عالج األزمة املالية العاملية املعاصرة
متهيد
هذا هو القسم الثاني يف هذه الدراسة اليت أقدمها عن
األزمة املالية العاملية املعاصرةً .
وربطا هلذا القسم مبا قبله
أشري إىل أن القسم األول تضمن تعري ًفا باألزمة من حيث
أس���بابها وتداعياتها ،ثم ً
عرضا لبعض السياس���ات اليت
اقترُ ح���ت لعالج األزمة يف إطار النظ���ام التمويلي القائم،
وال���ذي وقع���ت في���ه األزمة وبس���ببه ،وختم هذا القس���م
مبناقش���ة موضوعني هلما أهمية؛ األول تقويم فعالية آراء
امل���دارس االقتصادية يف تكوين الرتاك���م الرأمسالي،
والثاني عن فعالية نظام الفائدة.
يف هذا القس���م الثان���ي أحاول تقدي���م تعريف بالنظام
اإلس�ل�امي البديل للنظام الذي تس���بب يف األزمة .وسوف
أقتصر على مناقش���ة املوضوعني اللذين ختم بهما القسم
األول ،وهم���ا موض���وع الرتاكم الرأمسال���ي ،وموضوع
البديل لنظام الفائدة.
عندم���ا ننتق���ل إىل احلدي���ث عن اإلس�ل�ام؛ فإنه جيب
أن ندخ���ل إىل ذلك م���ن املدخل الصحي���ح؛ وهذا املدخل
عالج���ا لألزمة ،ذلك
الصحي���ح هو أن اإلس�ل�ام ال يقدم
ً
أن���ه لو مت التعامل م���ع األمر على هذا النح���و؛ فإنه يعين
أن اإلس�ل�ام يقب���ل نظام الفائدة ويك���ون دوره أنه يعاجل
التداعيات الس���لبية هلذا النظ���ام .املدخل الصحيح يتمثل
يف اعتبار أن اإلس�ل�ام يقدم نظا ًما بدي ً
ال؛ حبيث إن هذا
النظام ال يولد األزمة.
ومهمتن���ا يف ه���ذه الفق���رة ه���ي التعريف به���ذا النظام
اإلس�ل�امي الذي نعتربه بدي ً
ال لنظ���ام الفائدة .أضيف إىل
ما س���بق أن األديان الس���ماوية ،أي دين ،ال جتيء لتعاجل
أخطاء نظام وضعه البش���ر ،وإمنا جتيء األديان بنظام ال
ينتج أخطاء ،وإس�ل�امنا هو رس���الة اهلل اخلامتة ،وجيب
متويليا موضوع
أن نتعام���ل معه عل���ى أنه يقدم نظا ًم���ا –
ًّ
التقرير االسرتاتيجي السادس

حبثن���ا – ال ينتج األزمات اليت أنتجها النظام الذي وضعه
البشر.
التمويل يف اإلس�ل�ام مؤس���س على نظام املش���اركة،
ً
بدي�ل�ا لنظام الفائدة .يعين
وه���ذا هو النظام الذي نعتربه
ذلك أننا أمام نظامني :نظام الفائدة ،ونظام املشاركة.
ضروريا
بع���د هذا التمهي���د هلذه الفق���رة الذي رأيت���ه
ًّ
أق���دم تعري ًف���ا خمتص��� ًرا بالنظام اإلس�ل�امي ،وهو نظام
املشاركة الذي هو البديل لنظام الفائدة ،وهذا التعريف
س���وف يبني أن نظام املش���اركة ال ينت���ج أزمة ،وإمنا هو
نظام مربأ من األزمة.

أو ً
ال :الرتاكم الرأمسالي يف االقتصاد اإلسالمي:
دراس���ة اإلس�ل�ام من حيث اقتصاده تب�ي�ن أن الرتاكم
الرأمسالي نوعان:
الن���وع األول :تراك���م رأس م���ال اإلنتاج على مس���توى
األفراد (القطاع اخلاص).
الن���وع الثاني :تراك���م رأس مال اإلنتاج على مس���توى
الدولة (القطاع العام).
وأح���اول تقدي���م تعريف خمتص���ر بهذي���ن النوعني من
الرتاكم.

الن���وع األول :تراك���م رأس م���ال اإلنت���اج عل���ى
مستوى األفراد (القطاع اخلاص):
الن���وع األول يف الرتاكم هو تراك���م رأس مال اإلنتاج
عل���ى مس���توى األف���راد ،واإلس�ل�ام جيع���ل الرتاكم هنا
داليا على زيادة اإلنتاج بدفع كل عوامل اإلنتاج
يتأس���س ًّ
إىل النش���اط االقتص���ادي كواج���ب دي�ن�ي جبان���ب أن���ه
ض���رورة اقتصادية ،ويف نفس الوقت يعمل على ترش���يد
االستهالك.
وبهذا يكون هناك فائض ُيستخدم للرتاكم ،ويكمل
اإلس�ل�ام تشريعه يف هذه املرحلة بتأثيم االكتناز .ويعين
ه���ذا أن ما ُي َّد َخر يل���زم توجيهه إىل االس���تثمار مبفهومه
اإلس�ل�امي ،وه���و أن يكون يف س���بيل اهلل أي اس���تثمار
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يش���مل اجلوانب االجتماعي���ة واالقتصادية .أم���ا العالقة
الدالي���ة لرتاك���م رأس م���ال اإلنتاج؛ فإن اإلس�ل�ام جيعل
الرتاكم هنا دالة يف معدل الربح.
وألجل أن يؤمن اإلسالم مالك رأس املال الذي يستثمر
مدخرات���ه يف مقابل حصة من الربح؛ فإنه وضع جمموعة
م���ن الضواب���ط املنظمة للصي���غ االقتصادية ال�ت�ي أباحها
يف االس���تثمار .وه���ذه الضواب���ط جتعل التنب���ؤ عن الربح
إجيابيا.
املستقبل تنبؤًا
ًّ

الن���وع الثان���ي :تراك���م رأس م���ال اإلنت���اج على
مستوى الدولة (القطاع العام):
النوع الثاني هو تراكم رأس مال اإلنتاج على مس���توى
الدول���ة ،ولتحقي���ق هذا اهلدف ،وه���و تراكم رأس مال
اإلنتاج على مس���توى الدولة ش���رع اإلس�ل�ام ثالث أدوات
هي:
امللكية العامة.
التوظيف (الضرائب).
مبدأ الضمان االجتماعي.
وتنفي���ذ هذه األدوات الثالث مس���ئولية الدولة كجهاز
قائم حمدد .أما العالقة الدالية يف هذا النوع من الرتاكم
فكما يلي:
امللكية العامة يف اإلسالم دالة يف ضمان حد أدنى من
الدخول ألفراد اجملتمع اإلس�ل�اميً ،
وأيضا دالة ألوضاع
دخلية توزيعية معينة ،كما أن النمو االقتصادي هو أحد
العناصر اليت تتأسس عليها هذه الدالة.
داليا بأوضاع
التوظيف (الضرائب) يف اإلسالم يرتبط ًّ
طارئ���ة .ومن اس���تعراض ه���ذه األوضاع جند أنه���ا تتعلق
باملس���لمني عامة ،وهذا أع ّم م���ن أن يكونوا فقراء .ومن
هذه األوضاع حالة احلروب وحالة التخلف االقتصادي.
الضمان االجتماعي دالة يف أوضاع الفقراء .وإن مقداره
يق���در حباجة هؤالء الفقراء ،ومواجهة الفقر كفقر عام
هي مسئولية الدولة.
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ثان ًيا :مقابلة بني نظرية الرتاكم الرأمسالي يف
االقتصاد اإلسالمي ويف االقتصاد الوضعي:
املقارن���ة بني نظريات الرتاكم الرأمسالي يف االقتصاد
اإلس�ل�امي ونظري���ات الرتاك���م يف االقتص���اد الوضعي
تكشف عن اآلتي:
يف املقابلة مع نظرية الكالسيك فإنه وإن كان هناك
اتفاق بني النظريتني يف أن تراكم رأس مال اإلنتاج يرتبط
داليا مبعدل الربح؛ إال إنه بعد هذا االتفاق فإن اإلس�ل�ام
ًّ
جوهريا عن املدرس���ة الكالسيكية؛
خيتلف ،بامتياز،
ًّ
وذل���ك ألن اإلس�ل�ام ال يرب���ط معدل األجر عند مس���توى
الكفاف كما تفعل املدرسة الكالسيكية حتى حتقق
أعلى معدل للرتاكم.
يف املقابلة مع النظرية املاركس���ية ،اإلس�ل�ام خيتلف
كلي���ة م���ع ه���ذه املدرس���ة ،ذل���ك أن ماركس يؤس���س
الرتاك���م عل���ى مع���دل االس���تغالل ،وه���ي فك���رة غري
موجودة كلية يف اإلسالم.
يف املقابل���ة مع نظرية الكالس���يك اجلدد ،اإلس�ل�ام
ال جيع���ل الرتاك���م دال���ة يف مع���دل الفائدة كم���ا تفعل
هذه املدرس���ة .واعتماد الرتاكم على مع���دل الفائدة هو
أحد أس���باب األزم���ات االقتصادية .كما أن اإلس�ل�ام ال
جيع���ل الرتاك���م يعتمد عل���ى الدخ���ل ،وبالتال���ي ،فإنه
يتطلب درج���ة من التفاوت يف توزي���ع الدخل حتى يتحقق
االدخار .بل إن اإلسالم جيعل درجة أكرب من املساواة يف
الدخ���ول هي أحد مصادر الرتاكم ،وذلك ألن اإلس�ل�ام
يأخ���ذ يف االعتبار اجلانب االجتماعي؛ حيث ختلو نظرية
الكالسيك اجلدد من أي ارتباط بهذه العناصر.
النظرية اإلس�ل�امية تتفوق من حيث إنها تؤس���س دالة
لرتاك���م رأس م���ال الش���خص العام يف مقاب���ل أن نظرية
الكالس���يك اجل���دد يف أصله���ا ترفض كلي���ة مثل هذه
الدالة.
التقرير االسرتاتيجي السادس

األزمة املالية العاملية املعاصرة والنظام اإلسالمي البديل

ثال ًثا :املشاركة :النظام البديل لنظام الفائدة:

نظام التمويل يف اإلسالم قائم على أساس املشاركة،
وصيغ املعامالت اليت ب ّينها اإلس�ل�ام هي اليت حتقق هذا
اهلدف وهو املش���اركة .ميكن تقدي���م حتليل اقتصادي
للمشاركة من خالل أوجه كثرية ،ولكين أقتصر على
وجه واحد هو املتمثل يف اآلتي :نظام مشاركة رأس املال
كأحد عوامل اإلنتاج مع عوامل اإلنتاج األخرى يستهدف
حتقي���ق اإلنتاج بطريقة مباش���رة ،وليس جمرد احلصول
على دخل .هذا األمر وهو استهداف حتقيق إنتاج بطريقة
مباش���رة يعترب ضمن اإللزامات اليت يضعها اإلسالم على
رأس املال عندما يشارك يف اإلنتاج.

هناك شخص حمتاج لالقرتاض لإلنفاق على استهالكه
الش���خصي حلاجته لذلك ،وأجيب أن اإلس�ل�ام قد شرع
م���ن التنظيم���ات املالية ما يس���د به حاج���ة احملتاج ،ومل
جيعل اإلس�ل�ام هذا احملتاج يس���د حاجته بواسطة قرض
يدفع عنه فائدة.
بالنس���بة الس���تغالل الن���وع الثاني م���ن رءوس األموال،
وهو رأس م���ال أدوات اإلنتاج ،اإلس�ل�ام أجاز اإلجارة يف
ه���ذا الن���وع من األم���وال ،ويعين ه���ذا أن صاحبه حيصل
عل���ى عائد حم���دد .ولنحاول أن نتعمق يف هذا التش���ريع،
فاحتم���ال أن يأخذ املقرتض رأس امل���ال املتمثل يف أدوات
إنتاج ليستخدمه يف استهالكه الشخصي ،هذا االحتمال
غ�ي�ر وارد كلي���ة .إن إعطاء رأس امل���ال املتمثل يف أدوات
واحدا ،وهو أن يستخدمه آخذه
اإلنتاج لن حيمل إال معنى ً
يف نش���اط اقتصادي منتج .وإذن فإن إعطاء صاحب رأس
مراعى
املال احلق يف احلصول على دخل مللكيته يكون ً
منتجا حقيقة.
فيه أن سبب ذلك هو أن هذا املال يكون ً

عندم���ا حنل���ل املعام�ل�ات ال�ت�ي يس���مح بها اإلس�ل�ام
الس���تغالل رأس امل���ال ،جند أن جم���رد امللكية ليس هو
الس���بب األصل���ي وراء ح���ق احلصول على دخ���ل من هذه
امللكي���ة ،وإمنا نكتش���ف أن حق احلص���ول على دخل
يرتب���ط بتش���غيل املال يف عم���ل منتج،
ولنح���اول أن نب�ي�ن ذل���ك م���ن خ�ل�ال نظ���ام مش���اركة رأس امل���ال كأح���د
عوام���ل اإلنت���اج م���ع عوام���ل اإلنت���اج
املعام�ل�ات اليت يبيحها اإلس�ل�ام ملالك
األخ���رى يس���تهدف حتقي���ق اإلنت���اج
املال.
بطريق���ة مباش���رة ،ولي���س جم���رد

م���ن الض���روري أن أش�ي�ر هن���ا إىل
عظمة التش���ريع اإلسالمي يف تناسقه
وهو يش���رع الس���تغالل رأس املال ،إن
آخذ املال
احلال���ة اليت من احملتمل أن ِ
احلصول على دخل.
إن اش�ت�راط اإلسالم على مالك رأس
ميك���ن أن يس���تخدمه لالس���تهالك
ً
ش���ريكا
امل���ال النق���دي أن يدخ���ل به
الش���خصي ،وه���ي حال���ة رأس امل���ال
يف مقاب���ل حصة من الرب���ح ،هذا التش���ريع يوجه إىل أن النق���دي مين���ع فيه���ا اإلج���ارة ،أي احلصول عل���ى عائد
اإلس�ل�ام جعل حق احلص���ول على دخل م���ن امللكية يف حمدد ،وإمنا يشرع هنا املشاركة.
ً
مربوطا بأن ُتس���تغل ه���ذه امللكية يف
ش���كلها النق���دي
آخذ
أما احلالة األخ���رى اليت ال يوجد فيها احتمال أن ِ
نشاط اقتصادي منتج ،كيف يكون هذا؟
املال ميكن أن يستخدمه مباشرة لالستهالك الشخصي
األمر واضح ،ذلك أنه لو كان اإلسالم أعطى لصاحب وه���ي حالة رأس م���ال أدوات اإلنتاج؛ فإن اإلس�ل�ام جييز
املال احلق يف إقراضه للغري مقابل فائدة حمددة؛ فإنه قد هن���ا اإلجارة .ويف كلت���ا احلالتني جند أن س���بب إعطاء
حيدث أن الذي يقرتض ال يس���تغل ما يقرتضه يف نش���اط صاح���ب رأس املال احلق يف احلصول على دخل من ماله
منتجا ،وأنه
إنتاجي ،وإمنا يستخدمه لالستهالك الشخصي ،ولكن ال���ذي يعطيه للغري هو أن هذا امل���ال يكون ً
اإلسالم ح ّرم هذه الصورة مبا حتتمله من استخدام املال يس���تخدم يف اإلنتاج .وحدي ًثا تنب���ه االقتصاديون إىل هذا
املقرتَض يف غري نش���اط إنتاجي حقيقي ،ويف مقابل ذلك املعنى الذي س���بق به اإلس�ل�ام ،وه���و أن تربير احلصول
()13
أباح اإلس�ل�ام لصاحب املال النقدي أن يش���ارك يف الربح على دخل لرأس املال جيب أن يربط بأن له إنتاجية.
واخلس���ارة ،ويتضم���ن هذا بالقطع أن املال يس���تخدم يف
نشاط إنتاجي حقيقي ،قد يقال :إن اإلسالم رمبا يكون
ق���د ض ّيق على صاحب احلاج���ة ،مبعنى أنه رمبا يكون ( )13الدكتور حييى أمحد نصر (املدخل إىل علم االقتصاد) ،دار الكتاب
اجلامعي القاهرة 1980م ص .242 – 240
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ما هو املعنى االقتصادي الذي يس���تنتَج من اس���تهداف
اإلنتاج بواس���طة أش���كال معينة م���ن املعامالت كأحد
أدوات التقدم االقتصادي يف املنهج اإلسالمي؟ إجابة هذا
اقتصادي���ا بأوضاع كثري من اجملتمعات
الس���ؤال تربطنا
ًّ
والدول اليت عرفت يف أحد عصور تارخيها غ ًنى يف شكل
امتالكه���ا رأس مال س���ائل ،وه���و رأس امل���ال النقدي.
وبالرغ���م من ضخامة م���ا امتلكته هذه الدول من رءوس
أموال إال إن حضارتها أو دورها التارخيي يف املساهمة يف
قص�ي�را ،وكان حمدو ًدا
القي���ادة وصنع احلضارة كان
ً
ج���دا ،أو يكاد يك���ون منعد ًما؛ وذل���ك ألن هذه الدول
ًّ
احتفظت بثروتها يف شكل رأس مال سائل ،وقد استتبع
ذل���ك إن كان النش���اط يف إقراض واق�ت�راض رأس املال
وصاحب
هو النش���اط االقتصادي الرئيس���ي والس���ائد،
َ
ذلك إهمال النش���اط االقتصادي املنتج يف ش���كل س���لع
مادية وخدمية .وميكن أن نأخذ أس���بانيا ،كمثال ،يف
الفرتة التارخيية املس���ماة بعص���ر الرأمسالية التجارية .يف
هذه الفرتة كانت أس���بانيا أغنى دولة أوروبية ،أو أغنى
دول���ة يف العامل بس���بب م���ا متتلكه من نقود يف ش���كل
ذهب وفضة ،وقد اس���تجلبت هذه املعادن من الدول اليت
احتلتها .وبسبب أنها مل توجه رءوس األموال إىل النشاط
االقتص���ادي اإلنتاجي باملعنى الذي نقص���ده لإلنتاج وهو
حتويل���ه إىل رأس مال صناع���ي أو زراعي أو جتاري؛ فإن
جدا،
دوره���ا القي���ادي لالقتص���اد العاملي كان
قص�ي�را ًّ
ً
وكان أثره���ا يف احلض���ارة اإلنس���انية منعد ًم���ا ،وذل���ك
بالرغم من غناها يف إحدى فرتات التاريخ.
يف ضوء هذا التحليل التارخيي ،تصبح إجابة س���ؤالي
السابق عن املعنى االقتصادي الستهداف اإلنتاج بواسطة
أش���كال معينة من املعامالت واضحة ،ذلك أن اإلسالم
وهو يستهدف إقامة جمتمع إسالمي قوي ودولة إسالمية
ريا
مستقرة وحضارة إسالمية حقيقية استخدم لذلك كث ً
من األدوات والوسائل واألساليب ،ومن األدوات واألساليب
أنه يف جمال املعامالت االقتصادية ربط اس���تخدام رأس
املال بواسطة الغري والتعاون معه بأشكال من املعامالت
االقتصادية.
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وق���د اس���تلزم يف ه���ذه األش���كال أن يكون أس���لوب
املش���اركة هو أس���اس التعاقد .وبهذا الش���رط ،يكون
توجه رءوس األموال الس���ائلة وأن
اإلس�ل�ام قد ضم���ن أن َّ
تتحول إىل نش���اط اقتص���ادي منتج حقيق���ة باملعنى الذي
ش���رحته .ويك���ون اإلس�ل�ام به���ذا ق���د خلّ���ص اجملتم���ع
اإلس�ل�امي من داء حصر النش���اط االقتصادي ألصحاب
رءوس األموال يف االجتار بالنقد :بي ًعا وش���را ًء ومسس���رة
إىل آخ���ر ص���ور التعام���ل يف النق���د ،وال�ت�ي نعرفه���ا يف
اجملتمعات املعاصرة من خالل دراسة نشاط البورصات،
ونشاط املصارف.
استهداف اإلسالم حتريم الربا وحتريم االجتار بالنقد
هو اس���تهداف أصيل ،وتش���ريعه التعامل باملشاركة هو
تش���ريع مقصود به حتقيق غايات ومقاصد معينة حمددة.
وأري���د أن أعود وأك���رر أن اجملتمعات ال�ت�ي تعتمد على
االجت���ار بالنق���د ،وجتعله النش���اط االقتص���ادي الرئيس
اقتصادي���ا ،وال ميكن أن
فيه���ا ه���ي جمتمع���ات هش���ة
ًّ
ننخ���دع مبظاهر ال���رواج االقتصادي الذي تب���دو به هذه
اجملتمعات .ذلك أن أية أزمة اقتصادية عاملية مثل القائمة
اآلن س���وف تعصف باقتصاديات هذه اجملتمعات ،وتأتي
ولنع درس التاريخ
على األخضر والياب���س فيها .ولنحفظ ِ
يف جمتمع���ات مماثلة هلا س���ابقة مثل حالة أس���بانيا اليت
أش���رت إليها .وهناك غري أس���بانيا الكث�ي�ر .وجبانب أن
أخالقيا،
اقتصاديا فإنها هش���ة
ه���ذه اجملتمع���ات هش���ة
ًّ
ًّ
وه���ذا اجلان���ب األخالق���ي يكثر عنه احلدي���ث اآلن يف
سياق احلديث عن األزمة املالية العاملية املعاصرة.
وهك���ذا يك���ون اش�ت�راط املش���اركة يف املعام�ل�ات
اإلسالمية ،وهو االشرتاط الذي يستلزم توجيه رأس املال
النقدي إىل النش���اط اإلنتاجي احلقيقي ،هذا االشرتاط
يس���تهدف اإلنتاج ،واإلنتاج بدوره ه���و أحد األدوات اليت
تستخدم لتحقيق تقدم االقتصاد ،وكذا استقراره.
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معلومات إضافية
أبرز األزمات اليت مر بها االقتصاد األمريكي قبل األزمة احلالية
أزمة الكساد العظيم (1933 -1929م):
يكاد يجُ مع االقتصاديون على أن أكرب مش���كلة مرت على االقتصاد األمريكي هي مش���كلة الكس���اد العظيم
بني عامي 1933- 1929م ،ولقد كانت فع ً
ال أزمة من العيار الثقيل ،واختذت بعدها احلكومة األمريكية حزمة من
التغيريات والتحسينات على سياسات وإجراءات املؤسسات املالية احلكومية والتجارية.
وقد أدت األزمة إىل انهيار س���وق األس���هم؛ بسبب ضخامة املبالغ املس���تثمرة يف مضاربات السوق ،خاصة بعد تقديم
ً
قروضا لتلك املضاربات ،وانهار معها  9000بنك جتاري ،وبلغت البطالة يف الشعب األمريكي أكثر
البنوك التجارية
م���ن  ،%40وم���ن اهم احلل���ول اليت ُطرحت حلل تل���ك األزمة :تقوية صالحي���ات البنك املركزي األمريكي ،وإنش���اء
ش���ركة عام 1939م إلدارة املوجودات الضعيفة اليت تعود آلالف من مؤسس���ات االدخار واإلقراض والبنوك الفاشلة يف
الواليات املتحدة ،كذلك ُأنش���ئت ش���ركة التأمني على ودائع البنوك التجارية (حبد أقصى مائة ألف دوالر أمريكي
ل���كل ش���خص يف كل بن���ك) ،و ُفصلت أعمال البن���وك التجارية عن البنوك االس���تثمارية ،ف ُم ِن َع البن���ك التجاري من
التعام���ل مع ديون الش���ركات إص���دا ًرا وضما ًنا وتغطية ،وسمُ ح هلا فقط يف البيع َ
األ َّو ِلي للديون احلكومية (س���ندات
اخلزانة قصرية األجل) ،وترك للبنوك االستثمارية كل ذلك.
ومسح هلا ً
أيضا بالوساطة يف عمليات األسهم والسندات ،وإنشاء الصناديق االستثمارية املختلفة يف األسهم والسندات
والسلع والعقار وغريه.
ريا
باإلضافة إىل ذلك ُمنعت البنوك التجارية من فتح فروع هلا يف غري املنطقة اليت توجد فيها؛ وذلك بس���بب أن كث ً
من ِّ
املنظرين واحملللني االقتصاديني لألزمة يف تلك احلقبة عزا سقوط البنوك التجارية إىل عدة أسباب منها:
أنها ذات فروع منتش���رة؛ فحيث س���قط فرع أو اختل فرع أ ّثر يف الفروع األخرى ،وأدى ذلك إىل أزمة على مس���توى
البلد ،ف ُرئي جعل البنوك التجارية بدون فروع؛ حبيث تقلص تأثر بعضها ببعض.

أزمة تساقط البنوك التجارية (1992-1985م):
األزمة الثانية الكبرية هي أزمة تساقط البنوك التجارية يف الواليات املتحدة بني عامي 1992-1985م ،فقد سقط
سنويا يف تلك احلقبة( ،من مسات أمريكا كثرة البنوك التجارية ،خاصة بعد قرار منع الفروع،
ما معدله  100بنك ًّ
ففيها تقري ًبا عشرة آالف بنك ،مقابل ألف بنك يف املتوسط للدول الصناعية ،بينما يف اليابان  100بنك فقط).
وقد كان أهم س���بب يف ذلك :كثرة الس���يولة من جراء ودائع الدول البرتولية اليت متتعت بفوائض بعد زيادة أسعار
ريا من التس���هيالت إىل دول
البرتول غري املس���بوقة يف تلك احلقبة ،وهو ما جعل البنوك التجارية األمريكية تقدم كث ً
أمريكا اجلنوبية ،واليت ما لبثت أن عجزت عن السداد ،وهو ما أربك النظام املالي يف الواليات املتحدة األمريكية،
ونشأت معه حالة من التساقط البنكي الكبري.
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أزمة األسواق املالية لألسهم (1987م):
األزمة الثالثة هي أزمة األسواق املالية لألسهم عام 1987م ،وقد خسر مؤشر (داو جونز)  %22يف يوم واحد ،كذلك
تراجعت مؤش���رات البورصات األخرى؛ نتيجة تداخل األس���واق املالية ،وبلغت خس���ائر ذلك اليوم يف أس���واق أمريكا
وحدها  500مليار دوالر.
خاصا امسه «مؤسسة تسوية االئتمان»؛ بهدف شراء
ومرة أخرى أنشأت احلكومة األمريكية يف عام 1989م جها ًزا ًّ
املوجودات الرديئة وتصفيتها ،وحتويلها إىل سيولة (حلت احلكومة اجلهاز املذكور يف عام 1996م).
من اجلدير بالذكر أن التس���عينيات امليالدية اليت مضت ش���هدت حماوالت قوية من النافذين يف القطاع املالي من
الليرباليني االقتصاديني إلسقاط قانون الفصل بني البنوك التجارية واالستثمارية.

أزمة «فقاعة اإلنرتنت» (2002م):
األزم���ة الرابعة ع���ام 2002م ،وهي ما مسيت بفقاعة اإلنرتنت ،والزمتها أزمة ش���ركات االستش���ارات وش���ركات
احلس���ابات ،وفيها أفلس���ت جمموعة كبرية من الش���ركات الضخمة ،منها شركة «إنرون» ،وشركة «ورلد كوم»
وغريهما ،وقد أصدر الكوجنرس بعد ذلك نظا ًما متشد ًدا يف اجلوانب املالية سمُ ِّ ي «قانون ساربانس – أوكسلي».
املصدر:
من حوار د .حممد العصيمي جمللة البيان« ،النظام الليربالي يقود إىل جمزرة اقتصادية عاملية» ،العدد  ،255ذو القعدة 1429هـ ،نوفمرب 2008م.

أبرز احملطات يف األزمة املالية احلالية
التاريخ
فرباير 2007م

احلدث
 عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري (املمنوحة ملدينني ال يتمتعون بقدرة كافية على التسديد) ،يتكثف يف الوالياتاملتحدة ،ويسبب أوىل عمليات اإلفالس يف مؤسسات مصرفية متخصصة.

أغسطس 2007م

 -البورصات تتدهور أمام خماطر اتساع األزمة ،واملصارف املركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.

من أكتوبر إىل
ديسمرب 2007م:

ً
ريا يف أسعار أسهمها؛ بسبب أزمة الرهن العقاري.
 عدة مصارف كربى تعلناخنفاضا كب ً

2008 /1/22م:

 االحتياطي االحتادي األمريكي (البنك املركزي) خيفض معدل فائدته الرئيس���ة ثالثة أرباع النقطة إىل  %3.50وهوتدرجييا إىل  %2بني يناير ونهاية أبريل.
إجراء له حجم استثنائي ،ثم جرى التخفيض
ًّ

2008/2/17م:

 -احلكومة الربيطانية تؤمم بنك نورذرن روك.

2008/3/11م:

 -تضافر جهود املصارف املركزية جمد ًدا ملعاجلة سوق التسليفات.

2008/3/16م:
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 «جي بي مورجان تشيز» يعلن شراء بنك األعمال األمريكي «بري سترينز» بسعر متدن ،ومع املساعدة املالية لالحتياطياالحتادي.
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2008/9/7م:

 وزارة اخلزانة األمريكية تضع اجملموعتني العمالقتني يف جمال تسليفات الرهن العقاري «فريدي ماك» و«فاني ماي»حتت الوصاية طيلة الفرتة اليت حتتاجانها إلعادة هيكلة ماليتهما ،مع كفالة ديونهما حتى حدود  200مليار دالر.
 -اعرتاف بنك األعمال ليمان براذرز بإفالسه ،بينما يعلن أحد أبرز املصارف األمريكية ،وهو بنك أوف أمريكا شراء

2008/9/15م:

بنك آخر لألعمال يف وول سرتيت هو مرييل لينش.
إحلاحا يف
 عش���رة مصارف دولية تتفق على إنش���اء صندوق للس���يولة برأمسال  70مليار دوالر؛ ملواجهة أكثر حاجاتهاً
حني توافق املصارف املركزية على فتح جمال التسليف ،إال إن ذلك مل ينمع تراجع البورصات العاملية.

2008/9/16م:
2008/9/17م:
2008/9/18م:
2008/9/19م:
2008/9/23م:
2008/9/26م:

 االحتياط���ي االحتادي واحلكومة األمريكية تؤممان أكرب جمموعة تأمني يف العامل «أي آي جي» املهددة باإلفالسعرب منحها مساعدة بقيمة  85مليار دوالر ،مقابل امتالك  %9.79من رأمساهلا.
 البورص���ات العاملي���ة تواص���ل تدهورها ،والتس���ليف يضعف يف النظام املال���ي .واملصارف املركزي���ة تكثف العملياتالرامية إىل تقديم السيولة للمؤسسات املالية.
 البنك الربيطاني «لويد تس أس بي» يشرتي منافسه «إتش بي أو إس» املهدد باإلفالس. السلطات األمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة  700مليار دوالر لتخليص املصارف من أصوهلا غري القابلة للبيع. الرئي���س األمريك���ي ج���ورج بوش يوجه ن���داء إىل التحرك فو ًرا بش���أن خطة إنقاذ املصارف؛ لتف���ادي تفاقم األزمة يفالواليات املتحدة.
 األزمة املالية تطغى على املناقشات يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك. انهيار سعر سهم اجملموعة املصرفية والتأمني البلجيكية اهلولندية «فورتيس» يف البورصة. بنك «جي بي مورجان تش���يز» يش�ت�ري منافس���ه «واش���نطن ميوتش���وال» مقابل  9.1مليارات دوالر مبساعدة السلطاتالفيدرالية األمريكية.

2008/9/28م:

خط���ة اإلنق���اذ األمريكية موضع اتفاق يف الكوجنرس ،ويف أوروبا جيري تعويم «فورتيس» من قبل س���لطات بلجيكا
وهولندا ولوكسمبورج ،ويف بريطانيا جرى تأميم بنك «برادفورد آند بينغلي».
 -جملس النواب األمريكي يرفض خطة اإلنقاذ.

2008/9/29م:

 وول س�ت�ريت تنه���ار بعد س���اعات قليلة م���ن تراجع البورص���ات األوروبية بش���دة يف حني واصلت مع���دالت الفوائد بنياملصارف ارتفاعها مانعة املصارف من إعادة متويل ذاتها.
 -بنك «سييت جروب» األمريكي يشرتي منافسه «واكوفيا» مبساعدة السلطات الفيدرالية.

2008/10/1م:

 -جملس الشيوخ األمريكي يقر خطة اإلنقاذ املالي املعدلة.

املصدر:
اجلزيرة نت ،أبرز احملطات يف األزمة املالية2008/10/12 ،م ،على الرابط:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E380642F-4129-424F-A70D-B40238E99057.htm
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العملة اخلليجية املوحدة ..احتماالت
النجاح وتداعيات التطبيق
د .رجا مناحي املرزوقي البقمي

أستاذ االقتصاد املساعد واملشرف على مركز الدراسات اآلسيوية
معهد الدراسات الدبلوماسية  -الرياض

ملخص الدراسة
ُيعت�ب�ر االحت���اد النقدي أعلى مراحل التكامل االقتصادي ،ونظ ًرا لتش���ابك املص���احل االقتصادية لدول جملس
التعاون اخلليجي ،والتشابه الكبري بني هياكلها االقتصادية ،ومع رغبتها يف نقل العالقات االقتصادية بينها إىل
زمنيا لتحقيق التكامل االقتصادي،
مرحل���ة التكامل االقتصادي ،فقد أبرمت اتفاقية اقتصادية حتدد ج���دو ًال ًّ
وإصدار العملة املوحدة عام 2010م.
وبالنظر إىل واقع االقتصاد اخلليجي جند أن قطاعي النفط والغاز يشكالن العنصر األساس ملكونات الناتج
احملل���ي اإلمجال���ي يف دول اجملل���س ،حتى إن القطاع النفطي يعترب احملرك األس���اس للنم���و االقتصادي ،ويرتبط
الفائض يف امليزان التجاري بعالقة طردية مع العائدات النفطية.
وإذا ما طبقنا شروط املنطقة املثلى للعملة اليت وضعها خرباء االقتصاد ،على واقع االقتصاد اخلليجي جند أن
دول اجمللس تتس���م بتش���ابه اهلياكل االقتصادية ما حيقق شرط تشابه مصادر التأثري ،جبانب أن القيود بني هذه
الدول منخفضة بصورة عامة ،كما أن شرط التبادل التجاري غري متوفر حال ًيا.
باإلضافة إىل العوامل الس���ابقة؛ فإن دول جملس التعاون تش�ت�رك يف العديد من الس���مات اليت تؤهلها لتكوين
وحدة اقتصادية؛ حيث جتتمع يف لغة مش�ت�ركة ،ودين واحد ،وعادات وتقاليد متماثلة ،ومس���تويات متقاربة من
الدخل ،وأنظمة اقتصادية وسياسية متشابهة ،وجيمعها حميط جغرايف واحد.
إن إقامة االحتاد النقدي له فوائد اقتصادية متوخاة على مجيع دول اجمللس؛ إذ ستجعل منها سو ًقا واحدة ذات
جاذبية أعلى لالستثمار احمللي واألجنيب ،وللعملة املوحدة أثر إجيابي يف زيادة التبادل التجاري بني دول اجمللس،
كم���ا أنه س���وف يقود إىل التنافس���ية بني املنتجني للس���لع املتش���ابهة ،ما يرف���ع الكفاءة االقتصادي���ة للمنتجني،
وخيفض األسعار النهائية للسلع ،باإلضافة إىل حتسني اجلودة واخلدمات املقدمة.
وعل���ى اجلان���ب اآلخر ،فإن اآلثار الس���لبية لالحتاد النقدي ق���د تنحصر يف التنازالت الس���يادية ،جبانب تقييد
السياس���ة املالي���ة؛ لذا فإن اإلعداد اجليد والدقيق لالحتاد ض���رورة قصوى متليها املصلحة الوطنية لكل دولة من
دول اجمللس.
إن الفوائ���د االقتصادي���ة ال�ت�ي ميك���ن أن حيققه���ا االحتاد النق���دي كثرية ،ولكنها مش���روطة بتوف���ر البيئة
االستثمارية والبنية التحتية ،وتنسيق السياسات االقتصادية لتحقيق فوائد االحتاد النقدي.
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أستاذ االقتصاد املساعد واملشرف على مركز الدراسات اآلسيوية
معهد الدراسات الدبلوماسية  -الرياض

مقدمة:
يعترب االحتاد النقدي أعلى مراحل التكامل االقتصادي؛ حيث يسبقه تهيئة االقتصاد احمللي لدول االحتاد النقدي،
م���ن خ�ل�ال التدرج يف مراحل التكام���ل اليت تبدأ مبنطقة التج���ارة احلرة ،وتنتهي باالحتاد النق���دي؛ لتكثر الفوائد
االقتصادية املتحققة لدول االحتاد.
ويقص���د باالحت���اد النق���دي إعداد وتنفي���ذ ،ومراقبة السياس���ة النقدية بواس���طة مؤسس���ة نقدية مركزي���ة (البنك
املرك���زي) ،واس���تبدال عمالت الدول األعضاء يف االحتاد بعملة واح���دة .وقبل البدء يف مراحل التكامل االقتصادي
حت���ى الوص���ول لالحتاد النقدي جي���ب التأكد من وجود آثار اقتصادية إجيابية عل���ى االقتصاد الوطين من إقامة هذا
االحتاد النقدي ،وكذلك وجود اإلرادة السياسية لذلك.
ونظ ًرا لتش���ابك املصاحل االقتصادية لدول جملس التعاون اخلليجي ،والتش���ابه الكبري بني هياكلها االقتصادية،
ش���جع على توقيع االتفاقية االقتصادية يف إطار اجمللس فور نش���أته؛ حيث تش���كل االتفاقية االقتصادية اليت
والذي ّ
وقع���ت دول جملس التعاون عليها يف ش���هر حمرم 1402ه���ـ (نوفمرب 1981م) النواة اليت أسس���ت للعالقات االقتصادية
فيما بينها داخل منظومة جملس التعاون لدول اخلليج العربية ،وأنشئت مبوجبها منطقة التجارة احلرة لدول اجمللس،
وتناولت بإمجال متطلبات السوق املشرتكة واالحتاد االقتصادي والنقدي .ونظ ًرا لرغبة دول اجمللس يف نقل العالقات
االقتصادي���ة ب�ي�ن دول اجمللس من مرحلة التعاون والتنس���يق ،كم���ا نصت عليها االتفاقي���ة االقتصادية يف 1981م إىل
مرحلة التكامل االقتصادي ،فقد مت التوقيع يف  16ش���وال 1422هـ ( 31ديس���مرب 2001م) على االتفاقية االقتصادية
اجلديدة ،واليت نصت على وضع جدول زمين لتحقيق التكامل االقتصادي ،وإصدار العملة املوحدة يف 2010م.
وقد وافق اجمللس األعلى جمللس التعاون يف دورته الثانية والعشرين سنة 2001م على الربنامج الزمين لالحتاد النقدي؛
وج���ه جلنة حمافظي مؤسس���ات النقد والبنوك املركزية إىل تطبيق قرار اجمللس األعلى بش���أن اعتماد الدوالر
حي���ث َّ
ً
وجه جلنة التعاون املالي واالقتصادي
مثبتًا
مش�ت�ركا لعمالت دول اجمللس يف موعد أقصاه نهاية عام 2002م ،كما ّ
وجلنة احملافظني إىل االتفاق على معايري األداء االقتصادي الالزمة لنجاح االحتاد النقدي ،وذلك يف موعد أقصاه نهاية
2005م متهيدًا إلطالق العملة املوحدة يف موعد أقصاه األول من يناير 2010م (جملس التعاون2007 ،م).

واقع االقتصاد اخلليجي:
بلغ الناتج احمللي اإلمجالي لدول اخلليج  715مليار دوالر يف 2007م تبلغ نسبة مساهمة اململكة العربية السعودية ،%51
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تليها دولة اإلمارات العربية املتحدة حبوالي  ،%22ثم دولة
الكويت حبوالي  ،%13وقطر  ،%7وس���لطنة عمان ،%5
وتعت�ب�ر مملكة البحرين أقل الدول مش���ارك ًة يف الناتج
احمللي اإلمجالي حبوالي ( %2انظر الشكل [.)]1
وتتش���ابه دول اجمللس يف مصدر مس���اهمة كل قطاع
يف إمجالي الناتج احمللي؛ حيث إن قطاعي النفط والغاز
يش���كالن العنص���ر األس���اس ملكون���ات النات���ج احمللي
اإلمجال���ي ،فالقط���اع النفط���ي ميث���ل  %44يف املتوس���ط
م���ن النات���ج احملل���ي اإلمجالي ،يف حني يش���كل القطاع
الصناعي والزراعي  %10و %4على التوالي ،ما عدا دولة
البحري���ن اليت يش���كل القطاع البنك���ي فيها يف حدود
 %18من إمجالي الناتج احمللي ،والذي يش���كل -جبانب
القط���اع النفطي ،الذي ميثل يف املتوس���ط -%24
احملرك األساس لالقتصاد.
السنة

االقتص���ادي يف دول اجملل���س واململ���وك بالكام���ل
حلكومات دول اجمللس .ولذا فإن احلركة االقتصادية
يف دول اجملل���س معتم���دة على اإلنف���اق احلكومي الذي
يتأث���ر بش���كل ح���اد بالتقلب���ات اليت تش���هدها الس���وق
البرتولية ،فالعائدات النفطية حتدد اإلنفاق احلكومي؛
حيث تنتعش ميزانيات هذه الدول يف حال ارتفاع أس���عار
النفط ،كما حدث يف األعوام األخرية بعد ارتفاع أسعار
النفط ،واليت بلغت على س���بيل املثال  125.9مليار دوالر
يف سنة 2006م ،يف حني أنها حتقق عج ًزا يف حال تراجع
أسعار النفط كما حدث خالل فرتة الثمانينيات ،وحتى
نهاية التسعينيات تقري ًبا .
وبالنس���بة للتج���ارة اخلارجية ،ف���إن دول اجمللس تعترب
جدول ( )1نسبة مساهمة القطاع النفطي يف الناتج احمللي اإلمجالي
اململكة
اإلمارات
مملكة
العربية
العربية
البحرين
السعودية
املتحدة

عمان

قطر

الكويت

املتوسط

وتأت���ي أهمي���ة دول اخللي���ج م���ن الناحي���ة
االس�ت�راتيجية من حيث كونه���ا متتلك  %40من
%40
%45
%54 %42
%45
%23
%32
2004
عاملي���ا ،و %23من
احتياطي���ات النف���ط املعروف���ة ًّ
%46
%52
%60 %49
%52
%25
%36
2005
احتياطي���ات الغاز .ومن املتوق���ع أن تزداد األهمية
%51
%55
%62 %48
%54
%37
2006
النس���بية لدول اخلليج يف أس���واق النفط العاملية،
%44
%51
%59 %46
%51
%24
%35
املتوسط
يف العق���ود القليلة القادمة؛ لوج���ود االحتياطيات
الضخم���ة من النف���ط والغ���از يف أراضيها ،األمر
ال���ذي يؤهلها لتكون أحد مص���دري الطاقة القالئل مع ذات اقتصادات مفتوحة مع العامل اخلارجي .فالصادرات
وال���واردات متثل  %43من إمجال���ي الناتج احمللي ،كما
حلول عام 2050م.
ً
حقق���ت فائضا يف امليزان التجاري بلغ يف املتوس���ط %10
ويعت�ب�ر القط���اع النفط���ي احمل���رك األس���اس للنم���و م���ن إمجالي الناتج احمللي خ�ل�ال العقد األخري ،ويرتبط
الفائ���ض يف امليزان التج���اري بعالقة طردية مع
ﺷﻜﻞ ) :(1ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
العائ���دات النفطي���ة ،وترتك���ز ص���ادرات دول
اجمللس يف النف���ط والغاز .فالصادرات النفطية
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
%22
متث���ل أكثر من  %80م���ن إمجالي الصادرات،
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
وتزيد النسبة لتتجاوز  %90يف فرتة ارتفاع أسعار
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
%51
%13
النفط ،يف حني أنها تستورد معظم احتياجاتها
ﻗﻄﺮ
%7
ﻋُﻤﺎﻥ
من السلع واخلدمات من اخلارج؛ نظ ًرا لضعف
%5
القطاع الصناعي والزراعي والذي يش���كل يف
املتوس���ط  %10و %4عل���ى التوالي م���ن إمجالي
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
%2
الناتج احمللي.
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وفيم���ا يتعل���ق بهيكل الص���ادرات وال���واردات يف دول
اجملل���س ،فمعظم ص���ادرات دول جمل���س التعاون حوالي
 %60تقري ًبا يذهب إىل آسيا (الصني ،اليابان ،سنغافورة،
كوريا اجلنوبية) ،يف حني أن  %11من إمجالي الصادرات
صدر
يت���م تصديره إىل الواليات املتح���دة ،و %11تقري ًبا ُي َّ
إىل دول االحت���اد األوروبي ،وال تش���كل ص���ادرات دول
اجمللس فيما بينها س���وى  %6فقط .وعلى اجلانب اآلخر؛
ف���إن معظ���م واردات دول جمل���س التعاون تأتي من آس���يا
وأوروب���ا مبقدار الثلث تقري ًبا ل���كل قارة ،يف حني يأتي
ما نس���بته  %11من ه���ذه الواردات من الوالي���ات املتحدة
األمريكي���ة ،أما واردات دول اجملل���س فيما بينها فتمثل
 %6م���ن إمجالي الواردات .وقد انعكس هذا الفائض يف
املي���زان التجاري على زيادة احتياطيات البنوك املركزية
من النقد األجنيب ،واليت جتاوزت  1.4تريليون دوالر.
أم���ا القط���اع املال���ي يف دول جمل���س التع���اون فيعتمد
بش���كل كبري على قطاع البنوك ،أما أس���واق األس���هم
فالزال���ت ناش���ئة ،ومن املتوق���ع أن تلع���ب دو ًرا أكرب يف
املس���تقبل ،وتؤثر عل���ى آليات التموي���ل والنظام املالي يف
أساس���ا على قبول
دول اجملل���س .وترتكز أعمال البنوك
ً
الودائع ومنح التس���هيالت االئتمانية .أما بالنسبة ألسواق
األوراق املالية ،واليت شهدت مؤخ ًرا تطورات ملموسة من
حيث القيمة الس���وقية للش���ركات املدرج���ة ،وعدد تلك
الش���ركات ،ومؤشرات األسعار واألنظمة اخلاصة بها،
إال أنها ال تزال حتتاج إىل عمل مكثف يف حتسني البيئة
االستثمارية وسن التشريعات الالزمة لرفع كفاءتها.
وعلى صعيد معدالت التضخم يف دول جملس التعاون،
فإنه���ا تتأثر بالعائ���دات النفطية ،وقد كانت خالل فرتة
العقدين السابقني يف حالة استقرار؛ حيث مل تتجاوز ،%4
وهي ترتبط مع أسعار النفط بعالقة طردية مباشرة؛ فمع
ارتفاع أسعار النفط يف السنوات األخرية وتدفق العائدات
النفطية ارتفع معدل التضخم ليتجاوز  %11يف الس���عودية
واإلمارات وقطر ،وجتاوز  %4يف بقية الدول ،وهي تعترب
سائدا يف دول اجمللس خالل
نسب عالية مقارنة مبا كان ً
الثمانينيات والتسعينيات امليالدية.
التقرير االسرتاتيجي السادس

ُح���دد بق���رارات االحتياط���ي
أم���ا أس���عار الفائ���دة فت َّ
الفيدرالي األمريكي؛ بس���بب ربط عمالت دول اجمللس
بال���دوالر األمريك���ي .والعمالت اخلليجي���ة ظلت لعقود
طويلة مرتبطة بالدوالر األمريكي؛ إما على حنو مباشر
(مجي���ع دول اجملل���س باس���تثناء الكوي���ت) ،أو ضم���ن
س���لة من العم�ل�ات املتعددة وال�ت�ي يهيمن عليه���ا الدوالر
األمريك���ي (الكوي���ت) ،وبالتالي ظلت أس���عار الفائدة
املعمول بها يف دول اجمللس مرتبطة بأس���عار الفائدة اليت
حيدده���ا االحتياطي الفيدرال���ي األمريكي ،ومن ثم مل
يكن للسلطات النقدية يف تلك الدول دور كبري يف رسم
السياسات النقدية لتفادي األضرار الناشئة عن اخنفاض
س���عر صرف ال���دوالر ،وال���ذي يؤدي بطبيع���ة احلال إىل
إضع���اف العمالت اخلليجية ،وارتف���اع ُ
ك ْلفة الواردات،
ورفع معدالت التضخ���م ،وفقدان قدر كبري من الثروة؛
بسبب االحتفاظ بأرصدة احتياطية بالعملة األمريكية.

دول اجمللس ومنطقة العملة املثلى:
تعت�ب�ر الدراس���ة ال�ت�ي أعده���ا ماندي���ل (Mundell,
 )1961ع���ن العمل���ة املوح���دة ومنطقة العمل���ة املثلى هي
األس���اس ال���ذي اعتم���دت الدراس���ات الالحق���ة عليه يف
دراس���ة العمل���ة املوحدة ،والش���روط الواج���ب توفرها يف
منطق���ة العمل���ة املثلى .بعد دراس���ة ماندي���ل بفرتة قصرية
توس���ع (  ) McKinnon,1963يف دراسة منطقة العملة
املثلى ،وتبعه ( ،)Kenen,1969وقد تتابعت الدراسات
النظري���ة والتطبيقي���ة بع���د ذلك خ�ل�ال فرتة الس���تينيات
والس���بعينيات ع���ن منطق���ة العملة املثل���ى ،واليت كانت
تركز على شروط منطقة العملة املثلى ،ومدى توفرها،
واليت كانت مبنية على افرتاضات املدرس���ة االقتصادية
للنيوكينزيني (.)neo-Keynesian
خلص���ت ه���ذه الدراس���ات إىل أن منطق���ة العملة املثلى
جي���ب أن تتوف���ر فيه���ا الش���روط التالي���ة :درج���ة التبادل
التج���اري بني الدول املش�ت�ركة عالية القي���ود منخفضة
ب�ي�ن هذه ال���دول ،وتش���ابه مص���ادر التأث�ي�ر االقتصادي
( .)Symmetric Shocksيف نهاي���ة الس���بعينيات وم���ا
بعده رك���زت الدراس���ات االقتصادية املتعلق���ة باالحتاد
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النقدي على اآلثار االقتصادية اإلجيابية والس���لبية للدول
من انضمامه���ا لالحتاد النقدي ،وافرتض���ت أن أي دولة
مهي���أة لالنضمام لالحت���اد النقدي إذا كانت تس���تطيع
التقي���د باملعاي�ي�ر االقتصادي���ة ملنطقة االحت���اد النقدي،
وحتقق فوائد اقتصادية ( .)Horvath et al,2002وقد
انتق���دت هذه الدراس���ات افرتاضات ماندي���ل ،واعتربتها
غري فاعلة ،وأنها جزء من أدبيات االقتصاد اليت س���ادت
يف نهاي���ة الس���بعينيات ،واليت ش���ككت يف افرتاضات
املدرسة الكينزية.
وبالنظ���ر لش���روط املنطق���ة املثلى للعملة اليت يش�ت�رط
مانديل توافرها ،جند أن شرط تشابه مصادر التأثري من
أهمها .ودول اخلليج تتسم بتشابه اهلياكل االقتصادية،
مم���ا جيعل مص���در التأث�ي�ر االقتصادي متش���اب ًها؛ حيث
القط���اع النفط���ي ه���و القط���اع احمل���رك لالقتص���ادات
اخلليجي���ة ،ولذا تش���كل العوامل اخلارجي���ة اليت تؤثر
عل���ى الطل���ب على النف���ط وأس���عاره أهم املؤث���رات على
االقتص���اد اخلليج���ي .وعل���ى الرغم من أنه خ�ل�ال العقد
الق���ادم ق���د ينض���ب النف���ط يف كل م���ن س���لطنة عمان
ومملكة البحرين ،إال أن قيام االحتاد النقدي وتش���ابك
اقتصادي���ات دول اجملل���س والعالقة بني هات�ي�ن الدولتني
ودول اجمللس األخرى س���يوجد اعتمادية لعمان والبحرين
عل���ى بقية دول اجمللس األخرى؛ وذلك لصغر حجم عمان
والبحري���ن ،والذي يبلغ  %5و %2على التوالي من إمجالي
النات���ج احمللي لدول اجمللس ،مما جيع���ل مصادر التأثري
مستمرة على الرغم من نضوب النفط فيهما.
أم���ا ش���رط التب���ادل التج���اري فغ�ي�ر متوف���ر حال ًيا يف
دول اجملل���س؛ وذل���ك لضع���ف التبادل التج���اري بني دول
اجملل���س ،لتصديره���ا س���ل ًعا متش���ابهة ،وه���ي النف���ط
والبرتوكيماويات ،وهذا الش���رط ق���د يكون مطل ًبا يف
حال���ة دول صناعية اكتمل بن���اء هياكلها االقتصادية،
ومن الصعوبة تغيريه���ا لزيادة التبادل التجاري ،وبالتالي
تنخفض الفائدة من االنضمام لالحتاد النقدي ،أما دول
اجملل���س فهي دول نامية الزال���ت يف مرحلة بناء هلياكلها
توسع
االقتصادية ،لذا فإن إقامة االحتاد النقدي س���وف ّ
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حجم الس���وق ،وتس���اهم يف قيام صناعات يف هذه الدول
تليب الطلب احمللي ،وتس���تطيع أن تنافس على املس���توى
الدولي؛ مس���تفيدة من اقتصاديات احلجم الكبري ،مما
يرفع معدل التبادل التجاري بني دول اجمللس يف املستقبل
بعد قيام االحتاد.
القيود ب�ي�ن دول اجمللس منخفضة بص���ورة عامة ،فال
يوجد قيود على حركة رأس املال واالستثمارات .العمالة
املواطنة حركتها مرنة ب�ي�ن دول اجمللس ،وتعترب القيود
الوحي���دة ه���ي على حرك���ة العمال���ة األجنبي���ة بني دول
اجمللس ،واليت تشكل يف املتوسط  %80-70من إمجالي
العمال���ة يف دول اجمللس .وتعترب حركة العمالة أحد أهم
أدوات إعادة التوازن القتصاديات دول االحتاد .باإلضافة
إىل العوامل الس���ابقة؛ فإن دول جملس تشرتك يف العديد
م���ن الس���مات ال�ت�ي تؤهلها لتكوي���ن وح���دة اقتصادية؛
حيث إنها جتتمع يف لغة مش�ت�ركة ودين واحد ،وعادات
وتقاليد متماثلة ،ومستويات متقاربة من الدخل ،وأنظمة
اقتصادية وسياسية متش���ابهة ،وجيمعها حميط جغرايف
واح���د .كما أن هناك فوائد اقتصادية متوخاة من إقامة
االحت���اد النق���دي على مجي���ع دول اجمللس ،والس���لبيات
حمدودة تكاد تنحصر يف التنازالت السيادية.

الوضع الراهن لالحتاد النقدي اخلليجي:
أقر اجمللس األعلى يف دورته الثانية والعش���رين إصدار
العمل���ة املوحدة يف موعد أقص���اه األول من يناير 2010م.
وقد وافق اجمللس األعلى جمللس التعاون يف دورته الثانية
والعش���رين س���نة 2001م عل���ى الربنام���ج الزمين لالحتاد
النق���دي؛ حي���ث وج���ه جلنة حمافظ���ي مؤسس���ات النقد
والبنوك املركزية إىل تطبيق قرار اجمللس األعلى بشأن
ً
مش�ت�ركا لعمالت دول اجمللس يف
اعتم���اد الدوالر مثبتًا
موعد أقصاه نهاية عام 2002م ،كما وجه جلنة التعاون
املال���ي واالقتصادي وجلن���ة احملافظ�ي�ن إىل االتفاق على
معايري األداء االقتصادي الالزمة لنجاح االحتاد النقدي،
متهي���دا إلطالق
وذل���ك يف موع���د أقص���اه نهاي���ة 2005م
ً
العمل���ة املوحدة يف موعد أقصاه األول م���ن يناير 2010م
(جملس التعاون2007 ،م).
التقرير االسرتاتيجي السادس

العملة اخلليجية املوحدة ..احتماالت النجاح وتداعيات التطبيق

أصدرت مجيع الدول األعضاء قرارات بربط عمالتها للجن���ة التع���اون املالي واالقتصادي؛ حي���ث جاء يف البيان
الوطني���ة بال���دوالر األمريكي قبل نهاية 2002م حس���ب اخلتامي للمجلس األعلى أن اجمللس« :كلف جلنة التعاون
توجيه اجملل���س األعلى .كما اعتم���د اجمللس األعلى يف املال���ي واالقتص���ادي وجلن���ة حمافظي مؤسس���ات النقد
قمة أبو ظيب ديس���مرب 2005م ما أوصت به جلنة التعاون والبن���وك املركزية باس���تكمال حبث كيفية حس���اب
معاي�ي�ر تق���ارب األداء االقتص���ادي،
املال���ي واالقتص���ادي وجلنة احملافظني
بش���أن معايري األداء االقتص���ادي اليت اتفق���ت جلن���ة احملافظني عل���ى مهام والنس���ب املتعلق���ة بها ،وف���وض وزراء
يل���زم تقاربه���ا لنجاح االحت���اد النقدي .الس���لطة النقدي���ة املش�ت�ركة يف ظل املالية يف االتفاق عليها» (بيان اجمللس
ووجه جلنة التعاون املالي واالقتصادي قي���ام االحتاد النق���دي ،وأن تكون هذه األعلى2006 ،م).
السلطة مستقلة يف قراراتها.
وجلن���ة احملافظ�ي�ن إىل اس���تكمال
وق���د ناقش���ت جلن���ة احملافظني يف
حب���ث كيفي���ة حس���اب ه���ذه املعايري
ع���ام 2005م ويف اجتماعه���ا يف أبريل
ومكوناته���ا والنس���ب املتعلق���ة بها ،واالتف���اق على ذلك
2006م طريقة حساب وقياس هذه املعايري ،كما ناقشت
ورفعه إىل اجمللس األعلى يف دورته القادمة.
البدائل املقرتحة للس���لطة النقدية املشرتكة اليت ستتوىل
اتفق���ت جلن���ة احملافظني على مه���ام الس���لطة النقدية مه���ام إصدار العملة اخلليجية املوحدة ،وإدارة السياس���ة
املش�ت�ركة يف ظ���ل قيام االحت���اد النق���دي ،وأن تكون النقدية املوحدة .وبناء على تفويض من اجمللس األعلى يف
هذه الس���لطة مستقلة يف قراراتها ،وأن تبدأ على شكل دورته الس���ابعة والعش���رين ،اعتمدت جلنة التعاون املالي
جملس نقدي يتحول إىل بنك مركزي خليجي .ويف القمة واالقتص���ادي توصيات جلنة احملافظ�ي�ن يف مايو 2007م
وجه اجمللس األعلى إىل (موقع األمانة العامة على اإلنرتنت).
األخرية للمجلس األعلى يف قطر َّ
متابع���ة املعاي�ي�ر االقتصادية ،وم���دى التزام ال���دول بها،
وقد وجه اجمللس األعلى يف دورته الثامنة والعشرين إىل
ووضع برنامج مفص���ل لتحقيق متطلبات االحتاد النقدي
اس���تكمال حتقيق املعايري املالية والنقدية لتقارب األداء
وعرضه على القمة القادمة 2008م.
االقتص���ادي بني دول اجملل���س ،كما كلف وزراء املالية
وحمافظي مؤسس���ات النقد والبن���وك املركزية ،بوضع
معايري التقارب االقتصادي:
بناء على الربنامج الزمين لالحتاد النقدي فقد مت االتفاق برنام���ج مفصل ،الس���تكمال مجيع متطلب���ات االحتاد
ً
بني ال���دول األعضاء عل���ى معايري التق���ارب ومكوناتها ،النقدي ،ورفعه إىل الدورة القادمة للمجلس األعلى (بيان
والنسب املراد حتقيقها ،وكيفية حسابها والوصول إليها .اجمللس األعل���ى2007،م) .بناء على اعتماد جلنة التعاون
وقد أقـر اجمللس األعلى يف دورته السادسة والعشرين (أبو املال���ي واالقتصادي؛ فإن املعايري النقدية واملالية وكيفية
ّ
ظيب ،ديس���مرب 2005م) معايري التقارب النقدي ،وتتمثل حسابها اليت مت االتفاق عليها هي:
يف مع���دالت التضخ���م ومعدالت الفائ���دة ،ومدى كفاية
احتياطيات الس���لطة النقدية م���ن النقد األجنيب ،ومعايري
التقارب املالي ،وتتمثل يف نس���بة العجز السنوي يف املالية
احلكومي���ة إىل النات���ج احمللي اإلمجالي ،ونس���بة الدين
العام إىل الناتج احمللي اإلمجالي.

مع���دل التضخم :حيس���ب معي���ار التضخم باس���تخدام
األرقام القياس���ية ألس���عار املس���تهلك ،والذي جيب أن ال
يزي���د يف أي دولة م���ن دول اجمللس عن املتوس���ط املرجح
ملع���دالت التضخ���م يف مجي���ع دول اجمللس زائ���د نقطتني
مئويتني (.)%2

أم���ا طريقة حس���اب هذه املعايري فق���د ف ّوضها اجمللس
األعلى يف دورته الس���ابعة والعش���رين (ديس���مرب 2006م)

سعر الفائدة :حيسب معيار أس���عار الفائدة باستخدام
متوس���ط س���عر الفائدة قصري األجل (ملدة ثالثة أشهر)،

التقرير االسرتاتيجي السادس
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وذل���ك باس���تخدام س���عر الفائدة ب�ي�ن البنوك مل���دة ثالثة
أي من الدول
أشهر ،ويف حالة عدم توفر هذه األداة لدى ّ
األعضاء تس���تخدم أق���رب أداة مماثلة .وينبغي أن ال يزيد
أي من دول اجمللس عن متوس���ط أدنى
س���عر الفائ���دة يف ّ
ثالثة أس���عار الفائدة قصرية األجل (ملدة ثالثة أش���هر) يف
دول اجمللس زائد نقطتني مئويتني (.)%2
كفاية احتياطيات النقد األجنيب :حلساب احتياطيات
الس���لطة النقدية من النقد األجن�ب�ي ،يعمل بتعريف دليل
ميزان املدفوعات (الطبعة اخلامسة) الصادر من صندوق
النق���د الدول���ي ،حبيث تش���مل الذهب النق���دي وحقوق
الس���حب اخلاص���ة ،واالحتياط���ي ل���دى صن���دوق النقد
الدول���ي ،و«احتياطي���ات» النق���د األجن�ب�ي .لقياس مدى
كفاي���ة احتياطيات الس���لطة النقدية م���ن النقد األجنيب
جي���ب أن تكون هذه االحتياطيات يف كل دولة من دول
اجملل���س كافية لتغطية تكلفة وارداتها الس���لعية ملدة ال
تقل عن أربعة أشهر.
نس���بة عج���ز املالي���ة احلكومي���ة إىل النات���ج احملل���ي
اإلمجال���ي :عل���ى دول اجملل���س أن ال تزي���د نس���بة العجز
السنوي فيها عن  %3من الناتج احمللي اإلمجالي (باألسعار
اجلارية) طاملا سعر نفط سلة أوبك  25دوال ًرا أو أكثر،
ويف حالة اخنفاض س���عر النفط عن ذلك يصبح الس���قف
األعلى لنس���بة العجز الس���نوي مس���او ًيا لـ  %3زائد ثالثة
أضعاف التغري النسيب املئوي املطلق.
نسبة الدين العام إىل الناتج احمللي اإلمجالي :جيب أن
ال تتج���اوز نس���بة الدين العام للحكوم���ة العامة  %60من
الناتج احمللي اإلمجالي (باألس���عار اجلارية) ،وال تتجاوز
نس���بة الدين الع���ام للحكومة املركزي���ة  %70من الناتج
احمللي اإلمجالي (باألسعار اجلارية) .وقد استخدم تعريف
صندوق النقد الدول���ي للحكومة املركزية واحلكومة
العامة( .جريدة الرياض 4 ،أبريل 2007م).

السياسات االقتصادية :
تتش���ابه السياس���ات النقدي���ة واملالي���ة ل���دول اجمللس،
فالسياس���ة النقدية لدول اجمللس معتمدة س���عر الصرف

370

ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

%22
الربط بس���لة
الثاب���ت ،ما عدا دول���ة الكويت اليت تبنت
عمالت يهيمن ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
عليها الدوالر .حيث يش���كل أهم أهداف
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
%51
%13
الس���لطات النقدية الفعلية يف دول اجمللس احملافظة على
ﻗﻄﺮ
%7
الصرف
س���عر
س���عر الصرف مقابل الدوالر .إن سياس���ة ﻋُﻤﺎﻥ
%5
الثاب���ت ال�ت�ي تبنته���ا دول اجملل���س أدت إىل ع���دم فاعلية
االحتياطي الفيدرالي
السياسة النقدية وتأثرها بقرارات
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
%2
األمريك���ي .كم���ا أدى إىل اس���تقرار أس���عار الص���رف
]< < JÌÈrÈ◊§]<ÌËà“Üπ]<’Áﬂf◊÷<kﬁ3ﬁ˝]<ƒŒ]Á⁄Ê<ÎÁﬂä÷]<ÜËÜœj÷]<VÖÇíπ
الذي س���اهم يف
التقاطعي���ة لعمالت دول اجمللس ،األمر
س���هولة اختاذ الق���رار يف 2003م لتثبيت أس���عار الصرف
مقاب���ل الدوالر .ولذا نرى أس���عار الفائدة يف دول اجمللس
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حيث يالحظ من الرسم البياني تأثري سعر فائدة الدوالر
على أس���عار الفائدة لعم�ل�ات دول اجمللس ،وقد حافظت
أس���عار الفائدة اخلاصة بعمالت دول اجمللس على هامش
أعلى من سعر الفائدة على الدوالر ،بعكس املخاطرة اليت
يتحملها املستثمر يف العمالت اخلليجية مقارنة بالدوالر،
بينما بداية من 2004م تقلص هذا اهلامش الرتفاع أس���عار
النف���ط ،والذي انعك���س على توفر الس���يولة يف املنطقة
والثق���ة باس���تقرار العمالت اخلليجي���ة .وبداية من 2005م
أصبح الفرق بني أس���عار الفائ���دة على العمالت اخلليجية
والدوالر لصاحل العمالت اخلليجية؛ بسبب توفر السيولة
مع حمافظة أس���عار الفائ���دة اخلاصة بالعمالت اخلليجية
على متابعة أسعار الفائدة على الدوالر.
إن عدم فاعلية السياس���ة النقدية لدول اجمللس بس���بب
ربطه���ا بال���دوالر يس��� ّهل قي���ام االحتاد النق���دي ،وجيعل
ُدار من قبل
تنازالت دول اجمللس عن السياس���ة النقدية لت َ
بنك خليجي مركزي تش���ارك ال���دول فيه ممك ًنا ،وال
التقرير االسرتاتيجي السادس
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ينط���وي على تنازالت اقتصادية .وقد أدت سياس���ة س���عر
الص���رف الثابت دو ًرا بار ًزا يف احملافظة على ثبات العملة
خالل العقدين املاضيني ،وخاصة خالل اخنفاض أسعار
الصرف ،وعجز ميزانيات دول اجمللس.
أم���ا السياس���ة املالي���ة يف دول اجملل���س فه���ي معتم���دة
على اإلنف���اق احلكوم���ي ،بينما الضرائب غ�ي�ر م َف َّعلة.
فالقط���اع النفطي يف دول اجملل���س مملوك للحكومات،
ويشكل يف املتوسط  %90من اإليرادات احلكومية .لذا
فاإلنفاق احلكومي متأثر بالعائدات النفطية ،ففي فرتة
اخنفاض أس���عار النفط تعاني ميزانيات دول اجمللس من
العجز ،كما يف الثمانينيات ونهاية التس���عينيات ،بينما
يف فرتة انتعاش الطلب على النفط وارتفاع أسعاره حتقق
ميزاني���ات ال���دول ً
فائض���ا ،كم���ا يف الس���نوات األخرية
(شكل .)2
ومب���ا أن الطلب على النفط حتدده عوامل خارجية ودول
اجمللس متلقية -على الرغم من إنتاجها -ملا يربو على %23
من اإلنتاج العاملي من النفط ،فإن السياسة املالية حتكمها
التقلبات يف أسواق النفط العاملية؛ مما حي ّد من قدرة دول
وعمليا
اجملل���س على وضع سياس���ة مالي���ة طويلة األج���ل.
ًّ
ال يوج���د سياس���ة مالية واضحة األه���داف لدول اجمللس،
وتكتفي السلطات املالية يف دول اجمللس بالسياسة املالية
قصرية األجل املعتمدة على التدفقات املالية.
وحي���ث إن اإلنف���اق احلكوم���ي مره���ون بالعائ���دات
النفطي���ة ،والضرائب غري موجودة ،ومت االس���تغناء عنها
بف���رض ضريبة  %100على القطاع النفطي ،ومل تنش���ئ
الدول صناديق يتم م���ن خالهلا توزيع تأثريات االخنفاض
واالرتف���اع يف العائدات النفطية لس���نوات عدة ،بد ًال من
زي���ادة اإلنفاق الضخمة يف حالة زيادة العائدات النفطية،
وحتمي���ل امليزاني���ة عج ًزا يف حالة هبوطه���ا؛ فإن األدوات
املالية ملتخذ القرار االقتصادي حمدودة.
إن ه���ذا التش���ابه يف السياس���ة النقدي���ة واملالية لدول
اجملل���س ،وحمدودية أدواتها ،جيعل التنس���يق فيما بينها
ملنطقة العملة املوحدة مهمة س���هلة وغ�ي�ر مكلفة .وحتى
التقرير االسرتاتيجي السادس

ينج���ح االحت���اد النق���دي ،وحتق���ق اقتصادي���ات اجمللس
مع���دالت منو أعل���ى ،وترفع من مس���توى التنمية؛ فإنه ال
بد من توحيد السياسة النقدية يف سلطة نقدية مركزية
ودرجة عالية من التنس���يق للسياس���ة املالية واالقتصادية.
فالعمل���ة املوح���دة ال تقبل جتزئ���ة السياس���ة النقدية ،بل
جي���ب أن يضطلع بها بن���ك مركزي ُي َدار من قبل جملس
إدارة يتم متثيل الدول فيه.
أما السياسة املالية؛ فإن املعايري املالية اليت مت اعتمادها
من قبل اجمللس األعلى كافية لتحقيق االستقرار املالي،
الد ْين احلكومي ،لكي
وال�ت�ي تضع حدو ًدا عليا عل���ى َّ
ال تصب���ح ديون دول���ة من دول االحتاد على حس���اب قيمة
العملة املوحدة .فالتزام مجيع دول االحتاد باملعايري املالية
ال�ت�ي مت االتفاق عليه���ا ضرورة لنجاح االحت���اد النقدي،
واحملافظة على قيمة العملة املوحدة.

اآلثار االقتصادية لالحتاد النقدي:
ينط���وي إقام���ة احت���اد نق���دي عل���ى العديد م���ن اآلثار
االقتصادية اإلجيابية والس���لبية املباش���رة وغري املباش���رة
عل���ى مس���توى االقتص���اد الكل���ي واجلزئ���ي ،وترتكز
غال���ب التكاليف االقتصادية م���ن إقامة االحتاد النقدي
عل���ى إدارة االقتصاد الكلي ،بينم���ا املنافع االقتصادية
لالحت���اد ترتكز يف االقتص���اد اجلزئي ،واليت ينعكس
أثرها على رفع مس���توى الكف���اءة االقتصادية ،وحتقيق
معدالت منو اقتصادي أعلى.
تتك���ون دول اجملل���س م���ن اقتصادي���ات ذات أحج���ام
اقتصادي���ة صغ�ي�رة ما عدا الس���عودية ال�ت�ي تتمتع حبجم
اقتص���ادي أكرب ،واليت متثل ما يعادل  %52من إمجالي
الدخ���ل احمللي اإلمجالي لدول اجمللس .وبإنش���اء االحتاد
النق���دي؛ ف���إن دول اجمللس س���تصبح س���و ًقا واحدة ذات
جاذبية أعلى لالس���تثمار احملل���ي واألجنيب .فكرب حجم
الس���وق وإلغاء خماط���ر العمالت الوطنية ،وتقاس���م دول
اجمللس ملخاطر العملة املوحدة يس���اهم يف تقليل خماطر
العملة على املستثمرين.
فالعملة اخلليجية سوف تلغي خماطر العمالت الوطنية،
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وتس����تبدهلا مبخاط����ر العمل����ة اخلليجية اجلدي����دة .فلكل
عملة من عم��ل�ات دول اخلليج خماطر تنعكس على رغبة
املس����تثمرين يف اقتنائه����ا ،أو االس����تثمار طوي����ل األج����ل يف
املنطقة .فاملس����تثمر ينظر إىل استقرار العملة احمللية واليت
هي انعكاس لالس����تقرار السياس����ي واالقتص����ادي للبلد،
وتتمتع دول اجمللس باستقرار سياسي واقتصادي انعكس
على اس����تقرار العمالت الوطنية ،واليت مت تثبيت س����عرها
مقاب����ل ال����دوالر ،وحافظت الس����لطات النقدي����ة على هذه
العالقة لعقود من الزمن .ولكون دول اخلليج دو ًال صغرية؛
فإن هناك خماطر لكل عملة من عمالت دول اجمللس.
وعن���د املقارنة بني خماط���ر كل عملة من عمالت دول
اجملل���س على ح���دة والعملة اخلليجية املوح���دة ،جند أن
العملة اخلليجية س���وف تكون أقل خماطرة الحتاد دول
اجملل���س يف حتم���ل ه���ذه املخاطر س���و ًيا ،وكرب احلجم
االقتصادي لدول اجمللس مع بعض مقارنة بكل دولة على
ح���دة ،واليت بعد احتادها س���تكون من أهم التكتالت
االقتصادية على مستوى العامل .فالعملة املوحدة يدعمها
م���ا يعادل  %40من االحتياط���ي العاملي من النفط ،و%23
م���ن االحتياط���ي العاملي م���ن الغاز ،واليت م���ن املتوقع أن
تزداد أهميتها االس�ت�راتيجية مع تناقص إمدادات الطاقة
من الدول األخرى.
إن خماط���ر العمل���ة وعدم اليقني جتاه مس���تقبل العملة
( )Uncertaintyيؤثر على قدرة املس���تثمرين يف التنبؤ
بالعوائد املس���تقبلية الس���تثماراتهم ،وخاصة املستثمرين
الذي���ن يرغب���ون يف االس���تثمار يف إح���دى دول االحتاد،
بينما س���وق الطلب على منتجاتهم يف دولة أخرى من دول
االحتاد .ه���ذا األمر يدفع املس���تثمرين لطلب عائد أعلى
على اس���تثماراتهم مقابل عدم اليقني؛ مما ينعكس سل ًبا
على أس���عار املنتج���ات أو يلغي قيام بعض االس���تثمارات
لعدم جدواها يف هذه احلالة.
باإلضاف���ة إىل ما س���بق؛ ف���إن إلغ���اء تكاليف حتويل
عم�ل�ات دول االحت���اد فيم���ا بينها ،واليت تعت�ب�ر من أبرز
الفوائد املباش���رة اليت ناقشتها الدراس���ات االقتصادية،
سوف ختفض التكاليف املباشرة من جراء حتويل العملة
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على املس���تثمرين .فالرس���وم اليت يدفعها املستهلك للبنك
مقابل حتويل عملة بلد إىل عملة أخرى سوف يتم إلغاؤها؛
ألن مجي���ع دول االحت���اد تتعامل بعملة واح���دة مقبولة يف
مجيع دول االحتاد حتل مكان عمالت الدول.
وتش���كل ه���ذه التكاليف ه���د ًرا للم���وارد االقتصادية
احمللية لدول اخلليج العربي؛ حيث ميكن أن يتم توفريها
سنويا .فاحلركة التجارية والسياحية بني دول اجمللس يف
ًّ
تزايد مما حيتم عليهم حتويل العملة إىل عملة البلد اآلخر،
ودفع الرسوم وفارق السعر بني البيع والشراء للعملة.
وقد مت تقدير هذه التكاليف لالحتاد األوروبي من 13
إىل  20بلي���ون يورو للس���نة ،واليت تع���ادل  %1من إمجالي
الدخ���ل احمللي اإلمجالي ملنطقة االحت���اد األوروبي (EC
.)Commission 1990
ه���ذه الفائ���دة ال�ت�ي جينيه���ا اجملتم���ع من إلغاء رس���وم
التحوي���ل ،واليت كانت ُتد َفع يف الس���ابق للبنوك احمللية
هي خس���ارة للبنوك اليت تش���كل هذه الرسوم جز ًءا من
مصادر أرباحها ،ولكنها على مس���توى اجملتمع ككل
تعترب فائدة.
كما يؤدي إلغاء العمالت الوطنية ،واستبداهلا بالعملة
اخلليجية إىل س���هولة املقارنة بني األس���عار على مس���توى
املنطقة .حيث يؤدي استخدام عمالت خمتلفة إىل صعوبة
املقارنة وتقليل املنافس���ة .فاملس���تهلك يسهل عليه املقارنة
بني األسعار يف حالة التسعري بعملة واحدة.
فاحل���دود اجلغرافي���ة بني ال���دول واس���تخدام عمالت
وج���د فروق���ات يف األس���عار ب�ي�ن املنتج���ات
خمتلف���ة ُت ِ
املتش���ابهة .ففي دراسة ()Engel and Rogers, 1995
ملقارنة فروقات األسعار بني الواليات املتحدة وكندا يف
املدن املتجاورة كـديرتويت (الواليات املتحدة) وويندس���ر
(كن���دا) وال�ت�ي يف���رق بينه���م احل���دود فق���ط ،وجدت
الدراس���ة أن هناك اختال ًفا يف األس���عار لنفس املنتَج مما
ي���دل على أث���ر اختالف العمالت واحل���دود بني الدول يف
تقسيم األسواق.
التقرير االسرتاتيجي السادس
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وقد تتابعت الدراسات االقتصادية بعد ذلك لتصل لنفس
ولك���ن األثر اإلجياب���ي للعملة املوح���دة مرهون بتوفر
املعلومات للمستهلكني ،وسهولة احلركة التجارية بني النتيجة اليت وصلت هلا دراسة ( )Roseبوجود عالقة قوية
دول االحتاد ،ووجود خطوط سريعة تساهم يف النقل بني ب�ي�ن التب���ادل التج���اري واالحت���اد النق���دي ،ولكن حجم
ال���دول ،ووجود تكاليف منخفض���ة ،وإلغاء مجيع أنواع التأثري يف الدراس���ات الالحق���ة كان أقل (.)2002,Rose
العوائق اجلمركية املباش���رة وغري املباش���رة بني الدول ،ولذا من املتوقع أن تس���اهم العملة املوحدة يف زيادة التبادل
يشجع على التنافسية لتخفيف فروقات األسعار.
مما ّ
التج���اري ب�ي�ن دول اجملل���س .فبإنش���اء االحت���اد النق���دي
ومع ه���ذه األهمية لتوحيد العملة إلجياد الش���فافية يف يتس���ع حجم الس���وق احمللي ،وتصبح إقامة بعض املشاريع
األس���عار ،إال أن التج���ار يف الغالب يعملون على تقس���يم االس���تثمارية لتغذية الطل���ب احمللي جمدية ،يف ظل انفتاح
األس���واق حتى يف البلد الواحد ،ومتييز األس���عار حسب أس���واق دول اجمللس على بعضها ،وحتوهلا حبكم العملة
القوة الش���رائية والطلب يف كل منطقة،
الواح���دة وانفتاح احلدود وإلغاء العوائق
فرص���ا
واليت ميكن مالحظتها يف البلد الواحد .االحت���اد النق���دي يوف���ر ً
اجلمركي���ة لس���وق اقتصادي���ة واحدة
للمستثمرين لالستثمار يف إنشاء
فالعملة الواحدة لن تلغي فروقات األسعار ،صناعات حملي���ة لتغطية الطلب حتتضن أكثر من  32مليون نسمة.
ولكنها ختففها لتصبح الفروقات مشابهة احمللي الذي يتم توفريه من خالل
كما أنه س���وف يقود إىل التنافس���ية
ال���واردات ،وبالتالي زي���ادة التبادل
للفروقات يف البلد الواحد.
ب�ي�ن املنتج�ي�ن للس���لع املتش���ابهة لزيادة
التجاري بني دول اجمللس.
فرصا
كم���ا أن االحتاد النق���دي يوفر ً
حصته���م م���ن الس���وق اخلليج���ي؛ مما
للمستثمرين لالستثمار يف إنشاء صناعات
يرفع الكف���اءة االقتصادية للمنتجني،
حملي���ة لتغطية الطلب احمللي ال���ذي يتم توفريه من خالل
وخيفض األس���عار النهائية على املس���تهلكني للس���لع اليت
ال���واردات ،وبالتال���ي زي���ادة التب���ادل التج���اري ب�ي�ن دول
كان���ت تعان���ي من احت���كار املنتج احملل���ي ،أو احتكار
اجمللس .فالتبادل التجاري بني دول اخلليج  ،%6وهو آخذ
القلة ،باإلضافة إىل حتسني اجلودة واخلدمات املقدمة.
يف الزي���ادة بعد االحت���اد اجلمركي والس���وق اخلليجية
املش�ت�ركة .ومبا أن دول اخلليج هي دول نامية يش���كل
وال شك أن قدرة السوق الواحدة على االستيعاب وإحالل
النفط يف املتوسط  %80من إمجالي صادراتها ،وتستورد الواردات س���وف حيقق أحد أهم األه���داف التنموية لدول
بعيدا ع���ن االعتماد
احتياجاته���ا من العامل اخلارجي ،ف���إن التبادل التجاري اجملل���س لتنويع القاع���دة االقتصادية ً
بينها ضعيف؛ بسبب تصديرها لنفس السلعة.
على النفط .فدول اجمللس الزالت دو ًال نامية تبلغ مساهمة
وللعمل���ة املوحدة أثر إجيابي يف زي���ادة التبادل التجاري
ب�ي�ن دول اجمللس ،كم���ا أثبتته الدراس���ات االقتصادية.
لقد كانت نتائج الدراس���ات االقتصادية يف الثمانينيات
ع���ن العالقة ب�ي�ن التبادل التجاري واالحت���اد النقدي غري
جدا أو
مش���جعة ،وال�ت�ي خلصت إىل أن العالق���ة ضعيفة ًّ
غري معنوية ( .)IMF, 1984لكن دراسة ()Rose,2000
اس���تطاعت أن تثب���ت أن هن���اك عالقة قوية ب�ي�ن التبادل
التجاري واالحتاد النقدي؛ حيث وجد أن الدول األعضاء
يف االحتاد اليت تستخدم نفس العملة زاد التبادل التجاري
بينها يف املتوسط  %100أعلى من الدول اليت ليست عض ًوا
يف االحتاد النقدي.
التقرير االسرتاتيجي السادس

القط���اع الصناع���ي يف إمجالي الناتج احمللي يف املتوس���ط
 ،%9بينما القطاع النفطي تتجاوز مس���اهمته يف املتوسط
 ،%40وبإنش���اء االحت���اد النقدي واندماج أس���واق الس���لع
واخلدمات ل���دول اجمللس؛ فإن املتوقع أن تنش���أ اعتمادية
تبادلية بني اقتصاديات دول اجمللس؛ وذلك بس���بب اعتماد
الطل���ب النهائ���ي أو الوس���يط على صناع���ات وخدمات يف
الدول���ة اجمل���اورة ،كم���ا حي���دث يف الدول���ة الواحدة من
االعتمادية بني املدن داخل الدولة نفس���ها ،وقد يؤدي ذلك
إىل تركز االستثمارات حسب امليزة التنافسية لكل دولة
يف قطاع معني.
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وهذا األمر يساعد الس���لطة النقدية يف إدارة السياسة
النقدية؛ لتش���ابه اهلي���اكل االقتصادية ،واعتمادها على
وح���د مصادر التأثري االقتص���ادي .ويرفع من
بعض مما ُي ِّ
الكف���اءة االقتصادي���ة بس���بب التنافس���ية ،واخنف���اض
التكالي���ف وتوجيه امل���وارد االقتصادية غ�ي�ر املميزة إىل
اس���تثمارات أكث���ر كف���اءة؛ مم���ا حيق���ق مس���توى منو
اقتصادي أعلى ،وحيسن مس���توى الرفاهية االقتصادية.
ومب���ا أن دول اجملل���س ه���ي دول���ة نامي���ة ،واهلي���كل
االقتص���ادي لكل منه���ا الزال حتت البن���اء ،فإننا نتوقع
أن حيدث تركز لالس���تثمارات حسب التخصص وامليزة
النسبية لكل دولة.

البن���وك املركزية بها كجزء م���ن االحتياطيات لتغطية
فاتورة النفط من دول اجمللس.

كما أن االحتياطي الضخم من النفط والغاز لدى دول
وجد ثقة ل���دى املس���تثمرين القتناء هذه
اجمللس س���وف ُي ِ
العمل���ة؛ لتخفيف املخاطر بتنويع العمالت يف حمافظهم،
خاص���ة إذا كانت العملة معومة وأثب���ت البنك اخلليجي
املزم���ع إقامت���ه -قدرت���ه عل���ى إدارة السياس���ة النقديةلتحقيق االستقرار االقتصادي ،والسيطرة على التضخم.
باإلضاف���ة إىل أن دول الش���رق األوس���ط ال�ت�ي تس���تخدم
عم�ل�ات أخرى إىل جان���ب عملتها احمللي���ة ،وحبكم أن
الس���ياح اخلليجيني يف هذ الدول ميثلون النسبة الكربى
يشجع على استخدام العملة
يؤدي االحتاد النقدي إىل اندماج األسواق املالية ،وزيادة من السياح ،فإن ذلك سوف ّ
درجة العمق فيها وس���يولتها؛ حيث يؤدي إنش���اء االحتاد اخلليجية يف تلك الدول إىل جنب العملة احمللية والعمالت
وزي���ادة احلركة التجارية ،وانفتاح األس���واق على بعض األخرى .وال شك أن الطلب على العملة اخلليجية من خارج
إىل س���هولة احلصول عل���ى املعلومات مب���ا أن دول اجمللس ه���ي دولة نامية ،منطقة دول اجمللس سوف حيقق عوائد
للمستثمرين ،وتوجيه السيولة بشكل واهلي���كل االقتصادي ل���كل منها الزال إضافية لدول اجمللس من سك العملة،
أكث���ر كفاءة للمش���اريع ذات العائد حت���ت البن���اء ،فإنن���ا نتوق���ع أن حيدث كم���ا س���يدعم قوة العمل���ة واحملافظة
األعلى وإلغاء ما يس���مى التحيز للبلد؛ تركز لالستثمارات حسب التخصص على قيمتها.
وامليزة النسبية لكل دولة.
حيث أثبتت الدراس���ات التطبيقية أنه
تنعك���س العوامل الس���ابقة ،واليت
على الرغم من أن نظريات االس���تثمار
متث���ل يف غالبه���ا فوائد على مس���توى االقتص���اد اجلزئي
تفرتض تنويع املستثمرين حملافظهم على مستوى العامل،
يف رف���ع كف���اءة االقتص���اد اخلليجي ،وحتس�ي�ن أدائه،
لالس���تثمار يف دول أخرى لتقليل خماط���ر الدولة ،إال أن
مما يرفع م���ن معدل النمو االقتص���ادي ،وحيقق رفاهية
املستثمرين مييلون لالستثمار يف دوهلم لسهولة احلصول
اقتصادي���ة أعل���ى ملواط�ن�ي دول اجملل���س ،فف���ي دراس���ة
عل���ى املعلومات ومعرفة الش���ركات املدرجة يف الس���وق
( )Edwards, 2003وج���د أن اش�ت�راك جمموع���ة م���ن
احمللي (. )country biase
ال���دول يف عملة واحدة أدى إىل زي���ادة منو الدخل احمللي
تنت���ج دول اجمللس أكث���ر من  %23من اإلنت���اج العاملي للف���رد ،مقارن���ة بالدول اليت احتفظ���ت بعملتها يف العينة
م���ن النف���ط ،وهذه احلصة س���وف تزداد بزي���ادة الطاقة اليت خضعت للدراسة.
اإلنتاجي���ة لدول اجملل���س ،وتقلص العرض م���ن املصادر
ويف اجلانب اآلخر ،فإن اآلثار السلبية لالحتاد النقدي
األخ���رى ،ولديها م���ا يعادل  %40م���ن االحتياطي العاملي
ق���د تنحص���ر يف التن���ازالت الس���يادية .فعن���د الدخول يف
م���ن النفط و %23من االحتياطي العاملي من الغاز .وتزداد
االحت���اد النق���دي ال بد م���ن تقديم تنازالت س���يادية على
أهمي���ة املنطقة االس�ت�راتيجية برتكز املخ���زون النفطي
مس���توى الدول؛ حيث تتنازل الدول عن السياسة النقدية
فيها .ويف حالة اس���تخدام العملة اخلليجية لتسعري النفط
لس���لطة مش�ت�ركة ف���وق القومية تس���اهم ال���دول فيها،
أو اس���تالم عائ���دات النفط ،بد ًال من ال���دوالر؛ فإن هذا
فبد ًال من التحكم الكامل يف الس���طلة النقدية ،وقدرة
عاملي���ا ،واحتفاظ
س���وف يس���اهم يف زيادة الطلب عليها ًّ
الدول عل���ى تغيريها للتأثري عل���ى االقتصاد الوطين؛ فإن
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العملة اخلليجية املوحدة ..احتماالت النجاح وتداعيات التطبيق

الس���لطة فوق القومية ه���ي املعنية يف هذه احلالة ،وتنظر
إىل مصلح���ة املنطقة ككل ،ولكن السياس���ة النقدية
مفعلة؛
لدول اخلليج ،كما مت ش���رحه يف الس���ابق غ�ي�ر َّ
الرتباطها بالدوالر والسياسة املالية هي احملرك األساس
لالقتصاد اخلليجي ،فدول اجمللس بتنازهلا عن الس���لطة
النقدية لن ختس���ر شي ًئا من األدوات الفعلية اليت اعتادت
على استخدامها ،بل يؤدي تركز السلطة النقدية لدول
اجملل���س بي���د بنك مرك���زي خليجي إىل ق���درة أعلى يف
تفعيل السياس���ة النقدية لصاحل املنطقة؛ فعلى الرغم من
أن البعض يرى بأن ذلك من س���لبيات االحتاد النقدي إال
أن وض���ع دول اجمللس جيعل ذلك من اإلجيابيات اليت قد
تتحقق يف حالة تفعيلها.
وم���ن الس���لبيات تقييد السياس���ة املالي���ة ،فيجب على
ال���دول األعض���اء يف االحت���اد النق���دي االلت���زام باملعايري
املالي���ة ،وال�ت�ي تقي���د السياس���ة املالي���ة لل���دول ،وقد مت
ذكرها يف املعايري املالية للدخول واالستمرار يف االحتاد
النق���دي .ويش���كل التقيد بهذه املعاي�ي�ر إجيابية يف حالة
دول اجمللس ،واليت تعترب الس���لطة التنفيذية هي السلطة
املرجعية لبقية الس���لطات (القضائية والتشريعية) ،فهذه
املعاي�ي�ر مقيدة للس���لطة التنفيذية ،وال�ت�ي قد تتمادى يف
زيادة العجز يف امليزانية وارتفاع نسبة الديون املرتاكمة،
وحتميله���ا لألجيال القادمة يف حاالت اخنفاض العائدات
النفطي���ة مم���ا يؤثر عل���ى مس���تقبل االقتص���اد الوطين،
ويدخله يف مصيدة الديون اليت يصعب االنفكاك منها،
كما حدث يف التس���عينيات واليت أدت إىل ارتفاع نس���بة
الدي���ن العام إىل الناتج احمللي اإلمجالي أكثر من %110
يف السعودية.
كما أن خماط���رة الدخول يف االحت���اد النقدي وإلغاء
العم�ل�ات الوطني���ة ،ثم الرتاجع بعد ف�ت�رة من الزمن ألي
سبب اقتصادي أو سياسي ينطوي على تكاليف مباشرة
وغري مباش���رة تتحمله���ا الدول ،لذا ف���إن اإلعداد اجليد
والدقيق لالحتاد ضرورة قصوى متليها املصلحة الوطنية
ل���كل دولة م���ن دول اجملل���س؛ حبيث ال تدفع الش���عوب
تكاليف االحتاد النقدي وحترم فوائده.
التقرير االسرتاتيجي السادس

وعل���ى الرغ���م من أن قرار الدخ���ول يف االحتاد النقدي
جي���ب أن ُيب َن���ى عل���ى مدى م���ا جتني���ه الدول م���ن فوائد
اقتصادي���ة لالقتص���اد القومي ،إال أن القرار السياس���ي
املواف���ق على تقدي���م هذه التنازالت الس���يادية هو احملدد
األساس للدخول يف االحتاد النقدي.

ش���روط حتقي���ق الفوائ���د االقتصادي���ة لالحتاد
النقدي:
إن الفوائ���د االقتصادية ال�ت�ي مت التطرق هلا يف الفصل
الس���ابق مش���روطة بتوف���ر البيئ���ة االس���تثمارية والبني���ة
التحتية ،وتنسيق السياس���ات االقتصادية لتحقيق فوائد
االحتاد النقدي .فالبيئة االس���تثمارية جلميع دول اجمللس
جي���ب أن تك���ون متش���ابهة وإال أدى ذل���ك إىل ه���روب
االس���تثمارات للدول األفضل يف خدمات االستثمار ،مما
يؤثر س���ل ًبا على التنمي���ة االقتصادية يف الدول اليت تعاني
بيئة االستثمار فيها من مشاكل بريوقراطية أو تعقيدات
إدارية.
مما حيت���م أهمية تنس���يق السياس���ات االقتصادية بني
دول اجملل���س ،حت���ى ال يكون هناك تن���ازالت يف تقديم
اإلغ���راءات للمس���تثمرين على حس���اب رفاهي���ة املواطن.
كم���ا أن توف���ر الط���رق الس���ريعة وخط���وط الس���كك
احلديدية وس���هولتها بني الدول األخرى يساهم يف خفض
تكالي���ف النق���ل واملواصالت ،ومن ث���م ختفيض القيمة
النهائية للس���لع واخلدمات ،وحتفي���ز احلركة التجارية
بني دول اجمللس.
كما تشكل العوائق اجلمركية املباشرة وغري املباشرة
وصعوب���ة االنتقال بني الدول تكالي���ف إضافية تتحملها
ش���عوب املنطق���ة ،وتعيق حتقي���ق الكف���اءة االقتصادية
لالقتص���اد اخلليجي .لذا فإن تطبيق االحتاد اجلمركي
بالكامل ش���رط ض���روري لتحقيق الفوائ���د االقتصادية
م���ن االحت���اد النق���دي .كم���ا أن توفر ط���رق املواصالت
الربية واجلوية واحلديدية ،واخنفاض تكاليفها يش���جع
احلرك���ة التجارية ،والس���ياحة البينية بني دول اجمللس.
كم���ا يعترب توفر املعلومات وس���هولة احلصول عليها عن
أسواق دول اجمللس من الشروط الضرورية لتعظيم املنافع
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االقتصادية من االحتاد النقدي؛ حيث تس���اعد املعلومات
يف اختاذ القرار االقتصادي السليم للمستهلك والتاجر.
إن صعوب���ة احلصول عل���ى املعلومات عن أس���واق دول
اجمللس لسكان املنطقة أو ارتفاع تكلفة احلصول عليها
يؤدي إىل فصل األس���واق ع���ن بعضها ،وعدم اندماجها،
وتنعك���س ه���ذه التكاليف اإلضافي���ة يف قيمة اخلدمة
أو املنت���ج وتضع���ف القدرة التنافس���ية .ل���ذا جيب -حتى
يتحقق فوائد االحتاد النقدي -إنش���اء الس���وق املشرتكة
بدون أي اس���تثناءات (ما عدا االستثناءات للسلع احملرمة
ش���رعا) ،وإلغاء القيود على حركة األفراد ورأس املال،
ً
وتنسيق التشريعات يف هذا اخلصوص ،وخاصة ما يتعلق
بالتأمين���ات االجتماعي���ة عل���ى العمالة؛ لتس���هيل حركة
العمال���ة بني دول اجمللس حس���ب الظ���روف االقتصادية،
وحتقي���ق مب���دأ املواطنة الكامل���ة بدون أي اس���تثناءات
ملواطين دول اجمللس.

التحديات اليت تواجه االحتاد النقدي:
ميث���ل االحت���اد النق���دي أعل���ى مراح���ل التكام���ل
االقتص���ادي ،وعند الدخول فيه ال بد من تقديم تنازالت
س���يادية على مس���توى ال���دول؛ حي���ث تتنازل ال���دول عن
السياس���ة النقدية لسلطة مش�ت�ركة فوق القومية .كما
جي���ب على الدول األعض���اء يف االحتاد النق���دي االلتزام
باملعايري املالية ،واليت تقيد السياسة املالية للدول.
وعل���ى الرغم من أن ق���رار الدخول يف االحتاد النقدي
جي���ب أن يبن���ى عل���ى مدى م���ا جتني���ه الدول م���ن فوائد
اقتصادي���ة لالقتص���اد القومي ،إال أن القرار السياس���ي
الراغ���ب يف تقدي���م هذه التن���ازالت الس���يادية هو احملدد
األساس للدخول يف االحتاد النقدي.
ودول جمل���س التع���اون ه���ي دول���ة نامية يتس���م القرار
السياس���ي فيه���ا باألحادي���ة ،والس���لطة التنفيذي���ة ه���ي
املرجعي���ة لبقي���ة الس���لطات (القضائي���ة والتش���ريعية)،
مم���ا جيع���ل اخت���اذ الق���رارات املصريي���ة يف يد الس���لطة
التنفيذي���ة ،ويتأث���ر مب���دى رغبته���ا يف تقدي���م التنازالت
السيادية للصاحل العام .كما يتأثر قرار االحتاد النقدي
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بالعالقة السياس���ية ب�ي�ن الدول .ولذا ف���إن جناح االحتاد
النق���دي وقيامه يف الوقت احملدد حس���ب اجلدول املتفق
علي���ه يعتمد على قدرة القرار السياس���ي على جتاوز هذه
النق���اط والنظر للمصلحة العام���ة يف األجل الطويل .ومن
املالحظ أن بداية االحتاد النقدي كان بدافع من القرار
السياسي ،وذلك بتوقيع االتفاقية االقتصادية 2002م من
قب���ل اجمللس األعل���ى جمللس التعاون ،وال�ت�ي تعترب أعلى
س���لطة سياسية ،ولذا فإن من الضروري استمرار الدعم
السياسي القوي إلنشاء االحتاد النقدي.
وتعت�ب�ر االتفاقية ال�ت�ي و ّقعته���ا البحرين م���ع الواليات
املتحدة من التحديات اليت تواجه االحتاد النقدي ،حيث
يس���تلزم ذلك إبقاء اجلمارك ب�ي�ن دول اجمللس والبحرين
أو توقي���ع بقي���ة دول اجمللس نفس االتفاقي���ة مع الواليات
املتح���دة .وإبقاء اجلمارك ميثل عائ ًق���ا حيول دون تعظيم
املنافع االقتصادية من االحتاد النقدي.
كما ميث���ل حتويل الكويت من الرب���ط بالدوالر إىل
الربط بس���لة عم�ل�ات ،وارتف���اع قيمة العمل���ة الكويتية
خ�ل�ال الف�ت�رة املاضي���ة أمام بقي���ة عم�ل�ات دول اجمللس
عائ ًق���ا آخ���ر .واخلي���ار املت���اح أم���ام دول اجملل���س إما أن
ترتاجع الكويت عن الربط بالسلة ،والذي قد ال يناسب
االقتص���اد الكوييت يف الوقت احلالي ،أو أن تربط بقية
دول اجملل���س عمالته���ا بنف���س الس���لة ،وتف���ك االرتباط
بالدوالر األمريكي.
ً
ضغوطا سياسية
ومن املتوقع أن يواجه االحتاد النقدي
م���ن بعض الدول الكربى ،وبالذات من الواليات املتحدة
االمريكية إذا توقعت أن العملة اخلليجية املوحدة ستؤثر
على مس���تقبل الدوالر كعملة تسعري للنفط .وهذا األمر
حيكم���ه تقدي���رات اإلدارة األمريكية ملدى تأثري العملة
اخلليجي���ة املوحدة ،وقدرته���ا على الدخول يف تنافس مع
الدوالر على تس���عري النفط؛ نظ ًرا لضخامة االحتياطيات
النفطي���ة ل���دول اجمللس ،وتقل���ص العرض م���ن املصادر
األخرى مما يتيح لدول اجمللس اس���تخدام العملة املوحدة
يف التسعري لتحقيق الفوائد االقتصادية يف املستقبل.
التقرير االسرتاتيجي السادس
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معلومات إضافية
التعاون التجاري بني دول جملس التعاون اخلليجي

اهتمت دول جملس التعاون ومنذ إنشاء اجمللس باجملال التجاري ،وعملت على تعزيزه وتطويره مبا يعود بالنفع على
دول ومواط�ن�ي دول اجملل���س ،ويعزز املناخات االس���تثمارية والتجارية .وتب ّنى جملس التعاون سياس���ة جتارية موحدة يف
إط���ار التعامل مع العامل اخلارجي ومنظمة التج���ارة العاملية ،واملنظمات الدولية واإلقليمية األخرى كوحدة اقتصادية
واحدة لتنشيط التبادل التجاري واالستثماري مع العامل اخلارجي ،وتوسيع أسواق صادرات دول اجمللس وزيادة قدرتها
التنافسية.
كما عمل اجمللس على حتس�ي�ن ش���روط نفاذها إىل األس���واق العاملية ،وتش���جيع املنتجات الوطنية والدفاع عنها يف
األس���واق اخلارجية ،ومحاية األس���واق احمللية ،وكذلك تفعيل دور القطاع اخلاص يف تنمية صادرات دول اجمللس من
السلع واخلدمات .كما تهدف هذه السياسة ً
أيضا إىل تبين دول اجمللس سياسة جتارية داخلية موحدة تضمن تسهيل
انسياب تنقل املواطنني والسلع واخلدمات ووسائط النقل ،وتأخذ يف االعتبار احملافظة على البيئة ومحاية املستهلك.

القوانني واألنظمة املوحدة اليت أقرها اجمللس لتحقيق هذا التعاون:

لتحقيق هذه األهداف أقر اجمللس األعلى عد ًدا من القوانني واألنظمة املوحدة الالزمة لتوحيد وتقريب سياسات دول
اجمللس التجارية اخلارجية والداخلية ،واليت منها :
 1ـ اعتماد وثيقة السياسة التجارية املوحدة اليت تهدف إىل توحيد السياسة التجارية اخلارجية لدول اجمللس مبوجب
قرار اجمللس يف دورته السادسة والعشرين (أبو ظيب ،ديسمرب 2005م).
 2ـ اعتم���اد قان���ون (نظام) العالمات التجارية بدول اجمللس مبوجب قرار اجمللس يف دورته الس���ابعة والعش���رين اليت
عقدت باململكة العربية السعودية عام 2006م.
 3ـ اعتم���اد النظام األساس���ي هليئة احملاس���بة واملراجعة لدول جملس التعاون ،وذل���ك مبوجب قرار اجمللس يف دورته
التاسعة عشرة (أبوظيب ،ديسمرب  ،)1998وقد بدأت اهليئة يف ممارسة نشاطها بعد إنهاء مرحلة التأسيس.
ويف إطار تعزيز املواطنة االقتصادية ،ومتكني أبناء دول اجمللس من ممارسة النشاط التجاري يف الدول األعضاء،
ق ّرر اجمللس األعلى ما يلي:
 4ـ الس���ماح ملواطين الدول األعضاء مبزاولة جتارة التجزئة يف أي دولة عضو ،ومس���اواتهم مبواطين الدولة اعتبا ًرا
من أول مارس 1987م ،وكذلك الس���ماح ملواطين الدول األعضاء مبزاولة جتارة اجلملة يف أي دولة عضو ومس���اواتهم
مبواط�ن�ي الدول���ة اعتب���ا ًرا من أول م���ارس 1990م ،وذلك ً
تنفيذا لقرار اجمللس يف دورته الس���ابعة (أبو ظيب ،ديس���مرب
1986م).
 5ـ تطبيق املساواة التامة يف املعاملة بني مواطين دول اجمللس يف جمال متلك وتداول األسهم وتأسيس الشركات،
ً
تنفي���ذا لقرار اجمللس يف دورته الثالثة
وإزال���ة القي���ود اليت ق���د متنع من ذلك يف موعد أقصاه نهاية عام 2003م ،وذلك
والعشرين (الدوحة ،ديسمرب 2002م).
 6ـ الس���ماح للمؤسس���ات والوحدات اإلنتاجية يف دول اجمللس بفتح مكاتب هلا للتمثيل التجاري يف أي دولة عضو،
التقرير االسرتاتيجي السادس
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ً
تنفيذا لقرار اجمللس فـي دورتـه الثانية عشرة (الكويت ،ديسمرب 1991م) ،وكذلك السماح باسترياد وتصدير
وذلك
املنتجات الوطنية من وإىل دول اجمللس دومنا احلاجة إىل وكيل حملي.
 7ـ املوافق���ة عل���ى إقامة مركز التحكيم التجاري لـدول اجمللس وعل���ى نظام املركز ،وذلك مبوجب قرار اجمللس
رمسيا
يف دورته الرابعة عش���رة (الرياض ،ديس���مرب 1993م) .وقد أقيم املركز يف مملكة البحرين ،وأعلن عن قيامه
ًّ
يف مارس 1995م.
 8ـ إنش���اء هيئ���ة التقيي���س لدول جملس التعاون ل���دول اخلليج العربية ،وذلك مبوجب قرار اجملل���س يف دورته الثالثة
والعشرين (الدوحة ،ديسمرب 2002م).
 9ـ العمل على حتويل عدد من القوانني واألنظمة التجارية من اسرتشادية إىل إلزامية ،واستكمال إعداد مشروعات
قوانني وأنظمة جديدة أخرى.

الواردات البينية لدول جملس التعاون اخلليجي من عام  2000م إىل  2005م
(باملليون دوالر)
السنة

 2000م

 2001م

 2002م

 2003م

 2004م

 2005م

اإلمارات العربية املتحدة

1236.6

1478.9

1817.2

2023.8

2546.8

2906.8

مملكة البحرين

* 377.7

* 398.9

* 497.3

* 578.7

* 696.5

*737.95

اململكة العربية السعودية

1078.6

1214.1

1483.0

1688

2276.5

2728.8

سلطنة عمان

1673.0

1924.6

1993.1

1826.0

3010.8

2788.8

دولة قطر

483.4

457.2

623.7

730.9

1102.6

1408.0

دولة الكويت

851.4

877.9

988.4

1257.8

1685.5

**1743.0

6351.6

7402.7

8105.3

11318.7

12313.3

اجملموع

)=SUM(ABOVE

5700.7

* ال تشمل النفط.
** وف ًقا لبيانات صندوق النقد الدولي.
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الصادرات البينية لدول جملس التعاون اخلليجي من عام  2000م إىل 2005م
(باملليون دوالر)
السنة

 2000م

 2001م

اإلمارات
العربية املتحدة

1189.9

314.7

490.3

428.7

523.0

542.0

731.6

اململكة العربية
السعودية

4270.2

3937.1

4463.4

6215.7

8203.7

سلطنة عمان

1003.2

1031.1

1272.0

1062.1

1257.4

1718.6

دولة قطر

578.4

334.1

573.2

648.09

983.13

1526.9

دولة الكويت

306.5

254.6

393.5

488.84

489.31

518.49

اجملموع

7776.9

6394.7

7734.4

11780.0

14105.4

21630.5

مملكة
البحرين

التقرير االسرتاتيجي السادس

 2002م

 2003م

 2004م

 2005م

2633.7

2397.1

4763.7

774.74

1045.7
12057
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إمجالي التجارة البينية لدول جملس التعاون اخلليجي (صادرات  -واردات)
(باملليون دوالر)
السنة

 2000م

 2001م

 2002م

 2003م

 2004م

 2005م

القيمة

13477.6

12746.3

15137.1

19885.3

25424.1

33943.8

املصدر:
موقع األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية http://www.gcc-sg.org
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اسرتاتيجيا
مشكلة الغذاء وتأثريها
ًّ
على العامل اإلسالمي
عبداحلافظ الصاوي

خبري اقتصادي

ملخص الدراسة
يف ظل ارتفاع أس���عار الس���لع الغذائية املتزايد يف الس���وق العاملي ،منذ عام 2006م وحتى النصف الثاني من عام
2008م ،أحاط���ت أزم���ة الغ���ذاء بعنق العديد م���ن البلدان ،وانضم حن���و  50مليون فرد إىل قائم���ة اجلياع ،ليصل
عددهم قرابة املليار فرد ،وكان وقع األزمة على البلدان النامية أشد؛ العتبار أن هذه البلدان مستوردة لكميات
كبرية من احتياجاتها من الغذاء.
ومل تكن هذه األزمة هى األوىل من نوعها ،فالتاريخ يرصد أنها وقعت غري مرة .ومع ذلك مل تس���توعب كثري
م���ن الدول اإلس�ل�امية الدرس .فكانت عرضة لتقلبات الس���وق يف األس���عار والكمي���ات ،وكان لذلك أثره على
استقرار األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف العديد منها.
ومل ختتلف مش���كلة الغذاء احلالية عن س���ابقتها من حيث كونها أزمة من صنع اإلنس���ان ،إما بسوء التدبري،
وتفضيل احتياجات األغنياء على املتطلبات األساسية للفقراء ،أو نتيجة استغالل هذه الظروف من قبل املضاربني
واحملتكري���ن لتحقيق أكرب قدر م���ن األرباح ،وإن كانت هناك بعض العوامل الطبيعي���ة مثل التغيريات املناخية
مادي
س���اعدت على تفاقم األزمة .ولكن احلقيقة الواضحة أن الدول املتقدمة تعاملت مع مش���كلة الغذاء مبنطق ّ
حبت ،بعيد كل البعد عن اجلانب اإلنساني الذي حييط باملشكلة من كل جوانبها.
وتكمن خطورة مش���كلة الغذاء يف البلدان اإلس�ل�امية يف ُبعدها االسرتاتيجي واحلضاري ،فاملفرتض أن هذه
البلدان متثل أمة هلا رسالة .وال شك أن عجزها عن توفري متطلباتها من الغذاء أدعى لنكوصها عن تقديم رسالتها
لآلخر ،ما يستدعي وضع حلول عاجلة وفاعلة للنهوض من هذه األزمة.
ويهدف هذا البحث إىل التعرف على مش���كلة الغذاء على الصعيدين العاملي واإلس�ل�امي ،من حيث مظاهرها
وأس���بابها ،واجله���ود ال�ت�ي بذلت ملواجهتها ،س���واء من ِق َب���ل املنظمات الدولي���ة أو اإلقليمية ،كم���ا تتناول األثر
االسرتاتيجي للمشكلة يف إطار سيناريوهني ،هما :بقاء آلية التعامل مع املشكلة على ما هي عليه .والثاني تبين
اسرتاتيجيات بديلة جتمع أدوار الدول واملنظمات األهلية واألفراد ،مبا ِّ
ميكن البلدان اإلسالمية من الوصول إىل
حل هلذه املشكلة وعدم الوقوع فيها ،على األجل الطويل ،باحلجم والصورة احلاليتني.
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مقدمة:

يف ظ���ل ارتف���اع أس���عار الس���لع الغذائية املتزايد يف الس���وق العاملي ،منذ ع���ام 2006م وحتى النص���ف الثاني من عام
2008م ،أحاط���ت أزم���ة الغذاء بعنق العديد من البلدان ،وكان وقع األزم���ة على البلدان النامية -ومن ضمنها البلدان
اإلسالمية– أشد؛ العتبار أن هذه البلدان مستوردة لكميات كبرية من احتياجاتها من الغذاء.
وعلى الرغم من وجود أسباب ظاهرة هلذه املشكلة ،إال أن األيدي اخلفية كان هلا دور يف افتعال املشكلة بشكل
صرح األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون أن «مش���كلة الغذاء من صنع أيدينا» .ويظهر بوضوح دور
أكرب ،فقد َّ
األيدي اخلفية من خالل إصرار الدول املتقدمة على استخدام السلع الزراعية ،وخاصة الغذائية منها ،يف إنتاج الوقود
احليوي.
مادي حبت ،بعيد كل البعد عن اجلانب اإلنس���اني الذي
وق���د تعاملت الدول املتقدمة مع مش���كلة الغ���ذاء مبنطق ّ
حيي���ط باملش���كلة م���ن كل جوانبها ،فدون مواربة صرحت املستش���ارة األملاني���ة بقوهلا« :اذهبوا إىل اهلند س���تجدون
يوميا!» ،وهو ما ردده الح ًقا الرئي���س األمريكي .وقد أتت هذه
حن���و  300ملي���ون فرد يطالبون بتناول الوجبة الثاني���ة ًّ
التصرحيات يف سياق احلديث عن حق الدول املتقدمة يف عدم التنازل عن إنتاج الوقود احليوي من السلع الغذائية اليت
متثل احتياجات أساس���ية للبش���ر .وهو ما يكشف بوضوح عن وجه حضارة الغرب ،حضارة حقوق اإلنسان!! يف القرن
احلادي والعشرين.
وم���ن هن���ا ندرك ذل���ك الفرق الكبري بني تل���ك احلضارة وبني مقومات احلضارة اإلس�ل�امية ،اليت أعلت من ش���أن
إطار
اإلنس���ان ،وكفلت له حقه يف احتياجاته األساس���ية – املأكل ،واملش���رب ،وامللبس ،واملس���كن ،والدابة – يف ٍ
حيف���ظ علي���ه كرامته اإلنس���انية ،ومبا يكفل له حي���اة كرمية ،وهو م���ا ُ
اصطلِ َح عليه يف األدبيات الش���رعية حبق
الكفاي���ة ،فاحلق -تبارك وتع���اىل -يق���ول :ﱫ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﱪ (اإلسراء.)70 :

مشكلة البحث:

ص َّنف ضمن جمموعة البلدان األشد فق ًرا يف العامل
تضم منظمة املؤمتر اإلسالمي  56دولة ،من بينها حنو  26دولة ُت َ
(تضم هذه اجملموعة  52دولة على مس���توى العامل ،أي أن نصف هذه اجملموعة من البالد اإلس�ل�امية) ،وقد ُأضريت
هذه الدول بش���كل كبري من ج ّراء ارتفاع أس���عار الغذاء ،وتش�ي�ر التقديرات النضمام حنو  50مليون فرد إىل قائمة
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اجلي���اع ،ليصل عدده���م قراب���ة املليار ف���رد .ويأتي هذا
الوض���ع على الرغم من أن بلدان العامل اإلس�ل�امي تضم
أكث���ر من نصف مليار فرد يعملون يف الزراعة ،وتتوافر
للعامل اإلسالمي حنو  %18من األراضي الصاحلة للزراعة
يف الع���امل ،وهناك ثروات طائلة للمس���لمني ،من ضمنها
على س���بيل املثال االستثمارات العربية يف اخلارج ،واليت
تقدر بـ 1.5تريلي���ون دوالرً ،
وأيضا ذلك العجز يف امليزان
التجاري الزراعي لدول العامل اإلسالمي.
وتأتي أهمية دراس���ة مش���كلة الغذاء بالنس���بة للعامل
ّ
تش���كل أح���د جوان���ب العجز
اإلس�ل�امي م���ن كونه���ا
جلمي���ع بلدان���ه ،الفقرية منها والغني���ةً ،
وأيضا ما يرتبط
بالغذاء بس���بب كونه س���لعة اس�ت�راتيجية؛ فع���دم تأمني
الغ���ذاء مش���كلة هلا تداعياته���ا االقتصادية والسياس���ية
واالجتماعية واإلنسانية.

منهج البحث:

يس���تخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي املكتيب،
م���ن خالل اس���تخدام ما ورد م���ن بيان���ات ومعلومات عن
مش���كلة الغذاء على الصعيد العاملي بش���كل عام ،وما
ورد ع���ن بلدان العامل اإلس�ل�امي بوجه خاص ،وذلك من
أج���ل التع���رف على املش���كلة وحجمها ،وس���بل التعامل
واخلروج منها ،ورصد تأثريها االس�ت�راتيجي على بلدان
العامل اإلسالمي.
منهجي���ا يف إط���ار مفهومي:
وتأت���ي مش���كلة الغ���ذاء
ًّ
غذائي���ا ،واألم���ن الغذائ���ي .وه���و ما
االكتف���اء الذات���ي
ًّ
يستتبع أن نعرف ك ً
ال منهما يف إجياز:
االكتفاء الذاتي من الغذاء :هناك نوعان من االكتفاء
غذائي���ا ،وهما :االكتفاء الكل���ي ،واالكتفاء
الذاتي
ًّ
اجلزئ���ي ،ويقص���د باالكتف���اء الذات���ي «ق���درة اجملتمع
عل���ى حتقي���ق االعتم���اد الكامل عل���ى النف���س واملوارد
واإلمكاني���ات الذاتية يف إنت���اج كل احتياجاته الغذائية
حمليا» .ويط���رح هذه التعريف جمموعة تس���اؤالت منها:
ًّ
املس���تهدف؟ ومدى إمكانية
ما طبيعة االكتفاء الذاتي
َ
عمليا؟ واملفاضلة بني حتقي���ق االكتفاء الذاتي
حتقيق���ه ًّ
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يف ح���دود امل���وارد واإلمكانيات املتاح���ة؟ وينظر البعض
إىل مفه���وم االكتف���اء الذات���ي على أنه مفه���وم طوباوي
يف ظل امليزة النس���بية للتج���ارة ،وطبيعة التبادل التجاري
العاملي ،والبدائل املتاحة.
أم���ا األمن الغذائي فهو أرحب م���ن حيث االنفتاح على
اآلخ���ر ،ويقصد به «قدرة اجملتم���ع على توفري احتياجاته
الغذائية األساس���ية ألفراد الشعب ،وضمان حد أدنى من
تلك االحتياجات بانتظام» ،ويش�ي�ر هذا املفهوم إىل ثالثة
عناص���ر أساس���ية هي :وفرة الس���لع الغذائية ،اس���تقرار
السلع من حيث احتياجات وإمداد السوق بها ،إمكانية
املواطنني املادية للحصول على السلع.
والف���ارق بني املفهومني ه���و أن األمن الغذائي يصلح يف
حالة االستقرار واألمن العامليني ،وهذا غري متاح يف عاملنا
املص���درة للحبوب
الي���وم؛ حي���ث إن الفائض ل���دى الدول
ّ
يف ع���امل الي���وم أصبح أداة ُتس���تغل للضغ���ط االقتصادي
والسياسي على دول العجز الغذائي.
بينم���ا االكتف���اء الذات���ي يؤم���ن للدول���ة أو التجم���ع
ِّ
وميكنه من
اإلقليم���ي عدم اخلض���وع لتلك الضغ���وط،
االس���تقالل فيم���ا يتعلق بوج���وده ،وأمن���ه القومي .فحتى
الذي���ن ر ّوج���وا ملفهوم األم���ن الغذائي أش���اروا إىل أهمية
ألي ُق ْط���ر ،وهذه الس���لع هي:
تأم�ي�ن الس���لع األساس���ية ّ
( القمح ،األرز ،الذرة) كمس���ت ًوى أول ،ثم ( السكر،
ثان.
اللحوم ،البيض ،السمك) كمستوى ٍ
ولك���ن بإنزال ه���ذه املفاهيم على واقع بل���دان العامل
أي
اإلس�ل�امي جند أنها تفتقد بشكل كبري إىل حتقيق ّ
من املفهومني ،سواء االكتفاء الذاتي أو األمن الغذائي.

املقصود ببلدان العامل اإلسالمي يف هذا البحث:

الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلس�ل�امي ،والبالغ
عددها حنو  56دولة.

حمتوى البحث:

عاملي���ا ،وموق���ف ال���دول
أو ًال :مظاه���ر أزم���ة الغ���ذاء ًّ
اإلسالمية منها.
التقرير االسرتاتيجي السادس

اسرتاتيجيا على العامل اإلسالمي
مشكلة الغذاء وتأثريها
ًّ

ثان ًيا :أسباب أزمة الغذاء.
اسرتاتيجيا على العامل اإلسالمي.
ثال ًثا :تأثري األزمة
ًّ
راب ًعا :اجلهود اليت ُب ِذ َلت ملواجهة األزمة.
خامسا :حلول ملواجهة األزمة.
ً
خامتة.
اجلدول واملصادر.

أو ً
عاملي���ا وموقف الدول
ال :مظاه���ر أزم���ة الغذاء ًّ
اإلسالمية منها
تدن���ي مس���تويات املخ���زون االس�ت�راتيجي م���ن
الغذاء:
أظهرت أزمة الغذاء وجود اخنفاض يف املخزون العاملي
م���ن احلبوب مل يص���ل إليه منذ  30س���نة ،فقد اخنفض
املخزون العاملي من احلبوب خالل عام 2008م بنسبة %5
عم���ا كان علي���ه يف عام 2007م ،وه���و ما يكفي فقط
احتياجات س���كان العامل من احلبوب لفرتة من 12 - 8
أسبوعا.
ً

االرتفاع املستمر يف أسعار الغذاء:

ش���أن أزمات الغذاء اليت مر بها العامل من قبل ،كان
ارتفاع أس���عار الغ���ذاء قرين ارتفاع أس���عار الطاقة كما
حدث يف أزمة 1974م .وكذلك أزمة الغذاء اليت تفجرت
م���ع أواخ���ر ع���ام 2007م وأوائل ع���ام 2008م ،مل تكن
وليدة الت ّو واللحظة(.)1
ولكن األس���واق الدولية كانت تشهد إرهاصاتها منذ
ع���ام 2003م؛ حيث كانت بدايات ارتفاع أس���عار النفط
واملواد األولية األخرى ،ثم تبع ذلك أسعار السلع الزراعية
والغذائية .كما كان الرتفاع أس���عار النفط أثره املباشر
على ارتفاع أس���عار العديد من السلع الزراعية والغذائية؛
نظ ًرا الرتفاع تكلفة النقل والش���حن ،فض ً
ال عن ارتفاع
َّ
املصنعة ،واليت تعتمد يف التشغيل
تكلفة السلع الغذائية
عل���ى النفط يف توليد الطاق���ة الالزمة لعملها .أو ما ترتب
عل���ى ارتفاع أس���عار النف���ط من وجود موج���ات تضخمية
( )1د .حممد عبدالبديع« ،أزمة الغذاء ماضيها وحاضرها» ،جريدة األهرام
املصرية 2008/8/7م.
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س���اهمت بدوره���ا يف ارتف���اع أس���عار الس���لع الزراعي���ة
والغذائية ،ويتوقع البنك الدولي أن تس���تمر موجة ارتفاع
أس���عار الغذاء خالل عامي 2008م و2009م ،وأن تستمر
حتى ع���ام 2015م ،وعلى أية حال لن تقل أس���عار الغذاء
بصفة عامة عما كانت عليه يف عام 2004م.
ويوضح اجلدول التالي ارتفاع أس���عار السلع الغذائية،
وبعض الس���لع األساس���ية األخرى ،وتش�ي�ر بيانات البنك
الدول���ي إىل أن أس���عار الس���لع الغذائي���ة ش���هدت خ�ل�ال
ارتفاعا
السنوات الثالث ( بداية 2005م – نهاية 2007م)
ً
نسبته  ،%85عما كانت عليه يف بداية الفرتة ،وأن القمح
ارتفاعا قدره  %181خالل نفس الفرتة (.)2
وحده شهد
ً

التط���ور يف أس���عار بع���ض الس���لع األساس���ية يف
األسواق العاملية( )3خالل الفرتة 2008 – 2006م
السلعة
القمح

سعر الطن بالدوالر

عام 2006م عام 2007م عام 2008م
375.1
188.8
150.6

الذرة الصفراء

104.4

162.4

199.2

زيت فول الصويا

538.6

713.6

1240.4

315.8
235.2

341.5

357.4

السكر
مساد اليوريا

297.3

400.3

وتوض���ح البيان���ات املذك���ورة يف اجلدول الس���ابق أن
أس���عار القمح خالل الفرتة م���ن فرباير 2006م إىل فرباير
2007م،وم���ن فرباير 2007م إىل فرباير 2008م قد زادت
بنسبة  %24.4ثم  %98.7على التوالي ،وكانت الزيادة يف
أسعار زيت فول الصويا خالل نفس الفرتة  %32.5و%73.8
عل���ى التوالي ،وكانت الزيادة يف أس���عار الذرة الصفراء
بنسبة  %55.6و.%22.6
أم���ا مس���اد اليوريا فقد ش���هد زيادة يف أس���عاره خالل
( )2موق���ع البن���ك الدول���يhttp://web.worldbank.org/WBSITE/،
con,,0/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC
theSi~437376:piPK~64257043:pagePK~21723202:tentMDK
 html.1052299,00:tePKتاريخ الزيارة 2008/8/5م.

( )3مرك���ز املعلوم���ات ودعم اختاذ القرار ،نش���رة املؤش���رات االقتصادية
واالجتماعية جلمهورية مصر العربية اجمللد  ،16مارس 2008م ص .4
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نفس الفرتة بلغت نسبتها  %26.4و %34.6على التوالي(.)4
وقد أدى ارتفاع أس���عار الس���لع الزراعية والغذائية إىل
وجود العديد من االضطرابات السياسية واالجتماعية يف
بلدان العامل اإلس�ل�امي ،الغنية منها والفقرية ،فخرجت
املظاه���رات لالع�ت�راض على ارتف���اع األس���عار يف اليمن
واملغ���رب ،وإندونيس���يا ومصر وبنجالديش وباكس���تان
والس���ودان .وهن���اك  36دولة تواجه أزمات بس���بب ارتفاع
أس���عار الغذاء ،وتضم إفريقيا وحده���ا حنو  21دولة من
هذه الدول ،وتشكل البلدان اإلسالمية جز ًءا ال ُيستهان
به من الدول اليت تواجه أزمات.

تزاي���د عدد اجلوعى والفقراء من جراء اس���تمرار
أزمة الغذاء:

خ�ل�ال الف�ت�رة ب�ي�ن 1997 – 1970م اخنف���ض ع���دد
اجلوع���ى يف العامل بنحو  70مليون نس���مة؛ نظ ًرا للجهود
اليت ُب ِذ َلت يف كل م���ن اهلند والصني ملكافحة اجلوع،
إال أن منتصف عقد التس���عينيات ش���هد بدء تزايد أعداد
اجلوع���ى يف الع���امل مرة أخرى ،فوص���ل عددهم يف عام
2005م حنو  854مليون نس���مة ( .)5ومع حلول أزمة الغذاء
يف نهاية عام 2007م ومطلع عام 2008م أشارت التوقعات
إىل انضمام ما يقدر بـ  50مليون إىل  100مليون إىل عدد
اجلوع���ى؛ نظ ًرا الرتفاع أس���عار الغ���ذاء ،وعدم مقدرتهم
على تلبية احتياجاتهم الغذائية.
وإذا كانت أس���باب اجلوع قبل منتصف الس���بعينيات
ترج���ع إىل الفيضانات واألعاص�ي�ر واحلروب؛ فإن األزمة
من���ذ منتصف التس���عينيات عرفت تداعي���ات العوملة على
هذه املش���كلة ،من خالل س���يطرة الش���ركات متعدية
اجلنس���ية عل���ى مقدرات إنت���اج الغذاء يف العامل .فتش�ي�ر
إح���دى الدراس���ات ( )6إىل أن عش���ر مؤسس���ات تس���يطر

( )4وزارة التنمي���ة االقتصادية ،خطة التنمي���ة االقتصادية واالجتماعية لعام
2009/2008م ،ص .9
( )5برنام���ج الغ���ذاء العامل���يhttp://www.wfp.org/Arabic :
/?ModuleID=131&Key=6http://www.wfp.org/
 Arabic/?ModuleID=131&Key=6تاريخ الزيارة 2008/7/30م.

( )6ابتسام حممد اخلضراء ( مرتجم ) ،فاندانا شيقا« ،احلصاد املسروق ..سرقة
مصدر الغذاء العاملي» ،مؤسسة العبيكان ،الرياض 2003م ،ص . 19

388

عل���ى  %32من الس���وق التج���اري للبذور ،وتق���در قيمتها
بـ 23مليار دوالر أمريكي ،هذا باإلضافة إىل سيطرتها
وراثيا ،وتسيطر هذه
على نسبة  %100من البذور املعدلة ًّ
الش���ركات على الكيماوي���ات واملبيدات ،وتوجد ً
أيضا
مخس ش���ركات تس���يطر على التجارة العاملية للحبوب،
وق���د ش���اركت ك�ب�رى ه���ذه الش���ركات «كارجيل»
و«مونسانتو» يف تشكيل اتفاقيات جولة أرجواي ،واليت
ّ
متخض عنها ميالد منظمة التجارة العاملية.

ثان ًيا :أسباب أزمة الغذاء
أ  -أسباب عاملية:
التغريات املناخية السالبة:

أش���ار تقرير التنمية البش���رية العاملي لع���ام 2007م إىل
أن املخاطر املتوقعة من اس���تمرار انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون س���وف تؤدي إىل انهيار أنظمة الزراعة؛ نتيجة
اجلفاف والفيضانات ،وارتفاع دراجات احلرارة ،وتقلُّب
مواس���م نزول األمطار ،وهو ما سينبين عليه تع ّرض حنو
 600مليون شخص لسوء التغذية .كما أن مناطق جنوب
الصح���راء يف إفريقي���ا –وال�ت�ي تعاني م���ن أعلى تركيز
ل ِن َس���ب الفق���ر يف الع���امل -من املتوقع أن تفق���د املنتجات
الزراعية فيها ما نس���بته  %26حبل���ول عام 2060م .كما
س���تتعرض مناطق أخرى بالع���امل يف كل من بنجالديش
وفيتن���ام ومص���ر للفيضان���ات الناجت���ة ع���ن االحتب���اس
ويقدر
احل���راري ،خاصة وأنه���ا من املناط���ق املنخفضةّ ،
الع���دد املتوقع للمضارين بهذه البل���دان بـ 70مليو ًنا ،و22
مليو ًنا ،و 6ماليني ،على التوالي (.)7
وق���د ش���هدت مناطق عدة م���ن العامل تغ�ي�رات مناخية
س���البة ،أدت إىل التأث�ي�ر عل���ى حجم إنت���اج الغذاء ،وقد
عاش���ت هذه التغ�ي�رات بل���دا ٌن متقدم���ة وأخ���رى نامية،
أش���د ،ففي
وكان تأثريها بال ش���ك على الدول النامية
ّ
إندونيس���يا ً
مث�ل�ا كان���ت ن���درة األمط���ار وطول موس���م
اجلفاف سب ًبا يف تعرض سكان حنو  137قرية يف شرق
( )7عبداحلاف����ظ الص����اوي ،التغ��ي�رات املناخي����ة ...فعله����ا األغنياء فت����ورط بها
الفق����راءhttp://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=Art،
icleA_C&cid=1196785952054&pagename=Zone-Arabic HealthScience%2FHSALayoutتاريخ الزيارة 2008/8/16م.
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اسرتاتيجيا على العامل اإلسالمي
مشكلة الغذاء وتأثريها
ًّ

البالد للتعرض لش���بح اجملاعة ،ويف أس�ت�راليا -ومع أنها
صدر للقمح يف
من ال���دول املتقدمة ،وتعترب أكرب ثاني ُم ِّ
العاملَّ -أثرت األحوال املناخية املتقلبة على حجم إنتاجها
من القمح يف عام 2007م.
وتس���ببت األعاص�ي�ر ال�ت�ي ش���هدتها الص�ي�ن يف يونيو
2008م يف إت�ل�اف  92أل���ف هكت���ار م���ن احملاصي���ل
الزراعية .وكانت هذه األحداث من دواعي زيادة الطلب
على الغذاء ،ويكفي أن نشري إىل أن الصني حت ّقق جان ًبا
ريا من االكتفاء الذاتي من الغذاء ،ويتخوف اخلرباء
كب ً
م���ن أن التغ�ي�رات املناخي���ة إذا دفع���ت بالصني الس���ترياد
الغذاء فستكون األزمة أشد ضراوة مما هي عليه اآلن،
ويف أمريكا بسبب التغريات املناخية تناقصت املساحات
قمح���ا م���ن88 ملي���ون هكت���ار إىل 6 4مليون
املزروع���ة ً
هكتار ،ومن البلدان اإلسالمية املضارة بشكل كبري
بنجالدي���ش اليت تضربه���ا األعاص�ي�ر والفيضانات كل
عام ،وتدمر احملاصي���ل الزراعية بها ،ويف مدينة التيجر
األرجنتينية كذلك حيث تنتشر بها.

ارتفاع أسعار البرتول منذ عام  2003م:

تصاع���دي من حن���و  40دوال ًرا للربميل حتى  70دوال ًرا يف
ع���ام 2007م ،إال أن الزيادة الكب�ي�رة حدثت خالل عام
2008م؛ إذ اقرتبت أس���عار الربميل من حاجز  150دوال ًرا
للربميل ،وكانت هناك توقعات بأن يصل س���عر الربميل
إىل حنو  200دوالر ،إال أن بداية شهر أغسطس من عام
2008م شهدت عمليات هبوط يف أسعار البرتول ،فوصل
إىل حن���و  112دوال ًرا للربمي���ل ،ثم واصل���ت االرتفاع مرة
أخرى لتتج���اوز  120دوال ًرا للربميل ،بع���د توقيع اتفاقية
الدرع الصاروخي بني كل من أمريكا وبولندا.
ورغم هذا التذبذب يف أس���عار البرتول ،إال أنها الزالت
مرتفع���ة ،واألهم يف هذه الزي���ادة تداعياتها اليت أحدثت
زيادات مضاعفة يف أس���عار العديد من السلع واخلدمات.
وترج���ع هذه الزيادة يف أس���عار الب�ت�رول إىل جمموعة من
األس���باب من أهمها :ذلك التوتر السياس���ي الذي تشهده
أهم مناطق إنتاج البرتول ،مثل منطقة الش���رق األوسط،
ومنطقة القوقاز ،وكذلك بعض بلدان أمريكا الالتينية
املنتج���ة للنف���ط .وذلك كله بس���بب السياس���ة اخلارجية
األمريكية ،ودخوهلا يف سلسلة من احلروب اخلارجية،
واحتالل كل من أفغانس���تان والعراق ،وعدم وجود نوايا

من���ذ ع���ام 2003م ب���دأت أس���عار الب�ت�رول يف اجت���اه
التقرير االسرتاتيجي السادس
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حقيقية حلل مش���كلة الش���رق األوس���ط الرئيسة ،وهي
احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية.
ً
وأيض���ا م���ن ضم���ن ه���ذه األس���باب املضارب���ات ال�ت�ي
تش���هدها أس���واق الب�ت�رول على نط���اق واس���ع .ومثة أمر
آخر يف هذا الصدد ،وهو اس���تمرار حتقيق معدالت منو
مرتفع���ة بالبلدان الصاع���دة ( الصني واهلند ) مل تق ّل عن
 %11خالل الس���نوات املاضية ،مما ساعد على استمرار
الزيادة يف الطلب على النفط (.)8

التوجه حنو إنتاج الوقود احليوي:

ختطط الواليات املتحدة األمريكية لتشغيل حنو 142
مصن ًع���ا إلنتاج الوقود احلي���وي ،وذلك من أجل مضاعفة
إنتاجه���ا من���ه ثالثة أضعاف م���ا هو علي���ه اآلن ( .)9كما
خيطط االحتاد األوروبي كي يصل عدد السيارات اليت
تستخدم الوقود احليوي لنسبة  %10حبلول عام 2020م.

– فول الصويا ) بنحو  %70يف السوق العاملي.
تتعلل ال���دول املتقدمة بإنتاجها الوقود احليوي بس���بب
حال���ة االنبعاث احل���راري اليت يحُ دثها اس���تخدام الوقود
األحف���وري (النف���ط – الفحم) ،ولذلك تعم���ل على توليد
الطاقة من س���لع وحماصيل غذائية ،مثل القمح والذرة،
وفول الصويا وقصب الس���كر ،وهذه الس���لع من السلع
األساسية لالستهالك اآلدمي.
تس���بب
ولكن خطورة األمر أن س���لوك الدول املتقدمة َّ
عامليا ،وكذلك مزامحة الفقراء
يف ارتفاع أسعار الغذاء ًّ
يف احلص���ول على طعامهم األساس���ي ،وهو ما َّ
حذر منه
األم�ي�ن الع���ام لألمم املتح���دة ،من أنه يف حالة اس���تمرار
ال���دول املتقدمة يف سياس���تها يف إنتاج الوق���ود احليوي،
فسوف يزيد الطلب على الغذاء يف عام 2030م بنحو %50
مما هو عليه اآلن .وأن الدول النامية وفق هذا الس���يناريو
ُمطا َلبة بزيادة أراضيها الزراعية بنحو  120مليون هكتار
من أجل توفري الغذاء لسكانها.

وتتص���در الوالي���ات املتح���دة األمريكية إنت���اج الوقود
احلي���وي يف الع���امل بنحو  %43من حج���م اإلنتاج العاملي،
تليها الربازيل بنسبة  ،%32ثم االحتاد األوروبي ،)10(%15
املضاربات على السلع الزراعية:
كما متتلك دول صاعدة ونامية تكنولوجيا إنتاج الوقود
يف ظل األزمات اليت ش���هدتها األسواق
احلي���وي ،ولكن تنتج منه كميات
املق���در أن م���ن املق���دَّر أن يذهب حنو ثل���ث إنتاج املالية ،وكذل���ك أزمة الره���ن العقاري
ضئيل���ة ال ُت َ
ذك���ر .وم���ن
َّ
يذه���ب حنو ثلث إنت���اج أمريكا يف أمري���كا يف عام 2008م من الذرة ملصانع ال�ت�ي حتيط بعنق االقتصاد األمريكي،
إنتاج الوقود احليوي
ً
وأيض���ا مع تقلبات أس���عار النفط بصورة
عام 2008م من ال���ذرة ملصانع إنتاج
غ�ي�ر مأمون���ة ،اجته املضاربون ألس���واق
الوقود احليوي.
ليعوضوا بعض خس���ائرهم يف أس���واق
الس���لع الزراعي���ة ِّ
وعلى الرغم من املخاطر املرتتبة على إنتاج هذا الوقود أخ���رى ،ومل يقتصر األمر على صناديق االس���تثمار ،بل
فيما يتعلق بتوفري الس���لع الغذائي���ة ،إال أن هناك جوانب مشل الصناديق الس���يادية ،واليت من املفرتض أنها تعمل
أخرى مل ُي َشر إليها ُ
وحظ
بعد ،وهو احتياج هذا النوع من الوقود يف جم���ال األس���هم والس���ندات ،وم���ن أجل ذل���ك ُل ِ
لكمي���ات كبرية من املي���اه ،فإنتاج لرت واحد من الوقود وجود أموال بكميات كبرية تتدفق إىل أس���واق الس���لع
احلي���وي يتطل���ب  5000لرت م���ن املاء .وقد أش���ار جيفري الزراعية ،مما س���اعد عل���ى زيادة معدالت الطلب يف ظل
س���اكس اخلبري باألم���م املتح���دة إىل أن الوقود احليوي الع���رض احملدود ،وهو ما نتج عنه ارتفاع أس���عار الس���لع
تسبب يف ارتفاع أسعار السلع األساسية ( القمح – الذرة الزراعية يف السوق العاملي(.)11
( )8وزارة التنمية االقتصادية املصرية ،مرجع سابق ،ص .9
( )9مكرم حممد أمحد ،طاقة نور ،األهرام 2008/7/22م.
( )10الوق���ود احليوي طاق���ة الغ���ذاءhttp://www.aljazeera.net/NR/،
4613-B360-E54B9817E793.htm-exeres/D9568FC0-E780

تاريخ الزيارة 2008/8/13م.
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( )11بع���د مضارب���ات قوية رفعت أس���عار احلبوب  ..الصناديق االس���تثمارية
املته���م الثالث يف أزمة الغذاء العاملية http://www.banquecentrale.
/15-gov.sy/Archive/archive-ar/archive2008/news06
 news-ar/news11-ar.htmتاريخ الزيارة 2008/8/10م.
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اسرتاتيجيا على العامل اإلسالمي
مشكلة الغذاء وتأثريها
ًّ

النامية حمل اهتمام قطاع الزراعة.

ب  -أسباب ختص الدول العربية واإلسالمية:
السياس���ات االقتصادي���ة اخلاطئ���ة جت���اه قط���اع
وافتق���رت غالبي���ة البل���دان النامي���ة ،ومنه���ا البل���دان
الزراعة:
اإلسالمية ،إىل وجود اسرتاتيجية لقطاع الزراعة يف ظل

باعتب���ار أن بل���دان الع���امل اإلس�ل�امي تق���ع يف مصاف
ال���دول النامي���ة؛ ف���إن هن���اك جمموع���ة من السياس���ات
االقتصادية ال�ت�ي ُّات ِب َعت منذ منتصف القرن العش���رين،
س���اعدت على تدهور القط���اع الزراعي ،وذلك من خالل
تبين مناذج للتنمية حتابي القطاعني الصناعي واخلدمي
على حس���اب القطاع الزراعي( .)12فسياس���ات االس���تثمار
ّ
رك���زت على القط���اع الصناعي ،وقام���ت احلكومات
تصور
بضخ اس���تثمارات هائلة يف ه���ذا القطاع من خالل ُّ
تنمو ّي يعتمد على أن الصناعة هي أس���اس التنمية ،ومن
ِ
هنا انصرفت االستثمارات عن القطاع الزراعي.
ً
وأيضا ساهمت سياس���ات التسعري -من خالل التوريد
اإلجب���اري م���ن قبل الفالح�ي�ن للمحاصي���ل الزراعية إىل
احلكومات من خالل أس���عار حمددة ،وعادة ما كانت
متدنية ،وال تعكس أس���عارها احلقيقي���ة -يف انصراف
األي���دي العاملة يف قطاع الزراعة إىل القطاعات األخرى؛
بغية احلصول على أجر أفضل ،كما نتج عن ذلك ً
أيضا
زيادة معدالت اهلجرة من الريف إىل املدن واحلضر.

وخطط����ت السياس����ات التجاري����ة عل����ى أس����اس محاي����ة
الصناع����ات احمللية ،وفرض ضرائ����ب عالية على الواردات
الصناعي����ة ،مما س����اعد على توجيه االس����تثمارات للقطاع
الصناعي ،سواء كان القائم به قطاع عام أو خاص .وزاد
من مشكالت القطاع الزراعي أنه مع انصرف احلكومات
عن تبين نظام االقتصاد املوجه أو املخطط إىل اقتصاديات
الس����وق ،وجد هذا القطاع نفسه فريس����ة ملنافسة عاملية ال
قبل له بها ،خاصة وأن معظم الزراعات كانت تعتمد على
الوس����ائل البدائية ،وكذلك وجود سياس����ات عاملية تهدف
إىل تلبية احتياجات السوق العاملي قبل السوق احمللي ،ومن
هنا مل تعد السلع األساسية اليت حتتاج إليها أسواق الدول
( )12د.أمح���د حمم���د من���دور ،ود .أمحد رمضان نعم���ة اهلل« ،اقتصاديات
املوارد والتنمية» مؤسس���ة شباب اجلامعة ،اإلس���كندرية 1995م ،ص
.248 – 231

التقرير االسرتاتيجي السادس

االندم���اج يف االقتص���اد العاملي ،والدخ���ول يف اتفاقيات
منظمة التجارة العاملية ،واليت الزالت حتافظ على حقوق
ال���دول املتقدم���ة يف دع���م القط���اع الزراع���ي بها يف حني
فرطت الدول النامية يف هذا احلق ب ِن َسب خمتلفة ،لكن
َّ
عد مطلب
معظمه���ا أهدر حقه يف دعم قط���اع الزراعة .و ُي ّ
ال���دول النامية اآلن برفع الدعم ع���ن القطاع الزراعي يف
كل م���ن أمري���كا ودول االحتاد األوروبي أحد أس���باب
فش���ل املؤمت���ر الوزاري ملنظم���ة التجارة العاملي���ة منذ عام
1999م وحتى 2008م .
وم���ن أكرب املش���كالت اليت مل تعاجلها السياس���ات
الزراعي���ة يف البل���دان النامية هي أزم���ة تفتيت احليازات
الزراعي���ة إىل ملكي���ات صغ�ي�رة حت���ول دون اس���تخدام
وس���ائل الزراع���ة احلديث���ة ،أو الدخ���ول يف اقتصاديات
احلجم الكبري.

العجز يف اإلنتاج الزراعي والس���لع الغذائية يف
العامل العربي واإلسالمي:

توض���ح األرق���ام املنش���ورة بتقري���ر منظم���ة الزراع���ة
واألغذي���ة( )13جمموعة من املؤش���رات ال�ت�ي ّ
متكننا من
الوق���وف عل���ى أداء دول الع���امل اإلس�ل�امي يف اإلنت���اج
الزراعي ،ومقدار العجز الذي تعاني منه يف هذا اجلانب؛
حيث تبني هذه املؤشرات اآلتي:
 -1تبل���غ األراض���ي الصاحلة للزراع���ة يف بلدان العاملي
اإلس�ل�امي مقدار  252935ألف هيكتار ،وهو ما ميثل
نس���بة  %18من األراضي الصاحلة للزراعة على مس���توى
العامل ،والبالغة  1397656ألف هيكتار.
 -2يبل���غ إمجال���ي الس���كان الزراعي�ي�ن يف الع���امل
اإلس�ل�امي حنو  535294ألف مزارع ،وهو ما ميثل نسبة
 %20.5من عدد السكان الزراعيني على مستوى العامل،
( )13ملزيد من التفصيل أنظر اجلدول رقم ( . ) 1
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والبال���غ عددهم حنو  2600301ألف مزارع .و ُيالحظ هنا
أن مقارن���ة ع���دد املزارع�ي�ن يف العامل اإلس�ل�امي بالعدد
ظهر أن قرابة  %50من الس���كان
اإلمجال���ي لس���كانه ُت ِ
يش���تغلون بالزراعة .وتزيد هذه النس���بة مبعدالت كبرية
ورنت بالسكان يف سن العمل.
إذا ما ُق ِ
 -3الناتج احمللي الزراعي للفرد من املزارعني يف العامل
اإلس�ل�امي تف���اوت مبعدالت كب�ي�رة ،وجي���ب أن نأخذ
في���ه األرقام حبذر ش���ديد ،فهو يرتف���ع يف بلدان اخلليج
ً
جدا ،ليص���ل إىل  55ألف دوالر يف
مث�ل�ا مبعدالت عالية ًّ

البحرين ،و 28أل���ف دوالر يف اإلمارات ،و 12ألف دوالر
يف ليبيا ،و 11ألف دوالر يف لبنان ،بينما ينخفض بش���دة
يف بلدان أخرى مثل الس���ودان اليت متثل أدنى متوسط يف
هذا املؤشر ،ليصل إىل  60دوال ًرا فقط ،بينما يف النيجر
بعد املتوس���طات
يص���ل إىل  76دوال ًرا ،ث���م تتفاوت فيما ُ
لزم أن نش�ي�ر إىل
يف باق���ي البل���دان .ولكن هذه النتائج ُت ِ
أن ارتف���اع هذا املؤش���ر يف بلدان اخللي���ج يرجع إىل صغر
عدد املش���تغلني بالزراعة بها ،بينما يف كل من السودان
والنيج���ر يرج���ع إىل حال���ة الفقر اليت يعيش���ها املزارعون
هناك ،وضع���ف إمكانيات الزراع���ة ،وقد يكون هذا
تصحر،
األمر مرب ًرا يف حالة النيجر اليت تعاني من حالة ّ
بينم���ا األمر يف الس���ودان غري مقب���ول يف ظل إمكانيات
الزراع���ة اهلائل���ة ،وال�ت�ي يعتربه���ا الكث�ي�ر س���لة الغذاء
العاملي ،وليس العامل العربي فقط.
 -4إمجال���ي إنت���اج دول منظمة املؤمتر اإلس�ل�امي من
احلب���وب يص���ل إىل  314478ألف طن يف ع���ام 2004م،
وه���و ما ميثل نس���بة  %13.8تقري ًبا م���ن اإلنتاج العاملي من
احلبوب ،والبالغ يف نفس العام  2270360ألف طن.
 -5بلغت الصادرات الزراعية للعامل اإلس�ل�امي يف عام
2004م مق���دار  45031مليون دوالر ،وهو ما ميثل نس���بة
 %7.4م���ن حجم الصادرات الزراعية على مس���توى العامل
لنفس العام ،والبالغة  604329مليون دوالر.
 -6أم���ا الواردات الزراعية يف بلدان العامل اإلس�ل�امي
فقد بلغ���ت يف عام 2004م مق���دار  62545مليون دوالر،
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ومبا ميثل نس���بة  %9.8من حجم ال���واردات الزراعية على
مس���توى العامل ،والبال���غ قيمته���ا  634508مليون دوالر.
وإذا كانت هذه األرقام تعرب عن عام 2004م؛ فإن األمر
خمتل���ف متا ًما عن���ه يف ع���ام  2007و2008م؛ إذ ارتفعت
األس���عار يف أس���واق الس���لع الزراعية والغذائية مبعدالت
فاقت نسبة  %200لبعض السلع.
 -7تفاوتت نس���بة ناقصي التغذية كنسبة من إمجالي
الس���كان بني بلدان العامل اإلس�ل�امي خ�ل�ال الفرتة من
2003 – 2001م؛ إذ ترتفع هذه النس���بة مبعدالت كبرية
فتصل إىل  %61يف طاجكس���تان ،و %50يف س�ي�راليون،
و %45يف موزمبيق ،و %30يف بنجالديش ،بينما اخنفضت
يف بلدان أخرى ،مثل اإلمارات وتونس ألدنى املس���تويات
يف هذا املؤشر بنسبة أقل من  %2.5لكل منهما.
وم���ا ميكن قوله يف ظ���ل هذه املؤش���رات واألرقام أن
اإلنت���اج الزراع���ي يف بل���دان العامل اإلس�ل�امي متواضع،
يف ظل ه���ذا العدد اهلائل من املزارعني ،ونس���بة أراضي
صاحلة للزراعة تصل إىل حنو  %18من إمجالي األراضي
الزراعي���ة يف الع���امل ،كم���ا أن نس���بة ناقص���ي التغدية
تعكس حالة الال تكامل بني بلدان العامل اإلسالمي.

غياب املش���روع التكاملي على الصعيدين العربي
واإلسالمي:

تش�ي�ر األدبي���ات اخلاص���ة بالتع���اون بني بل���دان العامل
العربي واإلس�ل�امي ،إىل قدم أهمية اإلش���ارة إىل حتمية
وج���ود ه���ذا التع���اون ،وعل���ى الرغ���م من حتقي���ق بعض
النجاح���ات يف تكوين مؤسس���ات وكيان���ات اقتصادية
على الصعيد اإلس�ل�امي ( بنك التنمية اإلسالمي جبدة،
منظم���ة املؤمت���ر اإلس�ل�امي ،غرف���ة التج���ارة والصناعة
اإلس�ل�امية ،جمموع���ة الثمانية اإلس�ل�امية ،واليت تغري
امسه���ا فيما بعد مبجموع���ة الثمانية للتنمية  ...إخل ) ،إال
أن امل���ردود امللم���وس هل���ذه املؤسس���ات كان حمدو ًدا يف
أي من ص���ور التعاون أو التكامل ،أو التنس���يق
حتقي���ق ّ
بني اقتصاديات العامل اإلسالمي.
وهناك العديد من الدالالت اليت تؤكد هذه النتيجة،
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اسرتاتيجيا على العامل اإلسالمي
مشكلة الغذاء وتأثريها
ًّ

وأهمها غياب التنسيق بني الدول اإلسالمية يف اجتماعات
املنظم���ات االقتصادي���ة الدولي���ة ،مث���ل منظم���ة التجارة
العاملي���ة ،فف���ي الوقت الذي يوجد في���ه االحتاد األوروبي
أي
كتجمع إقليمي ،ويتمت���ع بعضوية كاملة ،ال يوجد ّ
جتمع مماثل للدول اإلسالمية ولو بصفة مراقب.

بلدان العامل اإلسالمي ،سواء على احلدود ،أو اخلالفات
املذهبية اإلس�ل�امية ،أو حتى األيديولوجيات االقتصادية
والسياسية السائدة يف البلدان اإلسالمية.
ومؤخ��� ًرا ذوب���ان معظ���م -إن مل يك���ن كل -البلدان
اإلس�ل�امية يف إط���ار اقتصاد العوملة دومنا متييز ،س���وى
ّ
منوا .
أنها يف
مصاف البلدان النامية أو األقل ًّ

والش���اهد الثاني :هو تدن���ي معدالت التجارة بني بلدان
العامل اإلس�ل�امي؛ حيث تش�ي�ر اإلحصاءات إىل أن حجم
ً
اس�ت�راتيجيا عل���ى الع���امل
األزم���ة
تأث�ي�ر
���ا:
ث
ثال
ًّ
التج���ارة البيني���ة ب�ي�ن هذه ال���دول ال يتجاوز نس���بة %8.4
اإلسالمي
م���ن حجم جتارته���ا اخلارجية ،وأن
تكرست أزمة الغذاء على مدار سنوات
الصادرات البينية للعامل اإلسالمي تكرس���ت أزم���ة الغ���ذاء عل���ى مدار
سنوات عدة ،وساهمت فيها عوامل
ع���دة ،وس���اهمت فيه���ا عوام���ل عدي���دة
تص���ل إىل  165.8ملي���ار دوالر ،عدي���دة داخلي���ة وخارجي���ة ،وم���ن
داخلي���ة وخارجي���ة ،ومن هن���ا فأبعادها
مب���ا ميث���ل حن���و  %12.1م���ن حج���م هن���ا فأبعاده���ا س���يكون هل���ا تأث�ي�ر
س���يكون هلا تأثري اسرتاتيجي على واقع
صادراتها للع���امل اخلارجي ،وذلك اس�ت�راتيجي عل���ى واق���ع الع���امل
العامل اإلس�ل�امي ،وميكننا قراءة هذه
اإلسالمي.
حبسب بيانات عام 2006م (.)14
اآلثار يف ضوء سيناريوهني:
وجن���د أن ه���ذا احلج���م الضئيل
التعامل يف ظل اآلليات احلالية:
للتعامل التجاري ال يعكس حجم موارد العامل اإلسالمي
يق���وم هذا الس���يناريو عل���ى بقاء وضع أزم���ة الغذاء يف
وال تعامالته ،وتظهر الصورة بش���كل أكرب إذا ما تبني
لن���ا أن حجم التبادل التجاري ب�ي�ن دول االحتاد األوروبي البل���دان اإلس�ل�امية عل���ى ما ه���ي عليه ،من :سياس���ات
خاطئ���ة ،وتبعية لالقتصاد العاملي؛ حبيث تكون عرضة
يصل لنحو  %65من جتارته اخلارجية.
للتقلب���ات العاملي���ة م���ن حيث كمي���ات وأس���عار الغذاء،
يقوي
والعربة هنا أن تنشيط التعامالت البينية بال شك ِّ
وسوف يرتتب على هذا السيناريو النتائج التالية:
من أداء االقتصاديات اإلسالمية ،ولكن الواقع يعكس
اسرتاتيجيا يف ظل هذا السيناريو:
 -1من أخطر اآلثار
ًّ
حال���ة الضعف ال���ذي تعانيه االقتصاديات اإلس�ل�امية يف
تعمي���ق حال���ة الفق���ر اليت ق���د تفضي إىل عدم التمس���ك
هذا اجلانب.
وتف���ت يف عض���د وح���دة األم���ة ،فقد ش���هدت
بالدي���ن،
ّ
وهن���اك العديد من املع ّوقات اليت س���اعدت على غياب
األش���هر املاضي���ة وقوع مناذج هلذا األم���ر ،ففي كينيا،
املشروع التكاملي العربي واإلسالمي ،من أهمها :غياب
مارست النساء الدعارة بغية احلصول على الطعام(.)15
اإلرادة السياس���ية ،وضعف نظام الشورى والدميقراطية
كم���ا أن الفق���راء يف بنجالديش تدافعوا الس���تخدام
داخل النظم العربية واإلس�ل�امية ،مما س���اعد على عدم
حتقيق رغبة الش���عوب اإلس�ل�امية يف حتقي���ق التكامل األرز املتعفن لس���د الرمق ،ومواجهة ارتفاع أس���عار املواد
االقتصادي ،واعتماد خيارات احلكام والنظم السياسية الغذائية(.)16
يف توثي���ق عالقاته���ا االقتصادي���ة خ���ارج نط���اق ال���دول
( )15خ�ب�راء :اجلوع يدفع الفقريات لبيع أجس���ادهن مقابل الغذاءhttp://،
اإلس�ل�امية ،وكذلك كثرة النزاعات واالختالفات بني
www.masrawy.com/News/World/Reuters/2008/
( )14دعوات إىل تقريب السياسات االقتصادية للدول اإلسالمية

550D--http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DB3F7BF1
 474F79018B0E.htm-4CE6-B362تاريخ الزيارة 2008/8/19م.
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 aspxh.551987/August/5تاريخ الزيارة 2008/8/6م.
( )16بنجالدي���ش متن���ع الفق���راء م���ن مج���ع األرز املتعف���ن:

-9234-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/59016914
 0885FA6EC614.htm-44B2-B570تاريخ الزيارة 2008/8/13م.
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الباب السادس  :قضايا اقتصادية

فوقوع مثل هذه الس���لوكيات جيع���ل الفقراء يفتقدون
لوجود رباط ملموس مع بقية أبناء األمة ،خاصة القادرين
ع���د جماالت نق���ص الغذاء
منه���م وأصحاب الث���روات .و ُت ّ
والفقر واجلوع حق ً
ال خص ًبا لعمل املنظمات التنصريية يف
البلدان اإلس�ل�امية الفقرية( ،)17كما تساعد هذه احلالة
على انتشار أنشطة االقتصاد األسود.
 -2زيادة الضغوط اخلارجية على الصعيدين السياسي
واالقتصادي ،على احلكومات اإلس�ل�امية ،خاصة وأن
مناطق الص���راع العاملي ومفاصل أزم���ات إقليمية عديدة
تقع يف حميط العامل اإلسالمي.
 -3س���تكون هن���اك قالق���ل قطري���ة داخ���ل البل���دان
اإلس�ل�امية ،من خالل ارتفاع أسعار الغذاء ،خاصة وأن
معدالت التضخم تتواىل مبعدالت سريعة ،ومل تواكبها
زيادات مناسبة يف دخول األفراد ،وهو ما عبرَّ ت عنه بعض
البل���دان مبظاهرات تعرتض فيها عل���ى أداء احلكومات
جت���اه األزم���ة ،وتعلي���ق احلكومات أس���باب األزمة على
األسعار العاملية واألسباب اخلارجية.

 -5س���وف تزداد ظاهرة التس���رب من التعليم لألطفال
الصغ���ار؛ نظ��� ًرا لعج���ز آبائهم ع���ن توفري نفق���ات التعليم
والطع���ام ،ومطالبتهم ه���ؤالء الصغار باخل���روج مبك ًرا
لس���وق العمل ،مما سيزيد من معدالت األمية املرتفعة يف
عاملنا اإلسالمي.

تبين آليات جديدة:

الس���يناريو اآلخر هو التخلص من مسات األداء احلالي
يف اجملال االقتصادي بش���كل عام ،ويف اجملال الزراعي
بش���كل خاص ،وول���وج هذا الطريق س���وف ي���ؤدي إىل
حتقيق االس���تقالل االقتصادي ،واالعتماد على الذات،
ويستلزم ذلك عدة أمور منها:

اقتصاديا
 -1وض���ع هدف حتقي���ق الوحدة اإلس�ل�امية
ًّ
يف حي���ز التنفيذ :فعل���ى الرغم من أن احلديث عن أهمية
وج���ود وحدة اقتصادية إس�ل�امية مكرر ،إال أن تكرره
عد
ال يع�ن�ي إهمال���ه أو التقليل من ش���أنه ،خاص���ة وأنه ُي ّ
من األصول الثابتة يف الش���ريعة اإلس�ل�امية ،ومن املسلَّم
به أن هذا اهلدف ُيعترب من األهداف
على الرغم من أن احلديث عن أهمية طويل���ة األج���ل أو االس�ت�راتيجية،
وج���ود وح���دة اقتصادي���ة إس�ل�امية خاص���ة وأن مق ّوم���ات ه���ذه الوحدة
مك���رر ،إال أن تك���رره ال يع�ن�ي إهماله
متواف���رة ،وميكن إجن���از خطوات
أو التقلي���ل م���ن ش���أنه ،خاص���ة وأن���ه
يُع��� ّد من األصول الثابتة يف الش���ريعة مهم���ة عل���ى طريقه���ا ،إن خلص���ت
اإلسالمية.
اإلرادة السياسية.

 -4س���وف تضط���ر ه���ذه الب�ل�اد
إىل قبول الس���لع الزراعي���ة والغذائية
وراثيا ،خاصة وأن
املهجن���ة أو َّ
َّ
املعدلة ًّ
البعض يرى أن أزمة الغذاء مفتعلة من
أج���ل أن جتد البلدان النامية نفس���ها
جمربة على قبول املنتجات األمريكية
لس���د احتياج���ات أفرادها من
وراثيا
ّ
واألوروبي���ة املعدل���ة ًّ
مجة ِّ
حيذر
الغ���ذاء ،مع ما يعرتي ذلك من خماطر صحية َّ
منها املتخصصون(.)18
( )17باملال والوظيفة ..التنصري ينشط يف بنجالديش :

=http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c
ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-News/
_NWALayout&cid=1218650328340&utm
source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

تاريخ الزيارة 2008/8/18م.
( )18حممد السماك« ،أزمة غذاء أم أزمة احتكار»  ،موقع العربية نت

.49240 /02 /05 /http://www.alarabiya.net/views/2008
.49240/02/05/htmlhttp://www.alarabiya.net/views/2008
 htmlتاريخ زيارة 2008/8/4م.
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 -2أن خت���رج احلل���ول واملعاجل���ات
املطروحة من ِق َبل بع���ض األقطار ،مثل الدول اخلليجية ،أو
املؤسسية مثل منظمة املؤمتر اإلسالمي من اإلطار القطري،
أو املواجهة اآلنية إىل حلول تعتين مبواجهة املشكلة مستقب ً
ال
على صعيد األمة.
ويس���تلزم هذا الدفع بشكل أكرب مما هو عليه اآلن،
فتقدي���م نص���ف ملي���ار دوالر من ِق َب���ل اململك���ة العربية
الس����عودية ،وحن����و  1.5ملي����ار من ِق َبل البنك اإلس��ل�امي
للتنمي����ة ،أو بعض املس����اهمات من الكوي����ت واإلمارات
غ��ي�ر كافية ملواجهة املش����كلة ،كم����ا أن اإلطار الذي
أتت فيه هذه املس����اهمة ميي����ل ملعاجلات آنية ،وإن كان
التقرير االسرتاتيجي السادس

اسرتاتيجيا على العامل اإلسالمي
مشكلة الغذاء وتأثريها
ًّ

هلا أهميتها اآلن ،إال أنها ال حتقق ح ً
ال للمش����كلة على
املدى البعيد ،وال متنع وقوع األمة حتت ضغوط سياسية
واقتصادي����ة واجتماعية وثقافية من ج ّراء اس����تمرار أزمة
الغذاء.
 -3أن تتم إعادة صياغة مدركات األفراد ومؤسسات
اجملتمع األهلي؛ لكي يعيدوا التفكري من أجل املساهمة
يف توف��ي�ر الغذاء بالقدر والس����عر املناس����بني ألفراد األمة
اإلسالمية.

راب ًع���ا :اجلهود ال�ت�ي ُبذلت ملواجه���ة األزمة قمة
الغذاء العاملي ودور منظمة األغذية والزراعة:
انعق���دت قم���ة الغ���ذاء يف مدينة روما خ�ل�ال الفرتة من
 5 – 3يوني���و 2008م ،وقد ش���هدت ه���ذه القمة حضو ًرا
كب�ي�را م���ن خ�ل�ال مش���اركة  181دول���ة ،وذل���ك يف
ً
إط���ار اهتم���ام تل���ك ال���دول بالتداعي���ات ال�ت�ي أحدثتها
زيادة أس���عار الس���لع الغذائي���ة على مدار عام���ي 2007م
و 2008م .وكانت القمة تس���تهدف مجع  40مليار دوالر
ملواجه���ة أزمة ارتفاع أس���عار الس���لع الغذائي���ة ،إال أن ما
حت ّقق كان خم ّي ًبا لآلمال ،فلم حتصد املنظمة إال وعود
بتقديم حنو  6.5مليار دوالر ،وهو ما ُق ِّدر بتلبية  %50فقط
من تكاليف األزمة خالل عام 2008م .ولكن األهم هنا
ما أسفرت عنه إمجا ًال نتائج هذه القمة ،وهو ما ميكن
رصده من خالل قراءة البيان اخلتامي للقمة (:)19
 كان����ت قضية إنتاج الوقود احلي����وي من قبل الدولاملتقدمة ،والتوسع يف إنتاجه على حساب الدول النامية،
واحد ًة من القضايا اليت كان ُينتَظر أن يكون للقمة فيه
موق����ف حازم ،خاصة وأن إنتاج ه����ذا الوقود يعتمد على
اس����تخدام سلع زراعية وغذائية ،إال أن ما متخضت عنه
القمة هو إجراء مزيد من احلوار حول إنتاج هذا الوقود،
دون إدانة الدول املتقدمة على إصرارها على هذا املسلك
يف ظل ارتفاع عدد اجلوعى يف العامل.
( )19منظمة األغذية والزراعة ،إعالن املؤمتر الرفيع املستوى املعنيِ ّ باألمن
الغذائي العاملي :حتديات تغري املناخ والطاقة احليوية

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/foodclimate/
 HLCdocs/declaration-A.pdfتاريخ الزيارة 2008/8/22م.
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 طال����ب البي����ان الدول النامية بتحس��ي�ن السياس����اتالزراعي����ة اخلاص����ة بها ،وضخ اس����تثمارات جديدة بهذا
القط����اع ،وه����و ما يش����به التوبيخ لل����دول النامي����ة ،على
ريا من ه����ذه السياس����ات أتى
الرغ����م م����ن أن ج����ز ًءا كب ً
كمحصل����ة لوصايا منظمات دولية للبلدان النامية ،ويف
ضوء ممارس����ات الش����ركات متعدية اجلنسية للسيطرة
على أسواق الزراعة والغذاء يف العامل.
 طالب البيان بأهمي����ة دعم البلدان الفقرية للحصولعلى احتياجاتها من الغذاء ،من خالل تقديم الدعم إلنتاج
الغذاء بهذه الدول ،خاصة تلك اليت تعاني بش����كل حا ّد
من أزمة الغذاء ،واليت ُق ِّدر عددها بنحو  37دولة.
 طالب البيان الدول النامية بفتح أس����واقها ،وحتريرسياس����اتها التجارية ،والعمل على جناح جولة مفاوضات
مؤيدا
عد هذا املطلب ً
الدوحة مبنظمة التجارة العاملية .و ُي ّ
ملص����احل الدول املتقدم����ة؛ إذ إن الدول النامية مس����توردة
بش����كل كبري للس����لع الغذائية ،وإن من يضع احلواجز
والقي����ود اجلمركية وغ��ي�ر اجلمركية ،ويق����دم الدعم
بش����كل كب��ي�ر للقطاع الزراع����ي هو ال����دول املتقدمة،
وعلى رأسهم أمريكا واالحتاد األوروبي.
 تعهد البيان بإجناز أهداف األلفية خبصوص ختفيضعدد الفقراء يف عام 2015م بنحو النصف ليصل إىل حنو
 400مليون فرد ،ولكن من غري املتصور حتقيق ذلك يف
ظل تنبئوات البنك الدولي بأن تظل أسعار السلع الغذائية
مرتفعة حتى عام 2012م.
ويف ض����وء نتائج ق����راءة بيان قمة الغ����ذاء يرى الباحث
أن أداء القم����ة كان م����ن قبيل إب����راء الذمة ،وغلب عليه
الطابع اإلعالمي أكثر من وجود آليات حقيقية تس����عى
حلل األزمة على األجل الطويل.

جهود املنظمات الدولية واإلقليمية:

تفاعل���ت املنظم���ات الدولية مع أزم���ة الغذاء ،فكانت
هناك جهود ملموس���ة م���ن ِق َبل كل م���ن البنك الدولي،
وبرنامج الغذاء العاملي ،خاصة على صعيد الدول الفقرية
اليت تضررت بش���كل كب�ي�ر من األزم���ة ،ولكن هذه
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تصب بش���كل رئيس عل���ى األجل القصري ،فقد
اجلهود ّ
رص���د البنك الدول���ي مبلع  2.1ملي���ار دوالر ملواجهة أزمة
الغذاء ،وتبنى البنك جمموعة برامج من أهمها (:)20
 زي���ادة معدالت اإلقراض لقط���اع الزراعة يف البلداناإلفريقي���ة ليص���ل إىل  850ملي���ون دوالر ،ب���د ًال من 450
مليو ًنا خالل الفرتة املاضية.
 تقديم الدعم لربامج الوارداتالزراعية للبلدان األشد تضر ًرا من
أزم���ة الغ���ذاء ( بوركينا فاس���و،
مدعشقر ،مالي ،النيجر ،غانا،
كوت ديفوار ،بوروندي ).

الكام��ي�رون ،تش����اد ،ج����زر القم����ر ،جيبوت����ي ،غامبيا،
غيني����ا ،غيني����ا بيس����او ،قرغيزس����تان ،املالدي����ف ،مالي،
موريتاني����ا ،النيج����ر ،موزمبي����ق ،فلس����طني ،الس����نغال،
سرياليون ،الصومال ،الس����ودان ،طاجيكستان ،توغو،
أوغندا ،اليمن ).

وتضمنت املب���ادرة تقديم حلول يف األجل القصري لتوفري
الغذاء وواردات احلبوب هلذه الدولً ،
وأيضا تقديم البذور
احملس���نة والس���ماد م���ن أج���ل دع���م قطاع
َّ
َّ
تبنى البنك اإلسالمي للتنمية مبادرة الزراعة به���ذه الدول .كما أعلن البنك عن
لتقديم  1.5مليار دوالر ،ملس���اعدة حنو إنش���اء صندوق ملكافحة الفقر يف البلدان
ُ
 26دول���ة فق�ي�رة أض�ي�رت م���ن أزم���ة اإلس�ل�امية حبجم متويل يبل���غ  10مليارات
الغذاء العاملية
دوالر(.)22

 مت ختصي���ص  320ملي���وندوالر لدعم برامج مس���اندة لبنجالديش من أجل مواجهة
احتياجاتها من الغذاء.

خامسا :حلول ملواجهة األزمة
ً
املتصورة على املستوى ال ُق ْط ِر ّي:
احللول
َّ

أما برنامج الغذاء العاملي فقد ش���رع يف تنفيذ جمموعة
أخ���رى م���ن الربام���ج ،منه���ا :تقدي���م مس���اعدات نقدية
للمضاري���ن يف البل���دان األش���د فق��� ًرا ،تقدي���م الوجبات
الغذائي���ة لألطف���ال بش���كل ع���ام ،ولتالمي���ذ املدارس
بشكل خاص.

فرضت أزمة الغذاء نفسها على صانع القرار يف البلدان
اإلسالمية؛ نظ ًرا لتداعياتها االجتماعية والسياسية ،اليت
أشرنا إىل بعضها من خالل املظاهرات واالحتجاجات يف
العديد م���ن الدول ،ويف إطار البحث ع���ن حلول ملواجهة
أزمة الغذاء على املستوى القطري ُيقرتَح اآلتي:

كم���ا تبنى الربنامج محالت إعالمية جللب املزيد من
التربع���ات لربامج مواجهة اجلوع النامج���ة عن األزمة(.)21
كما عمدت منظمات يف إفريقيا وأمريكا الالتينية إىل
تكوين صناديق لدعم الزراعة بالدول املضارة بها.

ُه َج���ت خ�ل�ال الفرتة
 -1مراجع���ة املمارس���ات ال�ت�ي انت ِ
املاضي���ة حنو األراضي الزراعي���ة من :جتريف ،وتغ ّول يف
البن���اء عليه���ا ،والرتكيز على جهود حقيقية يف مس���ألة
أراض جديدة للزراعة.
استصالح ٍ

جهود البنك اإلسالمي للتنمية :

تبن���ى البن���ك اإلس�ل�امي للتنمي���ة مب���ادرة لتقدي���م 1.5
ملي���ار دوالر ،ملس���اعدة حنو  26دولة فق�ي�رة ُأضريت من
أزم���ة الغذاء العاملية ،وهذه الدول حتظى بعضوية منظمة
املؤمتر اإلسالمي وهي:
( أفغانس����تان ،بنجالدي����ش ،بن��ي�ن ،بوركين����ا فاس����و،
( )20التدابري اليت يقوم بها البنك الدوليhttp://www.albankaldawli. ،
 /org/foodpricesتاريخ الزيادة 2008/8/20م.
( )21تقديم مس���اعدات نقدي���ة للمناطق األكثر تض���ر ًراhttp://www. ،
 wfp.org/Arabic/?NodeID=4تاريخ الزيادة 2008/8/17م.
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 -2إع���ادة النظر يف السياس���ات الزراعية ال�ت�ي ُّات ِب َعت
عولت بش���كل كب�ي�ر على االندماج يف
من قبل ،واليت َّ
االقتص���اد العامل���ي ،وخاص���ة اتفاقيات منظم���ة التجارة
ات َ
���ذ من ق���رارات وتش���ريعات
العاملي���ة ،ومراجع���ة م���ا خُّ ِ
َح َر َم���ت قطاع الزراعة من الدع���م احلكومي يف العديد
من البلدان اإلسالمية.
 -3زيادة االستثمارات الوطنية يف قطاع الزراعة ،سواء
( )22البنك اإلسالمي للتنمية يطلق مبادرة لتعزيز الغذاء ألعضائه
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/96FC48D1- D4BC 7BB680101B51.htm-488F-A317تاريخ الزيارة 2008/8/21م.

التقرير االسرتاتيجي السادس

اسرتاتيجيا على العامل اإلسالمي
مشكلة الغذاء وتأثريها
ًّ

كان���ت من احلكوم���ة أو القطاع اخل���اص ،ويفضل أن
تأخذ احلكومات املبادرة يف هذا الش���أن؛ نظ ًرا العتبار
أن الغذاء من الس���لع االسرتاتيجية ،وأصبح قضية تتعلق
باألمن القومي للعديد من البلدان اإلسالمية.
 -4اعتم���اد سياس���ة الرتكيب احملصول���ي يف البلدان
وأراض
اإلس�ل�امية مبا يتناس���ب واملوارد املتاحة من مياه
ٍ
نوعا من التوازن لتلبية االحتياجات
زراعي���ة ،ومبا يحُ ِدث ً
األساسية من الغذاء ألبناء ال ُق ْطر الواحد.
 -5توجيه انتباه املواطن جتاه مشكلة الغذاء ،بالنظر يف
العادات الغذائية اخلاطئة ،وترشيد االستهالك من السلع
الغذائية ،وأهمية الفصل بني غذاء اإلنسان واحليوان.
 -6االس���تفادة من جهود بع���ض اجلمعيات األهلية اليت
ّ
حت���ض على الزراعات املنزلية يف الش���رفات واألس���طح،
مب���ا يؤدي إىل وجود زيادات حقيقية يف اإلنتاج الزراعي،
ويشعر املواطنون بأنهم شركاء يف حل األزمة.

احللول املتص ّورة يف ظل تعاون عربي إسالمي:

ات َذت خطوات يف جم���ال التعاون
مل حي���دث ُ
بع���د أن خُّ ِ
الزراع���ي بني بلدان العامل اإلس�ل�امي أو العربي ،وحتى
بع���د وق���وع أزم���ة الغ���ذاء ،كانت اجله���ود اليت متت يف
إطار التصرف الفردي لبعض الدول اليت اختذت قرارات
باالس���تثمار يف بلدان عربية وإس�ل�امية أخرى تتوافر فيه
مقومات االستثمار الزراعي.

الس���ودانية ،ورأس املال اخلليجي ،واألي���دي العاملة من
مص���ر وغريه���ا م���ن البل���دان ذات الكثافة الس���كانية
العالية.

ولك���ن جن���اح ه���ذه الص���ورة يرتب���ط بالعوام���ل
اآلتية:

 -1أن تتواف���ر اإلرادة السياس���ية لتنفي���ذ وإجن���اح هذه
التجربة ،وأن جت ّنب اخلالفات والنزاعات السياسية.
���دار مش���روع التكام���ل أو التع���اون يف اجملال
 -2أن ُي َ
بعيدا عن العواطف.
الزراعي على أسس اقتصاديةً ،
 -3أن يتواف���ر ل���رءوس األم���وال املس���تث َمرة يف ه���ذه
املش���روعات عام���ل األم���ان ال���ذي كان فقده س���ب ًبا يف
هروبها إىل أوروبا خالل العقود املاضية.
 -4أن ُت َف َّع���ل املؤسس���ة العلمية م���ن جامعات ومراكز
حب���وث يف العامل العربي واإلس�ل�امي لالس���تفادة بها يف
هذا الشأن.
ُ -5يس���تفاد م���ن عامل األخ���وة اإلس�ل�امية كمحرك
لألفراد واجملتمع األهلي لنجاح التجربة ،والدفع بها حنو
التنفيذ الواقعي ،وليس جمرد الـتأصيل النظري.
 -6أن يتجه العمل اخلريي اإلسالمي إىل جماالت العمل
التنموي ،من خالل إنش���اء مجعيات ومؤسس���ات يقتصر
نش���اطها فق���ط عل���ى تقديم الدع���م لصغ���ار املزارعني،
وتيس�ي�ر س���بل حصوهلم على مصادر لتمويل املشروعات
الزراعي���ة ،كم���ا جتعل ه���ذه اجلمعيات مس���ألة تطوير
العمل الزراعي من خالل البحث العلمي جما ًال هلا.

تصرف بعض بلدان اخلليج ومصر
وهو ما نلمس���ه يف ُّ
باالس���تثمار الزراع���ي يف الس���ودان ،أو يف بعض البلدان
اإلسالمية وغري اإلسالمية األخرى.

احلل���ول املتصورة يف ظل التع���اون مع املنظمات
الدولية:

و ُيق�ت�رح يف ه���ذا الش���أن أال ُيكت َفى يف ه���ذا باجتماع
املس���ئولني واملنظم���ات فق���ط ،ولكن ينبغي م���ن وجود
اس�ت�راتيجية واقعي���ة إلح���داث تكامل ب�ي�ن إمكانيات
دول العامل العربي واإلس�ل�امي ،وال مانع من مش���اركة
القط���اع الع���ام واخل���اص يف تنفي���ذ هذه االس�ت�راتيجية؛
حبيث يستفاد مما أطلق عليه مثلثات النمو (املال – القوة
العاملة – املوارد الطبيعية) ،وهو ما ينطبق على األراضي

وزاد م���ن قل���ة ال���دور ال���ذي ميك���ن أن تلعب���ه هذه

التقرير االسرتاتيجي السادس

عل���ى الرغم من أهمية الدور الذي تقوم به املؤسس���ات
الدولي���ة ،إال أنها يف أزمة الغ���ذاء كان دورها حمدو ًدا؛
نظ ًرا لقلة اإلمكانات املتاحة لديها ،واعتمادها بشكل
واضع على املَِنح واملس���اعدات ،وقد أظهرت األزمة حالة
الشح اليت تتميز بها البلدان املتقدمة ،وتعاملها مع األزمة
ّ
بسلوك أبعد ما يكون عن النظرة اإلنسانية.
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املنظم���ات أن غالبية الدول -إن مل يكن كلها -تعاملت
م���ع األزم���ة بش���كل منف���رد ،دون أن ُي َ
نتظ���ر دور هل���ذه
املنظم���ات ،نظ ًرا خلطورة املش���كلة ،و ُيض ِعف دور هذه
املنظمات ً
أيضا أنها ال متتلك آلية إللزام الدول بالتصرف
بشكل ما ،وهو ما وضح بشكل كبري يف بيان منظمة
الزراعة واألغذية يف قضية استخدام السلع الغذائية اليت
حيتاج إليها البش���ر ،وتستخدمها الدول املتقدمة يف إنتاج
الوق���ود احليوي .وحنس���ب أن م���ا ميك���ن أن تلعبه هذه
املنظمات ه���و تقديم اجلانب الفين للدول النامية -ومنها
الدول اإلسالمية -لتطوير أداء القطاع الزراعي بها.

خامتة

الغ���ذاء من الضرورات اخلمس اليت كفلتها الش���ريعة
اإلس�ل�امية لإلنس���ان ،وال ينبغي أن يكون جما ًال للعبث
ب���ه ،أو أن جيع���ل من���ه البع���ض مأر ًبا لتحقي���ق مصاحله
السياس���ية واملادية الضيقة .فاإلسالم جعل املال يف خدمة
س���يدا
اإلنس���ان ،بينم���ا حضارة الغ���رب جعلت من املال
ً
على اإلنس���ان ،فضاع���ت األولوي���ات ،واختلت املقدمات
والنتائج.
واإلس�ل�ام ال حي��� ّرم الكس���ب والعم���ل االقتص���ادي،
ولكن���ه وضع ل���ه من الضوابط والش���روط ما جيعل منه
عم ً
ال يضيف للمجتم���ع ،فوضع قواعد لكل مرحلة من
مراحل عمليات النشاط االقتصادي ،فح ّرم االحتكار،
وأتاح املنافس���ة املنضبطة اليت ت���ؤدي إىل التعايش وليس
االنفجار ،وال يس���مح اإلس�ل�ام مبس���توى للفقر دون حد
الكفاي���ة ،ف���كل الن���اس يف حتقيق مس���توى الكفاية
س���واء ،وم���ا زاد ع���ن ذلك فه���و جه���د األف���راد وتفاوت
إمكاناته���م وقدراتهم اليت تعم���ل يف إطار مفهوم إعمار
هذا الكون ،يقول احلق تبارك وتعاىل :ﱫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﱪ

(هود.)61 :

وكم���ا ذكرنا خ�ل�ال البح���ث ،فإن املش���كلة تأتي
يف إط���ار األداء االقتصادي العامل���ي غري العادل ،ويف ظل
ظ���روف سياس���ية واقتصادية واجتماعي���ة يف غري صاحل
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دول العامل اإلس�ل�امي ،ويتطلب مواجهة املش���كلة على
الصعيد اإلسالمي جمموعة من اإلجراءات منها :
 إنه���اء حال���ة اخلالف والالتع���اون بني بل���دان العاملاإلس�ل�امي ،يف إط���ار م���ن اهل���دي القرآن���ي ،ف���اهلل عز
وج���ل يق���ول :ﱫ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱪ ( املائ���دة،) 2 :
كم���ا أم���ر اهلل ع���ز وج���ل بوح���دة ه���ذه األم���ة ،فقال:

ﱫ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﱪ ( آل عمران.) 103 :

 جيب أن تكون مشكلة الغذاء داف ًعا لتحقيق تنميةحقيقية يف بلدان العامل اإلس�ل�امي ،فمن غري املعقول أن
ُت َّ
صنف  26دولة إسالمية يف جمموعة الدول األشد فق ًرا،
فالفقر بال شك ُيق ِعد األمة عن أداء رسالتها ،ولذلك فقد
اس���تعاذ رس���ول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -من الكفر
ميا قال���وا« :إذا ذهب الفقر إىل بلد؛ قال له
والفق���ر ،وقد ً
الكفر :خذني معك».
ول���ن يتحقق ذل���ك إال من خالل وعي ق���وي لدى مجيع
���ن اهلل عز وجل عليه���م بنعمة املال
أف���راد األم���ة ،ممن َم َّ
بأن جيعلوه يف وظيفت���ه الصحيحة ،ويعلمون أن امللكية
احلقيقي���ة هلذا امل���ال هلل -عز وج���ل -وأن ملكيتهم هي
ملكية استخالف ،وأنهم حماسبون عليه.
وإذا ما اس���تمر الوضع على ما هو عليه اآلن؛ فس���وف
تزيد حالة الضعف اليت يعيش���ها العامل اإلس�ل�امي ،من
خالل انتش���ار حالة الفقر والتخل���ف ،مما جيعلهم خارج
حس���ابات القوة والتأثري ،أو جيعلهم حتت سيطرة القوى
تارخييا لفرتات ،فكان العداء
األخرى ،وهو ما عش���ناه
ًّ
شديدا ،فنمى اجلهل واملرض والفقر يف العامل
لإلسالم
ً
اإلس�ل�امي ،وال زالنا جن�ن�ي الثمار املُ ّرة هل���ذه الفرتة من
وجود مفاهيم غري صحيحة للتعامل مع الشرع احلنيف.
 جي���ب أن يتس���ع نطاق مواجهة مش���كلة الغذاء جلهوداحلكومات واملنظمات اإلس�ل�امية احلكومية ،واجملتمع
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متواز ،وال ينتظر
األهل���ي ،وعلى اجلمي���ع أن يعمل يف إطار ٍ
أح���د األطراف أن يقوم بدوره حتى يس���تكمل هو املطلوب
منه.
ولعل الوقت يس���مح اآلن بدور أكرب ملنظمات اجملتمع
األهل���ي ،على أال تفه���م هذه املنظم���ات أن دورها جمرد
توزي���ع بعض املأك���والت على الفق���راء ،فالعمل اخلريي
يتطلب إع���ادة ترتيب أجندته وأولويات���ه ،فإطعام اجلائع
م���ن خالل اإلغاث���ة العاجلة ه���و واجب الوق���ت يف األجل
القصري م���ن أجل احلفاظ على حياة اإلنس���ان ،اليت أمر
اهلل عز وجل حبفظها ،بينما دور هذه املنظمات يف األجل
املتوس���ط والطويل املش���اركة اجلادة يف التنمية من أجل
القضاء على الفقر واجلوع ،وأن تسرتجع األمة دورها يف
هداية العاملني.

التقرير االسرتاتيجي السادس

 جي���ب أن يتم التوس���ع يف جترب���ة قيام ال���دول الغنيةاإلس�ل�امية بزراع���ة بعض األراضي يف البل���دان الفقرية،
واليت يتواف���ر بها مقومات زراعية جي���دة ،ولكن ينبغي
أال يكون حظ الدول الفقرية جمرد توفري األرض فقط،
ولكن تأخذ التجربة يف حسبانها النهوض بهذه الشعوب،
وانتش���اهلا من مس���تنقع الفقر ،فتس���اهم يف توفري فرص
عمل ،وتطوير البنية األساسية لألراضي الزراعية حبيث
يستفيد منها صغار املزارعني.
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جدول رقم ()1
بيانات أساسية عن الزراعة والغذاء يف بلدان العامل اإلسالمي
البلد

أذربيجان
األردن
ألبانيا
اإلمارات
إندونيسيا
أوزبكستان
أوغندا
إيران
باكستان
البحرين
بروناي
بنجالديش
بنني
بوركينا
فاسو
طاجكستان
تركيا
تركمنستان
تشاد
توجو
تونس
اجلزائر
السعودية
السنغال
السودان
سوريا
سرياليون
اجلابون

األراضي
الصاحلة
للزراعة
بآالف
اهليكتارات

1760
242
578
60
20500
4475
5060
14324
21302
2
9
8084
2380
4040
920
22826
1850
3520
2510
2864
7662
3592
2255
16222
4542
490
225

جامبيا
غينيا
غينيا بيساو
فلسطني

975
300
111

جزر القمر

السكان
الزراعيني
باأللف
عام 2004م

2118
567
1457
122
92276
6626
20523
17157
67917
6
2
77454
3463
12345
1961
20484
1572
6319
2873
2299
7406
1844
7488
19708
4771
3102
444
1137
7095
1257
248
568

الواردات
الزراعية باأللف
طن
عام 2004م

الناتج احمللي
الزراعي للفرد
من املزارعني
بالدوالر

إنتاج احلبوب
باأللف طن
عام 2004م

الصادرات الزراعية
باملليون دوالر
عام 2004م

524
374
795
28254
352
751
115
983
242
55167

2087
53
499

189
563
25
1404
9401
835
359
1427
1254
43
1
114
288
314
204
5958
86
122
131
974
55
272
182
359
983
14
17

419
1279
289
4825
5181
166
281
3055
2208
545
193
1984
381
152
111
4659
99
74
89
1181
4050
6202
847
638
1193
153
226

3
30
14
17
61
3
8
33
25
أقل من 2.5
5
4
23
27
4
50
5

51
62
54

216
41
528

24
27
16

164
295
88
178
1229
964
202
176
1209
825
4569
126
60
1000
177
874
168
102
630

65314
5855
2625
21810
30311
1
41044
1109
2902
860
34050
2785
1212
787
2155
3998
2792
1085
3643
5249
309
32
1142
62

ناقصي التغذية
من جمموع السكان
2003 - 2001م

10
7
6
أقل من 2.5
6
26
19
4
22

قطر

18

6

7

20

448

كازاخستان

21525

2772

662

12234

963

934

الكامريون

5960

7807

621

1684

654

401

25

الكويت

10

27

3

16

1093

5

لبنان

190

105

145

252

1346

3
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ليبيا

1815

263

12270

213

12

1148

أقل من 2.5

مالي

4634

10549

107

2845

326

148

28

ماليزيا

1820

3929

2259

2268

10917

5842

3

مصر

2801

24954

710

21315

1314

3014

3

املغرب

8767

10408

725

8604

964

2058

6

موريتانيا

488

1546

122

125

18

345

10

موزمبيق

3900

14528

85

2007

124

342

45

النيجر

14482

10783

76

2672

27

136

33

نيجرييا

28200

37827

264

22783

487

2264

9

اليمن

1545

9610

169

497

103

1050

37

كود دي فوار

3100

7571

238

2205

3093

711

16

إمجالي العامل
اإلسالمي

252935

535294

313378

45031

62545

العامل

1397656

2600301

2270360

604329

634508
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ًّ

معلومات إضافية
الوقود احليوي

أي حمصول حيتوي على نش���ويات أو س���كر بش���كل أساس���ي ،ويتم إضافته حال ًيا
هو مادة اإليثانول ،و ُي ْنتَج من ّ
إىل بنزي���ن الس���يارات بنس���ب ترتاوح ب�ي�ن  %10إىل  ،%20وميكن زيادة النس���بة إىل ما يزيد عل���ى  %80يف حالة تعديل
طريق���ة صناعة حمركات الس���يارات ،ويف الس���نوات األخرية اقتصر مصطلح الوقود احلي���وي على اإليثانول والديزل
املستخ َر َجينْ من احملاصيل الزراعية مثل الذرة وقصب السكر وفول الصويا.
والوقود احليوي هو أحد أهم مصادر الطاقة املس���تقبلية املس���تمدة من الكائنات احلية س���واء النباتية أو احليوانية
منه���ا .وهو أحد أه���م مصادر الطاقة املتجددة خال ًفا لغريه من املوارد الطبيعي���ة مثل النفط والفحم احلجري ،وكافة
أنواع الوقود األحفوري والوقود النووي.
وق���د ب���دأت مناطق معينة بزراعة أنواع معينة من النباتات الس���تخدامها يف جمال الوق���ود احليوي ،منها الذرة وفول
الصويا يف الواليات املتحدةً ،
وأيضا اللفت يف أوروبا ،وقصب السكر وزيت النخيل يف جنوب شرق آسيا.
وميثل حطب الوقود مع الفحم النباتي وغريها من أنواع الوقود احليوي ما نسبته  %10من جمموع االستهالك العاملي
للطاقة األولية.

أبرز منتجي الوقود احليوي:

تعترب الربازيل والواليات املتحدة أبرز منتجي الوقود احليوي يف العامل.
تنتج الربازيل اإليثانول من قصب السكر منذ عام 1975م الستخدامه وقو ًدا لسياراتها ،فيما تنتج الواليات املتحدة
هذا الوقود الكحولي من الذرة.
أساسا من قصب السكر والذرة أكثر من  %90من جممل إنتاج الوقود احليوي
ويشكل اإليثانول الذي ُيستخلَص
ً
يف العامل ،أما البيوديزل املس���تمد من زيوت نباتية فهو النوع الرئيس الثاني من الوقود احليوي ،وقد قفز إنتاجه عام
2005م بنسبة .%60
وال يتج���اوز اإلنت���اج العاملي من الوقود احليوي  40مليون طن نف���ط مكافئ ،وهذه الكمية حتتاج إىل ما يزيد على
مائ���ة ملي���ون ط���ن من املواد الغذائية واألع�ل�اف إلنتاجها ،وهو م���ا أدى إىل حدوث خلل كبري يف الس���وق العاملية هلذه
املواد.
أظه���رت بيان���ات صادرة يف ع���ام 2007م أن حنو  %90من إنت���اج الوقود احليوي العاملي يرتك���ز يف الواليات املتحدة
والربازيل وأوروبا ،كما هو موضح على النحو التالي:
•
•
•
•

الواليات املتحدة .%43
الربازيل .%32
االحتاد األوروبي .%15
الصني .%3
التقرير االسرتاتيجي السادس
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اهلند .%1
أوسيانيا .%1
دول أمريكا الشمالية والوسطى األخرى .%2
دول أمريكا اجلنوبية .%1
بلدان آسيا األخرى .%1

أضرار الوقود احليوي:
 -1أضراره على الغذاء:

أبرز أضرار هذا النوع من الوقود هي التس���بب يف أزمة الغذاء العاملي الراهنة .ويقدر نصيب الوقود احليوي يف س���وق
الطاقة العاملية حال ًيا بنحو  ،%1.5لكنه مسئول عن  %70من ارتفاع األسعار الذي شهدته بعض السلع ،خاصة القمح
والذرة وقصب السكر الذي يستخرج منه اإليثانول.
اعت�ب�ر صن���دوق النق���د الدولي أن املض���ي يف إنتاج الوقود احليوي هو الس���بب الرئي���س وراء ارتفاع أس���عار الغذاء،
وخصوصا الذرة ومنتجاتها بني عامي  ،2006و2007م.
ً
ووف���ق البيان���ات اليت أصدرتها األمم املتحدة يف أكتوبر املاضي فمن املنتظ���ر أن يواجه العامل أزمة غذائية خطرية؛
بس���بب التوس���ع يف ختصيص مساحات شاسعة من األراضي الزراعية إلنتاج الوقود احليوي؛ حيث تشري الدراسات إىل
س���نويا؛ بس���بب عدم توافر الغذاء ،وهذا
أن عدد اجلياع يف العامل فاق املليار نس���مة ،ميوت منهم حنو  15مليون فرد
ًّ
العدد قابل للزيادة خالل الفرتة القليلة املقبلة.
ريا ،بلغت نس���بته  %100خالل االثين عش���ر ش���ه ًرا
وقد س���جلت أس���عار احلبوب على املس���توى العاملي
ً
ارتفاعا خط ً
املاضية ،وارتفعت أس���عار الس���لع الغذائية مبعدل  ،%10كما قفزت أسعار القمح األوروبي إىل  190يورو للطن مقارنة
بـ  130يورو خالل ديسمرب املاضي.
ووفق تقديرات «جون زجيلر» املقرر اخلاص حلق الغذاء باألمم املتحدة؛ فإن ارتفاع أس���عار املواد الغذائية مبعدل %1
يضيف  16مليون إنسان إىل قائمة اجلياع على مستوى العامل.
وقد برز ارتفاع أسعار احملاصيل الزراعية بسبب الطلب عليها إلنتاج الوقود احليوي إىل صدارة النقاش الدائر بشأن
الصراع احملتمل بني الغذاء والوقود .فاحلبوب الالزمة مللء خزان س���يارة رياضية رباعية الدفع باإليثانول ( 240كيلو
جرا ًما من الذرة إلنتاج  100لرت من اإليثانول) ميكن أن تكفي لتغذية ش���خص واحد ملدة س���نة؛ ولذلك فإن املنافس���ة
بني الوقود والغذاء منافسة حقيقية.
َّ
وحذر جيفري س���اكس املستش���ار اخلاص لألمم املتحدة من أن ثلث إنتاج الواليات املتحدة من الذرة يف عام 2008م
سيذهب إىل خزانات الوقود ،ما ميثل ضربة قوية إلمدادات الغذاء يف العامل.
وقالت املنظمة اخلريية الربيطانية أوكسفام :إن زيادة إنتاج الوقود احليوي قد أدى إىل زيادة عدد الفقراء يف العامل
حبوالي  30مليون إنسان.
ودع���ت املنظم���ة الدول األوروبية إىل إلغاء خططها يف اعتماد مصادر طاقة متجددة يف  %10من جممل عمليات النقل
حبلول عام 2020م.
واعتربت «س���املة الغزاوي» املنس���ق العام ملنظمة غ���ذاء بال حدود أن الدول الغربية الكربى بقي���ادة الواليات املتحدة
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األمريكي���ة تق���ود محلة إبادة مجاعية للتخلص من ش���عوب دول العامل الفقرية ،مس���تخدمة يف ذلك س�ل�اح التجويع،
وإه���دار احملاصيل الزراعية االس�ت�راتيجية ،مثل القمح والذرة يف إنتاج الوقود احلي���وي كبديل للبرتول الذي ارتفعت
أسعاره بصورة ملحوظة خالل السنوات القليلة املاضية.

ب .أضراره على البيئة:

على صعيد البيئة؛ فإن اس���تخدام الوقود احليوي من قصب السكر والذرة كبدائل عن بنزين السيارات باستعمال
اإليثانول يشكل بدي ً
ومض ًّرا بالبيئة ،وسيكلف أكثر من سعر بنزين السيارات على املدى الطويل ،إضافة
ال صع ًبا ِ
إىل ُ
كلفت���ه البيئية نتيجة قطع األش���جار ،واإلض���رار بالغابات ،والزيادة يف االنبعاثات الغازي���ة الضارة بالبيئة وصحة
وخصوصا مادة غاز ثاني أكسيد الكربون.
اإلنسان،
ً
وأظهرت دراسة علمية أن التحول من استخدام البنزين إىل اإليثانول قد يساهم يف تلوث اهلواء ،ويزيد حاالت املوت
النامجة عن الدخان األسود الكثيف.
وأص���درت منظم���ة التعاون االقتصادي والتنمية (أويس���د) تقري ًرا يدعو لوقف الدعم للوقود احليوي ،مش�ي�رة إىل أن
االجتاه العاملي املتس���ارع حنو الديزل احليوي واإليثانول أدى إىل ارتفاع أس���عار الغذاء ،وإىل إحلاق دمار بالبيئة أكثر
من الفائدة املكتسبة.
ً
ضغوطا على التنمية املس���تدامة ،ومن ش���أنه
وذكر تقرير للمنظمة أن االندفاع الراهن صوب الوقود احليوي أوجد
أن يربك األسواق دون أن يعود مبنافع كبرية على البيئة .وأشار التقرير إىل أن اآلثار البيئية لإليثانول والديزل احليوي
تتج���اوز يف جممله���ا اآلث���ار النامجة عن البنزي���ن والديزل عندما نضع يف االعتبار اخلس���ائر يف جم���ال التنوع احليوي
والسموم الناجتة عن استخدام املبيدات.

املصادر:
 الوقود احليوي يسرق الغذاء من أفواه الفقراء ،جملة «اجمللة» ،العدد  ،1473بتاريخ 2008/5/10 _4م. الوقود احليوي طاقة الغذاء ،موقع اجلزيرة نت2008/6/2 ،م:http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D9568FC0-E780-4613-B360-E54B9817E793.htm
 الوقود احليوي ينشر الفقر يف العامل ،موقع هيئة اإلذاعة الربيطانية (2008/6/25 ،)BBCمhttp://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_7472000/7472570.stm
 الوقود احليوي :نعمة أم نقمة؟ ،موقع إذاعة دويتشه فيله األملاني2007/9/27 ،مhtml.0,2144,2799704,00/http://www.dw-world.de/dw/article
 الوقود احليوي – الفرص واملخاطر ،تقرير عن التنمية يف العامل 2008م :الزراعة من أجل التنمية ،الصادر عن البنك الدولي.http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTDECINARA/
EXTRESINARA/EXTWDRINARA/EXTWDR2008INARA/0,,contentMDK:21515445~pagePK:6416
8445~piPK:64168309~theSitePK:4164741,00.html
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باحث وأكادميي عراقي

ملخص الدراسة
جاءت قوات الغزو الحتالل العراق ،ومعها أجندات وخطط عديدة تريد تنفيذها على أرض الرافدين ،مستغل ًة
يف ذل���ك الظ���روف املواتية واملن���اخ املالئم ،الذي َّ
واضحا؛ لتنفي���ذ كل املخططات اليت تقف وراءها
وفر هلا غطاء
ً
ورغبات خبيثة؛ الستغالل الثروات ،ونهب اخلريات اليت يتمتع بها العراق.
أطما ٌع
ٌ
يعد الث���روة األغلى يف بالد الرافدي���ن ..تلك الثروة اليت
ويق���ف يف مقدم���ة تلك الثروات النفيس���ة (النفط) الذي ُّ
اجتماعيا مرهو ٌن باحملافظة على هذه
وتقدمه
يرتك ُز عليها حاضر العراق ،ومستقبله ..وتطور العراق
اقتصادياّ ،
ًّ
ًّ
الثروة العظيمة ،اليت يسميها اخلرباء بـ «الثروة النقدية النابضة» ،ويسميها االقتصاديون بـ«رأس املال املتحرك»،
وهي ثروة تستخدم -بعد إعطاء حقوق األفراد فيها ،والدفاع عنهم ،وتوفري اخلدمات هلم -لبنا ِء الثروات الدائمة
اليت ال تنقطع.
إن العراق -الذي ميتلك ثاني أكرب خزين من النفط العاملي ،ومرشح ألن يتصدر قائمة الدول اليت تنتج النفط
َّ
وتص���دره على مدى الس���نني القادمة -صار ّ
حمط أنظار الطامع�ي�ن ،وكعبة يقصد االنتفاع منها كل الدول اليت
ّ
تطمح لتحقيق رفاهية معيشية وقفزة اقتصادية ،مبا يعود عليها باملنافع اهلائلة.
لق���د ج���اءت ه���ذه الدراس���ة لتؤكد حقائق مهم���ة ،يف مقدمته���ا حقيقة األس���باب اليت تقف وراء غ���زو العراق
واحتالله ،وما رافقها وتبعها من تداعيات وتطورات انعكس���ت على حاضر البلد ومس���تقبله ،ومس���تقبل احمليط
العربي واإلسالمي ،فض ً
ال عن حماولة إيضاح الدور األمريكي الذي تلعبه اإلدارة األمريكية جتاه الثروة النفطية
العراقي���ة اهلائل���ة ،وكان من أهم تلك األدوار املش���بوهة اليت لعبها صقور البيت األبيض ما يس���مى «قانون النفط
والغاز».
ولقد أوضحت الدراس���ة ً
أيضا باألدلة والش���واهد الدور املشبوه الذي يقوم به سياسيو أمريكا لتحقيق رغباتهم
اخلاص���ة لصاحل ش���ركاتهم الك�ب�رى ،اليت صار العراق وثروت���ه الطبيعية اهلائلة عموده���ا الفقري ،فض ً
ال عن
استغالل مناصبهم يف توقيع العقود لصاحل شركات ميلكها سياسيون ومس ّعرو احلرب يف العراق.
إن ث���روة الع���راق النفطية تتعرض ملس���تقبل خطري يف ظل الوجود والتدخل األمريك���ي يف وقت جيب فيه إدراك
َّ
ألن ذلك
يفرط بنفط العراق مهما كلفه ذلك من تنازالت وتضحياتَّ ..
حقيق���ة مهمة ،وه���ي أن البيت األبيض لن ِّ
هو السر املكنون لتحكمه مبصري العامل ومستقبله.
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مقدمة :

ُ
اإليضاح والتفصي���ل والبيان ،ورمبا
مزيد من
احلدي���ث عن الثروة النفطية العراقية متس���ع ومتش���عب ،وحيت���ا ُج إىل ٍ
ِ
يستغرق احلديث عن هذا املوضوع -بعمومه -مئات الصفحات ،حتى ُت ّ
وتتضح مجيع جزئياته.
غطى مجيع جوانبه،
ُ
أن الثروة النفطي���ة العراقية حتت���ل أولوية مهمة يف
أن النقط���ة اليت ص���ارت واضح���ة للمتابعني واملراقبني ه���ي َّ
غ�ي�ر َّ
االس�ت�راتيجية األمريكية اليت تبين عليها أمريكا عالقاتها مع دول العامل ،مبا يف ذلك الدول اليت حتتل أراضيها،
أو هل���ا وجود عس���كري عليه���ا ،وخاصة العراق ،وم���ا يرتتب على ذلك م���ن منافع ومصاحل وفوائد تع���ود بالنفع على
خصوصا ..ومن املهم هنا الوقوف على حيثيات االسرتاتيجية األمريكية،
املؤسس���ات األمريكية عمو ًما واالقتصادية
ً
ومعرف���ة طريق���ة التفكري ال�ت�ي تتصف بها إدارة البيت األبيض جت���اه ثروة العراق اهلائلة ،اليت س���يعتمد عليها العامل
يوم من األيام.
بأمجعه يف ٍ
هذا ما ستتناوله هذه الدراسة بالطرح والتحليل ،وضرب الشواهد اليت تدل على وجاهة األفكار واآلراء املطروحة
طرق هذا املوضوع املهم؛ حيث اقتضت الدراس���ة
يف ثناي���ا الصفح���ات الالحقة ،ال�ت�ي تعد األوىل مما وقفت علي���ه يف ِ
ريا على التحليل والتدقيق،
إيضاح جوانب مهمة من جزئيات هذا املوضوع
ً
منهج وصفي يعتمد كث ً
معتمدا يف ذلك على ٍ
مزيدا من الوجاهة.
وترجيح الرأي الذي حيمل ً
تناولت يف احملور األول من هذه الدراسة ما ال يسع املتابع
تطرقت إىل مفاصل مهمة مما يتعلق بهذا املوضوع؛ إذ
وقد
ُ
ُ
جهله من حقائق مهمة عن الثروة النفطية العراقية بالشواهد واألرقام ،يليه احملور الثاني الذي خصصته للحديث عن
حتدثت عن الثروة النفطية العراقية
موقع النفط بني أس���باب غزو العراق واحتالله قبل أكثر من مخس س���نوات ،ثم
ُ
يف عي���ون الوالي���ات املتحدة األمريكية ،متناو ًال الدور األمريكي يف اس���تغالل اخلزين النفطي العراقي اهلائل ،ودور
سن قانون النفط والغاز اجلديد ،ودورها يف عقود النفط لصاحل شركاتها الكربى ،فض ً
ال عن جهودها
أمريكا يف ِّ
احلثيث���ة لضم���ان إيصال النف���ط العراقي للكيان الصهيون���ي ،وخصصت احملور الرابع للحديث عن مس���تقبل الثروة
وتأن ،وسنتعرف عليه
النفطية يف العراق ،وأشرت يف هذا الصدد إىل نقاط مهمة ينبغي تأملها والوقوف عندها بتدبر
ٍّ
من خالل ما يأتي:
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احملور األول
حقائق عن النفط العراقي
بعض اخل�ب�راء َ
وص���ف ُ
نفط العراق بأن���ه «كنـ ُز القرن
احلادي والعشرين»( ..)1ويعود اكتشاف النفط يف العراق
إىل منتص���ف العش���رينيات ،إبان االحت�ل�ال الربيطاني،
وس���اعد هذا االكتشاف يف تلك الفرتة على وضع الثروة
النفطي���ة بي���د بريطاني���ا ،ال�ت�ي احتكرت ث���روة العراق
لسنوات طويلة.
وتتمرك���ز حق���ول النفط بكثاف��� ٍة يف أج���زاء العراق
ويص���در العراق
اجلنوبي���ة ،وبع���ض األجزاء الش���مالية..
ّ
عرب مرافئ���ه اجلنوبية بني مليون ونصف إىل مليون و650
ألف برميل -وقد يزي���د العدد وينقص -من النفط اخلام
يوميا ،حسب أرقام نشرتها وزارة النفط العراقية.
ًّ
ومن املؤكد عند خرباء النفط وكبار علماء االقتصاد
أن احتياط���ي الع���راق الثاب���ت م���ن النف���ط واملكتش���ف
ّ
يق���در ب���ـ( 115ملي���ار برميل) بضمنه���ا احلقول
إىل اآلن ّ
فإن
املس���تغلّة وغري املستغلّة ،وحبس���ب تقديرات اخلرباء ّ
جدا ،وقد يصل
االحتياطي���ات املتوقعة يف الع���راق عالية ًّ
احتياط���ي البلد بعد إكم���ال التحريات إىل ما يقرب من
( 250ملي���ار برميل) ..ومن املعل���وم أن كمية االحتياطي
الثابت���ة املقدرة بـ( )115ملي���ار برميل ،تعود إىل تقديرات
نفطيا ،منها ( )24حق ً
( )71حق ً
نفطيا غري مستغل،
ال ًّ
ال ًّ
وإن االحتياط���ي املثبت واملكتش���ف وغري املس���تغل يصل
إىل ما يقرب من  %70من جممل االحتياطي النفطي.
وق���د أك���د «كال لوفت» أحد م���دراء معهد حتليل األمن
مقال بعنوان «كم ميلك العراق من النفط؟!» على
العاملي يف ٍ
أن العراق يعترب أقل دولة نفطية متت فيها التحريات املطلوبة،
َّ
()2
فإن هناك احتماالت الحتياطيات إضافية عالية .
ولذا َّ
( )1ينظر :سيطرة الواليات املتحدة على النفط العراقي :الدوافع واألهداف،
لألستاذ علي حسني باكري ،جملة البيان ،العدد ( )230وهي منشورة
على شبكة اإلنرتنت على الرابط التالي http://www.albayan-
.magazine.com/iraq-file/144.htm
( )2ينظر :ثالثية النفط العراقي ،خلبري النفط العراقي األستاذ فؤاد قاسم
األمري ص ،24دار الغد للنشر ،الطبعة األوىل ،عام 2006م.

410

وذك���ر وزي���ر النفط العراقي األس���بق عص���ام اجلليب
بأن العراق مع امتيازه حبجم ثروته النفطية اهلائلة ،فإنه
ّ
أيضا بأن ُ
ميت���از ً
عد األقل يف
كلَف استكش���اف نفطه ُت ّ
الع���امل كله؛ حي���ث تبلغ تكاليفه حب���دود نصف دوالر
للربميل الواحد ،وترتاوح كلفة االس���تخراج ما بني دوالر
إىل دوالر ونصف للربميل الواحد( ،)3وتبلغ كلفة التشغيل
ما بني دوالر ودوالرين ً
ريا
أيضا ..إضافة إىل ّ
أن جز ًءا كب ً
جدا.
منها ميكن استخراجه من أماكن ليست عميقة ًّ
ويت���م تصدير معظم إنتاج العراق من النفط إىل اخلارج
ع�ب�ر حقوله الش���مالية املربوطة خبط���وط أنابيب متر يف
تركي���ا إىل ميناء جيه���ان ،بينما يت���م تصدير النفط يف
املناط���ق اجلنوبية عرب ميناء «أم قصر» املط ّل على اخلليج
العرب���ي ،وهناك خطوط أنابي���ب تربط العراق بكل من
س���وريا ،واألردن ،وفلس���طني ،ولك���ن معظمها مهجو ٌر
ومهمل.
ويعتق���د بع���ض احمللل�ي�ن أن ق���درة الع���راق عل���ى إنتاج
النفط س���تصل يف غضون الس���نوات اخلمس القادمة إىل
أن العمليات
يومي���ا؛ إال ّ
حن���و ( )10مالي�ي�ن برميل نف���ط ًّ
العس���كرية وما يلحق املنشآت النفطية من ختريب أدت
إىل خس���ائر تتج���اوز قيمته���ا ( )6ملي���ارات دوالر يف عام
(2006م) وحده.

احملور الثاني
موقع النفط بني أسباب غزو العراق

هن���اك حقيقة مهمة تق���ف وراء إدراك الواليات املتحدة
ألهمي���ة الث���روة النفطية العاملي���ة عمو ًما ،وثروة الش���رق
أن إمجال���ي االحتياطي���ات
األوس���ط
خصوص���ا؛ وه���يَّ :
ً
األمريكي���ة من النف���ط ال يتجاوز ( )21ملي���ار برميل يف
الوق���ت الراه���ن ،يف حني يبل���غ االس���تهالك األمريكي
أن
يوميا ،وه���ذا يعين َّ
الص���ايف حنو ( )17ملي���ون برميل ًّ
كل االحتياطيات األمريكية من النفط ميكن أن تنفد
خ�ل�ال ما يقل عن ثالثة أع���وام ونصف العام فقط ،فيما
لو اعتمدت أمريكا على نفطها بالكلية ..ومن هنا فهي
( )3وقد أشارت إىل ذلك ً
أيضا «جملة النفط والغاز» يف كانون األول من
عام 2002م ،وقالت :إنها األرخص يف العامل.
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تعتمد على اس���ترياد البرتول بد ًال من االس���تنفاد السريع
الحتياطياته���ا النفطي���ة ..وال يس���عها هن���ا -وه���ي تواجه
خش���ية حقيقية من العجز عن حتقيق التوازن بني اإلنتاج
والطلب املتعاظم على النفط -س���وى التحرك للس���يطرة
على حركة السوق النفطية ،من حيث توزيع الكميات
فعلي
وسقف األسعار ،وهي سيطرة ال تأتي بدون احتالل ّ
أن إدارة
وقد كشف برنامج (بي بي سي – نيوزنايت) َّ
ملنابع النفط ليس يف العراق فحسب،
ً
خططا
الرئي���س ج���ورج ب���وش دب���رت
بل يف دول اخلليج( .)4يرادف ذلك حذر
–
س���ي
ب���ي
(ب���ي
برنام���ج
كش���ف
للحرب على العراق ،واالس���تيالء على
كب�ي�ر؛ َّ
ألن ع���دم ح���رص احلكومة نيوزناي���ت) َّ
أن إدارة الرئي���س ج���ورج نفطه قبل هجمات احلادي عش���ر من
ً
خطط���ا للح���رب عل���ى
األمريكي���ة عل���ى ضم���ان اإلمدادات ب���وش دب���رت
فج���ر خال ًف���ا متعل ًقا
الع���راق ،واالس���تيالء عل���ى نفطه قبل س���بتمرب ،مم���ا ّ
النفطي���ة ألمريكا وأوروبا ميكن أن
بالسياس���ة ب�ي�ن احملافظ�ي�ن اجل���دد
هجمات احلادي عشر من سبتمرب.
يهدد األمن القومي والس�ل�ام العاملي،
ّ
وأصحاب شركات النفط الكربى..
حس���بما أكدت���ه جلن���ة العالق���ات
وقد أوضحت مصادر وزارية أمريكية
اخلارجية جمللس النواب األمريكي منذ عام 1979م.
أن التخطي���ط بدأ يف غضون أس���ابيع من
هل���ذا الربنام���ج َّ
ً
مهما الس���تيضاح النفط ،تولي بوش الرئاسة يف 2001م(.)8
وه���ذا رمبا يكون
مدخ�ل�ا ًّ
بعيدا عن األهداف
رئيسا يف غزو العراقً ،
وكونه س���ب ًبا ً
ويف ع���ام (2002م) ص���رح «لورانس ليندس���اي» -الذي
الدعائي���ة املعلن���ة حول نزع أس���لحة الدمار الش���امل اليت
بأن
كان يعمل مستشا ًرا
اقتصاديا للرئيس األمريكيَّ -
ًّ
ميتلكه���ا العراق ،أو حماولة إس���قاط النظام الس���ابق،
لشن
النفط هو اهلدف الرئيس ملس���اعي الواليات املتحدة ِّ
وبناء نظام دميقراطي ،وغريها من االدعاءات اليت تدرك
هجوم عس���كري ضد العراق( .)9وقد أوضح تقري ٌر نشره
ٍ
اإلدارة األمريكية قبل غريها بطالنها وعدم صحتها(.)5
معهد «بالتفورم» بالتعاون مع مخس���ة معاهد ومؤسسات
أن
يقول «مايكل كلري»( :)6إنه على مدى عشرات السنني غري حكومي ٍة يف أواخر تشرين الثاني من عام 2005م َّ
ترس���خ مب���دأ لدى كبار صن���اع السياس���ة األمريكية ،اهلدف من غزو العراق الثروة النفطية(.)10
ّ
أن الواليات
وحتول إىل عقيدة ال يتزحزح اإلميان بها ،وهو َّ
وتوصل «معهد بيكر للسياس���ة العامة» -الذي يشرف
املتحدة األمريكية تستطيع استخدام قوتها العسكرية
عليه جيمس بيكر وزير اخلارجية واخلزانة األمريكية
م���ن أج���ل فرض س���يطرتها على م���وارد الب�ت�رول يف دول
أن إحدى النتائج البعيدة املدى
األسبق يف دراسة له -إىل َّ
ً
أي رئيس أمريكي لن يرتدد
العامل ..ويضيف
قائ�ل�اَّ :
إن ّ
ألح���داث احلادي عش���ر من س���بتمرب هي وع���ي الواليات
يف اس���تخدام القوة العس���كرية أو التلويح باس���تخدامها
م���ن أجل محاية املصاحل النفطي���ة األمريكية يف منطقة
اخلليج ...وقد كان هذا املبدأ حاض ًرا بقو ٍة لدى مسئولي
إدارة الرئيس األمريكي «جورج بوش» أثناء التفكري يف
غزو العراق يف مارس عام 2003م(.)7

( )4ينظر :حروب البرتول الصليبية ،والقرن األمريكي اجلديد ص،76
تأليف األستاذ عبد احلي ز ّلوم ،الناشر :املؤسسة العربية للنشر،
بريوت ،الطبعة األوىل2005 ،م.
( )5ينظر :األبعاد االقتصادية للغزو االستعماري األمريكي للعراق،
للكاتب أمحد السيد النجار ،خبري االقتصاد مبركز الدراسات
السياسية واالسرتاتيجية باألهرام ،موقع (إسالم أون الين) على
http://www.islamonline.net/Arabic/
الرابط التالي
In_Depth/iraq_maps/2003/article02.shtml
( )6هو أستاذ الدراسات األمنية الدولية يف كلية «هامبشاير كوليدج»
األمريكية ،وله العديد من املؤلفات منها« :الدماء والنفط» و«مصادر
احلروب» و«خريطة الصراعات الدولية».
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( )7ينظر :هل خسرت واشنطن الرهان على نفط العراق؟ لألستاذ أشرف
الرببري ،جملة اجلزيرة السعودية ،العدد (/15 )148رمضان1426/
هـ ،على الرابط التالي http://www.al-jazirah.com/
magazine/18102005/almlfsais8.htm
( )8ينظر :خطط أمريكا السرية لنفط العراق ،تقرير منشور على
موقع ( )BBCيف /18مارس2005 /م ،على الرابط التالي
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/
. stm.4360103/newsid_4360000
( )9ينظر :األبعاد االقتصادية للغزو االستعماري األمريكي للعراق ،مصدر سابق.
( )10ينظر :سيطرة الواليات املتحدة األمريكية على النفط العراقي:
الدوافع واألهداف ،مصدر سابق.
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املتح���دة بض���رورة االجتاه لتكثيف البح���ث عن مصادر
جديدة لوارداتها النفطية(.)11
يق���ول نائب وزير الدف���اع «بول وولفوت���ز» يف مقابلة يف
س���نغافورة« :دعون���ا ننظ���ر إىل األمر ببس���اطة ،فالفرق
يكمن يف الناحية
األهم بني كوريا الش���مالية والع���راق
ُ
االقتصادي���ة ،ومل يك���ن أمامنا خيار آخ���ر يف العراق،
فتلك البالد تطفو على حبر من النفط!!»(.)12
أن
أن خمططي السياس���ة اس���تق ّروا على َّ
فالواضح إذن َّ
غزو العراق هو احلل الذي ميكن من خالله اهليمنة على
الث���روة النفطي���ة اليت يتمتع بها هذا البل���د ..مبا ّ
ميكنها
م���ن التحك���م يف حجم اإلنت���اج العاملي م���ن النفط ،من
خ�ل�ال مضاعف���ة اإلنت���اج النفط���ي العراق���ي ،وخف���ض
بش���كل كبري ،مبا حيق���ق مصلح���ة الواليات
أس���عاره
ٍ
املتحدة كأكرب دولة مس���تهلكة ومس���توردة للنفط يف
العامل(.)13
إن أس���با ًبا اس�ت�راتيجي ًة تق���ف وراء اهتم���ام ساس���ة
َّ
أمري���كا بالثروة النفطية ،بل خوض احلروب بس���ببها..
أن النفط أصبح جما ًال واس��� ًعا ملافيا نفطية عاملية
منه���اَّ :
تض���م ب�ي�ن أفراده���ا رمو ًزا سياس���ية يف أمري���كا ،ومن
ُّ
بينه���م الرئي���س األمريكي الس���ابق جورج ب���وش األب،
وديك تش���يين ،وجيمس بيكر ،وغريهم ..فهؤالء يهمهم
تضمن
بش���كل شخصي استمرار السياسة النفطية اليت
ُ
ٍ
ّ
بأس���عار متدنية لكس���ب
النفطية
الكميات
أكرب
ضخ
ٍ
م���وارد مالية كبرية ..ونظ��� ًرا ملوقع هؤالء يف صنع القرار
السياس���ي والعس���كري على املس���توى الدولي أصبحت
نفطي حبت.
احلروب خُتاض أحيا ًنا مبنطلق
ّ
خصوصا يف
ومنها :ظاهرة الطمع األمريكي الزائد،
ً
دائرة اإلنتاج النفطي ،ومطالبتها باملش���اركة يف تسمية
االس���تثمارات النفطي���ة ،وذل���ك بط���رح مش���اريع وهمية
( )11ينظر :األبعاد االقتصادية للغزو االستعماري األمريكي للعراق ،
مصدر سابق.
( )12هذا القول بتاريخ /31آيار2003/م ..ينظر  :حروب البرتول الصليبية
والقرن األمريكي اجلديد ص  ،78مصدر سابق.
( )13ينظر :األبعاد االقتصادية للغزو االستعماري األمريكي للعراق ،
مصدر سابق.
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لـ«تطوي���ر احلقول النفطية» اليت تس���تدعي رءوس أموال
عمالقة من الش���ركات النفطي���ة األمريكية ،وتفرض
على الدول املنتجة مشاركتها يف العائدات النفطية.
وجي���ري اآلن اإلع���داد ملش���اركة ش���ركات الواليات
املتح���دة األمريكي���ة يف حق���ول النف���ط العراقية حبجة
تطويرها(.)14
أن إدارة البيت األبيض أنكرت
ومما ينبغي التنبه إليه َّ
أن يكون اهلدف من غزو العراق هو السيطرة على ثروته
أن مما ال ميكنها
النفطية وخمزونه االس�ت�راتيجي ،غري َّ
إنكاره هو سعيها احلثيث حلماية وزارة النفط العراقية
بع���د دخوهلا العاصمة «بغداد» مباش���رة ،يف الوقت الذي
ترك���ت في���ه تلك الق���وات كل املرافق العراقي���ة العامة
واخلاص���ة وكل الدوائر والوزارات واملؤسس���ات ُعرض ًة
للس���لب والنهب واحل���رق والتخريب والتدم�ي�ر ..قال أحد
كب���ار مس���ئولي وزارة الدفاع األمريكي���ة« :من األمانة
إن قائد قواتنا الربية وفريق التخطيط العامل معه
القولَّ :
وضعوا االس�ت�راتيجيات اليت تس���مح لن���ا بتأمني ومحاية
وقت ممكن»(.)15
هذه احلقول يف أسرع ٍ
أن هناك مقرتحات ع���دة ،كانت اإلدارة
لقد تأك���د َّ
األمريكي���ة ق���د طرحته���ا ،وتداولته���ا ب�ي�ن أوس���اطها
الس���تغالل النف���ط العراق���ي ،وه���ي ت�ت�راوح ب�ي�ن ثالث���ة
مقرتحات:
أوهلا  :أن يتم اس���تخدام عائدات النفط بعد الس���يطرة
على العراق؛ من أجل تغطية النفقات العس���كرية جليش
االحتالل األمريكي فيه..
يقول «مايك أنتون» املتحدث باسم جملس األمن القومي
«إن البيت األبيض وافق على أن تلعب عائدات
األمريكيَّ :
مهما خالل فرتة الوجود العسكري
البرتول العراقي دو ًرا ًّ
ُ
النفط ،العنوان (اخلفي – الظاهر) يف السياسة األمريكية،
( )14ينظر:
للدكتور سعيد الشهابي ، ،موقع العرب نيوز اإلخباري ،على الرابط
التالي -22/http://www.alarabnews.com/alshaab/GIF
htm.a22/2003-08
( )15جاء هذا التصريح قبل أقل من ثالثة شهور من احتالل العراق يف عام
2003م.
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الثروة النفطية العراقية يف السياسة األمريكية










األمريك���ي يف الع���راق ،وأن عائدات الب�ت�رول العراقية
س���يتم اس���تخدامها يف حالة احلرب والوجود العسكري
األمريكي يف العراق »...حسب ما نقلته صحيفة «نيوز –
داي» األمريكية يف 2003/1/1م.
وثانيها  :أن يتم االستيالء على النفط العراقي ،ووضع
الي���د عليه كام ً
ال ،وذلك من خالل عقود تقوم مبوجبها
الش���ركات األمريكية باحت���كار الصناعة النفطية يف
العراق ،أو من خالل الوجود العسكري املباشر يف هذه
املنطقة ،أو قرب آبار النفط لتأميمها ،والتحكم بتدفق
النفط وعائداته(.)16
وثالثه���ا  :اس���تغالل عائ���دات النف���ط العراقي���ة ،إىل حني
التوصل إىل حكومة شرعية دميقراطية ،على أن يتم توزيع
جزء من هذا العائد على مشاريع وجهود إعادة اإلعمار(.)17
( )16ينظر :أمريكا وصفقة النفط العراقي ،للكاتب نعوم تشومسكي،
جملة العرب اإللكرتونية األسبوعية ،بتاريخ 2008/7/25م ،على
الرابط blog-/07/2008/http://arabmag.blogspot.com
.html.2912_post
( )17ينظر :سيطرة الواليات املتحدة األمريكية على النفط العراقي :
الدوافع واألهداف ،مصدر سابق.
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احملور الثالث
النفط العراقي يف عيون أمريكا
( )1ال���دور األمريك���ي يف اس���تغالل خزين النفط
العراقي اهلائل:

يع���ود اهتم���ام أمريكا بالنف���ط العراقي إىل س���نوات
تذرعت باحلج���ج الواهية لغزو
طويل���ة ..فأمريكا ال�ت�ي َّ
الع���راق ،ونهب خرياته وثرواته ،كان���ت من أوىل الدول
يوميا،
املس���توردة لنفط العراق مبقدار  1.2مليون برميل ًّ
يف الوقت الذي كانت تستورد أوروبا كلها ما يقرب من
نص���ف مليون برميل ،وحنو  150ألف برميل لقارة آس���يا
كلها( ..)18وإذا اتضحت تلك احلقيقة ،فال عجب أن نرى
اهتمامها بنفط العراق وحماولة استغالل خزينه اهلائل.
لقد س���ال لعاب س���ادة البيت األبيض على ثروة العراق
النفطي���ة منذ زمن بعي���د!! ففي عام (1999م) ألقى «ديك
تشيين» الذي يرأس «شركة هاليربتن» النفطية الشهرية،
حماض���رة يف «معهد النفط» يف واش���نطن بينّ فيها حاجة
الوالي���ات املتحدة يف ع���ام (2010م) إىل مخس�ي�ن مليون
( )18ينظر :املصدر السابق .
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يوميا ..وتس���اءل :كيف هلم أن حيصلوا
برميل من النفط ًّ
علي���ه إذا كان���ت احلكوم���ات تس���يطر عل���ى  %90من
إن الشرق األوسط
احتياطي العامل ،ثم ذهب إىل القولّ :
فيه ثلثا نفط الكرة األرضية ،وبكلفة إنتاج منخفضة،
لذا فهو «موطن اجلائزة».

قدم جملس العالقات اخلارجية بالكوجنرس عام
وقد َّ
(2002م) دراس���ة لإلدارة األمريكية حول نفط العراق،
وقد َّ
أكدت الدراسة على جمموعة من اجلزئيات املهمة،
اليت تتمثل مبا يأتي:
إن البنية األساسية لقطاع النفط تعيش حالة متدهورة
(َّ )1
للغاية ،وحتتاج إىل إعادة إعمار إلنقاذ اإلنتاج النفطي الذي
يوميا.
يتدهور ًّ
سنويا بنسبة  100.000برميل ًّ

وبع���د دخول «تش���يين» البي���ت األبيض نائ ًب���ا للرئيس،
وض���ع يف آذار (2001م) «السياس���ة الوطني���ة للطاقة» مع
ّ
ش���كلها س���اب ًقا من كربيات
جمموع���ة التطوي���ر ،اليت
إن إعادة إعمار القطاع النفطي العراقي حيتاج إىل
(َّ )2
ش���ركات الطاق���ة األجنبي���ة ،وورد
إعادة إعمار القط���اع النفطي العراقي استثمارات تقدّر مبليارات الدوالرات،
يف مقدم���ة توصيات ه���ذه اجملموعة:
حتتاج إىل اس���تثمارات تقدّر مبليارات وحتت���اج إىل ف�ت�رة طويل���ة حت���ى تتحقق
«ض���رورة أن يضغ���ط البي���ت األبيض
ال���دوالرات ،وحتت���اج إىل فرتة طويلة حالة جيدة من اإلنتاج والتصدير(.)23
على حكومات الشرق األوسط بفتح حتى تتحقق حالة جي���دة من اإلنتاج
أسواقها لالس���تثمارات األجنبية»( ..)19والتصدير.
فعليا يف
لق���د جتل���ت ه���ذه احلقائ���ق ًّ
املس���اهمة األمريكي���ة ،والتدخ�ل�ات
مست الـ«الس���نداي ستار تاميز»
وقد ّ
نف���ط العراق وثرواته بأنه «اجلوهرة غري املمس���ك بها يف الظاه���رة اليت س���نتعرف عليه���ا يف الصفح���ات القادمة
س���ن قوان�ي�ن العراق
م���ن خ�ل�ال التدخ���ل األمريكي يف ّ
تاج الشرق األوسط»(.)20
وتشريعاته يف زمن االحتالل ،منذ ما يسمى «قانون إدارة
وم����ن هن����ا جن����د أ ّن الغرب ق����د اهتم بدراس����ة ثروتن����ا أكثر
الدول���ة» برعاية الس���فري األمريكي «ب���ول برمير» وحتى
م����ن اهتمامن����ا حن����ن به����ا ،وهلم وجه����ات نظر أخ����رى يف إثبات
«قانون النفط والغاز».
االحتياط����ي النفط����ي ،من خالل دراس����ات قامت به����ا مراكز
إن الع���راق يف ظل هذه احلقائق اليت تقدمت قبل قليل
َّ
أحباث متنوعة ..فعلى س����بيل املث����ال يعطينا «معهد حتليل األمن
سيد
العاملي» أرقا ًما مهمة عن االحتياطي النفطي العراقي؛ إذ يذكر سيكون األغنى بني دول العامل بثرواته ،وسيصبح ِّ
أ ّن جمل����ة «اقتصاديات الب��ت�رول» أوصلت االحتياطي إىل ( )200دول النفط العاملية بامتياز.
مليار برميل ..وأوصلته دراسة «احتاد العلماء األمريكيني» إىل
وه����ذه ه����ي احلقيق����ة ال��ت�ي أدركه����ا مس����ئولو اإلدارة
( )215مليار برميل(.)21
أن االحتياطات النفطية
األمريكية ،فهم يؤكدون عل����ى َّ
أم���ا الدراس���ة املش�ت�ركة اليت قدمته���ا «هيئ���ة العالقات العراقية تفوق ما يعلن عنه خرباء العراق بكثري.
اخلارجي���ة» و«معه���د جيم���س بيكر يف جامع���ة رايس» فقد
وق����د صرح «ج����ون هارجنتون» وزير الطاق����ة األمريكي
أوصلت االحتياطي إىل ( )220مليار برميل ..ويرتفع االحتياطي
بأن العراق يسبح على حبرية من
األسبق منذ عام (1987م) َّ
النفطي املتوقع يف العراق يف دراسة قدمها «مركز دراسات
وأن احتياطياته رمبا تفوق احتياطيات الس����عودية
النف����طَّ ،
الطاقة العاملية» إىل ( )300مليار برميل(.)22
الضخم����ة اليت تبلغ حنو رب����ع االحتياطيات النفطية العاملية
املؤكدة(.)24

( )19ينظر :ثالثية النفط العراقي ،ص ، 23مصدر سابق.
( )20يف افتتاحية العدد الصادر يف 2002/2/18م.
( )21ينظر :ثالثية النفط العراقي ،ص  ،.24مصدر سابق..
قدر االحتياطي العراقي
( )22يذكر ّ
أن اخلبري النفطي طارق شفيق ّ
بـ( )330مليار برميل ..وبذلك تكون هي النسبة األعلى يف التقديرات
اليت ّ
اطلعت عليها.
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( )23ينظر :سيطرة الواليات املتحدة األمريكية على النفط العراقي: ،
الدوافع واألهداف ،مصدر سابق.
( )24ينظر :األبعاد االقتصادية للغزو االستعماري األمريكي للعراق ،
مصدر سابق.

التقرير االسرتاتيجي السادس

الثروة النفطية العراقية يف السياسة األمريكية

س���ن قانون النفط والغاز
( )2ال���دور األمريكي يف ِّ
وغريه:

إن أوىل ب���وادر التطبي���ق العمل���ي لتوج���ه أمري���كا يف
َّ
اس���تغالل نفط العراق يتضح يف سعي السفري األمريكي
«ب���ول برمير» لتحقي���ق طموحات املس���تثمرين األجانب،
الذي مت تأصيله يف الدستور العراقي اجلديد ،من خالل
تأكي���ده على إصالح االقتصاد العراقي يف إطار أس���س
االقتصاد احلديث ،بطريقة تضمن االس���تثمار الكامل
ل���كل ثروات���ه ،وتنويع ه���ذه الث���روات ،وتط���ور القطاع
اخلاص(.)25
يؤكد «أندرو س���يمس» خمطط السياس���ات مبؤسسة
أن الدس���تور العراقي اجلديد
«االقتصادي���ات اجلدي���دة» َّ
قد أعطى صالحيات واسعة لشركات النفط األجنبية،
ومس���ح هل���ا بتحقي���ق أرب���اح هائلة على حس���اب الش���عب
وأن هذا الدس���تور يعطي سلطة التعاقد
العراقي ،خاصة َّ
()26
مع الشركات النفطية األجنبية لألقاليم احمللية .
أما تشريع قانون جديد للنفط والغاز العراقي فقد كان
أمريكيا منذ فرت ٍة ليست بالقصرية ،وهو هدف
مقصدا
ً
ًّ
أمسى كان���ت تطمح إىل حتقيق���ه إدارة البيت األبيض،
وبع���ض الش���خصيات املالك���ة لش���ركات النفط ،مبا
ميكن أن يدّره النفط العراقي عليها من أرباح طائلة.

وقد بدأ احلديث عن القانون قبل االحتالل األمريكي
للع���راق ،وكان���ت أمنية غالي���ة طاملا متناه���ا كثري من
مس���عري احلرب ،وكان احلديث يف بداية األمر -كما
ِّ
يق���ول بع���ض اخل�ب�راء -ع���ن ض���رورة خصخص���ة قطاع
النف���ط ،وتوزيع مبالغ نقدية من إي���رادات الثروة النفطية
أن العمل الفعلي لرتس���يخ
على املواطنني العراقيني ،غري ّ
هذا القانون بدأ بعد زيارة بوش إىل العراق ،وتو ّلي نوري
املالك���ي رئاس���ة احلكومة اليت تش���كلت يف حزيران
(2006م) ،وتصري���ح ب���وش بع���د عودته من تل���ك الزيارة
بأن
يف ن���دوة صحفية عقدها يف حديقة البيت األبيضّ -( )25ينظر على سبيل املثال املادة ( )110يف الدستور العراقي اجلديد.
( )26ينظر  :سيطرة الواليات املتحدة األمريكية على النفط العراقي: ،
الدوافع واألهداف ،مصدر سابق.

التقرير االسرتاتيجي السادس

هن���اك ثالثة أم���ور ينبغي على حكوم���ة املالكي القيام
بها ،وهي «توفري األمن» و«التيار الكهربائي» و«موضوع
النف���ط» ،ودعا آن���ذاك إىل إصدار قانون جديد يس���اعد
على االستثمارات ،وإعادة تطوير الصناعة النفطية.
أن قانون النفط والغاز وضعه
ويؤكد بع���ض الباحثني ّ
باللغ���ة اإلنكليزي���ة ثالثة خ�ب�راء عراقيني وه���م :فاروق
قاس���م ،وطارق ش���فيق ،وثامر غضب���ان يف حزيران عام
2006م ،ثم ُعرض على الش���ركات األجنبية ،وصندوق
النقد الدولي ،وبعد مناقش���ات متمعنة صيغ يف مس��� ّودة
باللغ���ة العربية يف /15ش���باط2006/م مذيل���ة مبالحق..
عدل���ت دون عل���م ف���اروق قاس���م ،وطارق ش���فيق،
وق���د ّ
ودون إقرارهم���ا ملضمونه���ا ،كم���ا صرح���ا يف مذكرة
مشرتكة!!
ف���إن ثالث
وحس���ب تقري���ر «إندبندن���ت أون صنداي»؛ َّ
جه���ات خارجية ُأتيح هل���ا فرصة متحيص مس��� ّودة قانون
النف���ط أكث���ر مم���ا أتي���ح ملعظ���م العراقيني -مب���ا فيهم
السياسيون املش���اركون يف احلكم احلالي -فقد اطلّع
على التش���ريع احلكومة األمريكية ،وشركات النفط
الك�ب�رى ،وصن���دوق النقد الدولي ،قب���ل أن ُتط َرح على
احلكومة العراقية والربملان احلالي!!(.)27
القانوني
وق���د كلف���ت وزارة اخلارجي���ة األمريكي���ة
َّ
«رونال���د جانك���ر» مبتابع���ة متري���ر القان���ون ..وملا ُس��� ِئل
املتح���دث الرمس���ي باس���م اخلارجي���ة األمريكي���ة ع���ن
مساهمة األمريكيني يف قانون النفط العراقي اجلديد،
«إن رجالنا يس���اعدون العراقيني يف كتابة ومترير
ق���الَّ :
القانون»(.)28
وتؤك���د «منظمة عمال الواليات املتحدة ضد احلرب»
يف إحدى أدبياتها يف اخلامس من ش���هر حزيران من عام
أن مكت���ب الوالي���ات املتح���دة للتطوي���ر العاملي
2007م ّ
( )27ينظر :من كوبونات النفط إىل نهب النفط العراقي ،للدكتور فيصل
القاسم ،صحيفة احلقائق اللندنية ،بتاريخ 2007/11/2م ،وهي على
شبكة اإلنرتنت على الرابط التالي http://www.alhaqaeq.
69696=art&5=secid&2=net/?rqid
( )28ينظر :ثالثية النفط العراقي ،ص ،26مصدر سابق.
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الباب السادس  :قضايا اقتصادية

خص���ص ( )240ملي���ون دوالر لش���ركة «برين���ك بوينت»
لتس���اهم يف صياغة قانون النفط العراقي ،والدعاية له،
ومتريره!!(.)29
إن ملخ���ص النظرة األمريكي���ة عن العراق :أنه «يطفو
ّ
عل���ى حبرية م���ن النفط»!! ل���ذا فهو أمني���ة وغنيمة جيب
استغالهلا.
ومل ُ
تك هذه األمنية مقصورة على اجلانب األمريكي،
بل كان���ت أمنية الربيطانيني ،احلليف األقوى ألمريكا
يف احت�ل�ال العراق ،فتصريح بوش عش���ية اندالع احلرب
على العراق ،الذي وعد به أصحاب الشركات العمالقة
يف أمري���كا وبريطانيا يف أن يكونوا ش���ركاء يف نفط
العراق ،رادفه تصريح لوزير اخلارجية الربيطانية «جاك
«إن روس���يا وفرنس���ا ل���ن يكون هلما
س�ت�رو» الذي قالّ :
مؤكدا أنه يقصد «جمال
نصيب من حصة الع���راق»!!،
ً
االس���تثمارات النفطية» من خالل عقود تقاس���م اإلنتاج،
ذات األرباح الباهظة(.)30
ث���م كان���ت حت���ركات واس���عة النط���اق لبل���ورة هذه
الفك���رة ،فق���د زار -عل���ى س���بيل املثال -وزي��� ُر الطاقة
َ
العراق ،يف متوز عام (2006م)
األمريكي «سان بودمان»
من أج���ل متابع���ة القانون -ال���ذي كانت حتيطه س���رية
وشدد أكثر من مرة على
تامة -والتقى املسئولني هناكّ ،
أهمية جلب االس���تثمارات األجنبية إىل الع���راق( ..)31وتال
ذلك زيارة رئيس احلكومة العراقية احلالية لواش���نطن،
وختلّلها عقد بعض اللقاءات مع جمموع ٍة من الش���ركات
األجنبية النفطية ،ومت التأكيد على إصدار قانون جديد
للنفط(.)32
( )29ينظر :الفقرة املقيتة يف قانون النفط ،د .جاسم إلياس ،موقع مركز
النور الثقايف يف  2008/5/29م ،على الرابط التالي http://www.
 ،25213=alnoor.se/article.asp?idوثالثية النفط العراقي
ص ، ،26مصدر سابق..
( )30ينظر :معركة قانون النفط والغاز يف العراق ،لألستاذة ليلى
البحراني ،كتاب دراسة على اإلنرتنت  ،مصدر سابق.
( )31ينظر مزيدًا من التوضيح يف ثالثية النفط العراقي ص.25
( )32باملقابل جند عكس ذلك متا ًما يف مواقف األمريكيني أنفسهم ،وإن
كانت يف حقيقتها ضعيفة وخافتة وغري مؤثرة ..فعلى سبيل املثال،
جند معارضة أحد النواب الدميقراطيني األمريكيني الذي ّ
شكك يف
نزاهة قانون النفط اجلديد ،وقد كشف النائب الدميقراطي «دينيس=
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لقد صدر يف بداية االحتالل تقرير حتت عنوان« :النفط
جائزة االحتالل الكربى» ،وكان فحواه -كما أشار إىل
أن أمريكا تبحث
ذلك خبري االقتصاد كمال القيسيّ :-
عن قاعدة عس���كرية ،تطفو على احتياطيات هائلة من
أن دخول
النفط؛
ألس���باب جيوسياسية ،وذكر التقريرّ :
ٍ
القوات مرهون بإقرار القانون ،حتى طلبت الش���ركات
النفطي���ة تقديم إقرار قان���ون النفط على موضوع األمن،
موعدا لتحقيق هذا اهلدف.
وحدد عام (2008م)
ً
ُ
إن ق���رار «ج���ورج ب���وش» رق���م  303/13الص���ادر يف
ّ
/22آذار2003/م ال���ذي من���ح مبوجب���ه احلصان���ة جلميع
الش���ركات النفطي���ة يف الع���راق ،وقوان�ي�ن «برمي���ر»
املكملة لذل���ك ،وما تبعه من دس���تور يفتقر إىل العدالة
والتوازن ،ترادفه أفعال مش���بوهة للمحتل كانت حتدث
أن
عل���ى األرض هن���ا وهناك ،لتؤك���د بكل بوض���وحّ :
ُ
يهدف من وراء هذا القان���ون إىل فتح االحتياطي
احملت���ل
استغالل واسع النطاق؛
النفطي للعراق بكامله؛ من أجل
ٍ
لدع���م هيمنت���ه يف القرن احلادي والعش���رين ،كما دفع
باجتاه عقود «مش���اركة اإلنتاج» ،واليت اس���تبدل امسها
يف املس��� ّودة األخ�ي�رة بـ«عق���ود اإلنت���اج والتنمي���ة» ،واليت
تتيح للش���ركات النفطية الغربية نس���بة  %75من األرباح
ُ
النفطية ،والتوصية بإعادة النظر لكل ما كان عليه يف
زمن دكتاتورية التأميم.
كل ذلك يشري إىل إصرار احملتل وأعوانه( )33على سرقة
الع���راق وثروته ،وإعادته إىل م���ا كان عليه بداية القرن
=كيسينيش» آنذاك أنه ينوي التقدم بطلب للكوجنرس إلعادة النظر
يف العواقب املرتتبة على فرض جدول زمين على احلكومة احلالية
سن قانون جديد يفتح الباب للشركات
إلجراء إصالحات ،أهمهاّ :
األجنبية لالستثمار يف جمال النفط ..وقال النائب الدميقراطي لصحيفة
إن قانون النفط
«نيويورك تاميز» يف عددها الصادر يف 2007/3/14مّ :
يضمن لشركات النفط األجنبية معاملة مماثلة
بندا
اجلديد يشمل ً
ُ
أي أفضلية للشركات العراقية ،سواء
للشركات العراقية ،وال يعطي ّ
كانت خاصة أم حكومية ..وقال ً
أيضا :ال جيب على الواليات املتحدة
أن جترب العراق على فتح حقوله النفطية أمام الشركات األجنبية،
كشرط إلنهاء االحتالل ،وإن إصرار الواليات املتحدة على سن قانون
أي عالقة مبصلحة الشعب العراقي ..فتأمل!!
جديد للنفط ليس له ّ
( )33صدر عن مكتب احملاسبة احلكومي األمريكي التابع للكوجنرس
األمريكي يف آيار من عام 2006م أن تهريب النفط وسرقته يف العراق
وإن ما
يومياّ ،
رمبا حيرمان البالد من حنو مخسة عشر مليون دوالر ًّ
يوميا يف العراق!!
يصل إىل ( )300ألف برميل نفط خيتفي ًّ

التقرير االسرتاتيجي السادس

الثروة النفطية العراقية يف السياسة األمريكية

العش���رين ،بل إنه يسعى لربط مستقبل العراق ومستقبل
أجياله ،باستغالل وهيمنة الشركات األجنبية(.)34

يف كردس���تان م���ن بينهم «قب���اد طلباني» جن���ل الرئيس
العراقي احلالي(.)36

وقد أشرنا ساب ًقا إىل التقرير الذي نشره «معهد بالتفورم»
لق���د ضغط���ت اإلدارة األمريكي���ة عل���ى احلكوم���ة
لس���ن قانون النفط والغاز ،واش�ت�رطت يف أكثر يف أواخر ش����هر تشرين الثاني من عام 2005م بعنوان «نهب
احلالية
ّ
أن مساعداتها للحكومة العراقية مشروطة ثروة العراق النفطية» ،ومما كش����فه التقرير وجود أجندة
من مناس���بة ّ
بالتط���ور السياس���ي ،ويف مقدمت���ه مترير قان���ون النفط سياس����ية نفطية للواليات املتحدة األمريكية يتم التحضري
والغاز ..واش�ت�رط الكوجنرس األمريكي الشرط ذاته؛ هلا عرب وزارة اخلارجية ليتم تنفيذها يف العراق ..وختصص
ه����ذه السياس����ة معظ����م حق����ول النف����ط
من أجل متويله للعمليات العس���كرية
االعتقاد الراجح عند شرحية كبرية
أن قانون النفط العراقية ملا يسمى «عمليات تطوير» تقوم
يف الع���راق ..م���ع ّ
أن االعتق���اد الراجح من الشعب األمريكي َّ
عن���د ش���رحية كب�ي�رة م���ن الش���عب -ال���ذي يس���ميه بعض ساس���ة أمريكا بها ش����ركات نفط دولي����ة ..وتقول ذات
إن هناك خطة بني احلكومة
بأن قان���ون النفط -الذي قانون عدالة تقاسم الثروة النفطية -الدراس����ةَّ :
األمريكي َّ
قانون جمحف وظامل.
األمريكي����ة وحليفتها بريطانيا من جه ٍة
يس���ميه بعض ساس���ة أمريكا قانون
وجمموع����ة م����ن السياس����يني العراقي��ي�ن
عدالة تقاس���م الثروة النفطية -قانون
جمح���ف وظامل ،حتى قال املرش���ح اجلمهوري للرئاس���ة املتمكنني من جهة أخرى على اتباع أس����لوب العقود طويلة
عطيت صورة عن قانون النفط األج����ل م����ع الش����ركات النفطي����ة ،مما حي����ول دون تدخل
األمريكية املقبلة« :لقد ُأ
ْ
احملاك����م والرقاب����ة الدميقراطي����ة على ه����ذه العملية فيما
ختتلف عن الواقع»(.)35
( )3ال���دور األمريك���ي يف توقي���ع عق���ود النف���ط بعد؛ ألنها تكون قد متت يف ذلك الوقت..

لصاحل شركاته الكربى:

تكت���ف أمري���كا بالتدخ���ل يف كتاب���ة ،وحماولة
مل
ِ
متري���ر قان���ون النف���ط العراقي ،بل س���عت س���ع ًيا حثي ًثا
وتدخلت تدخ ً
ال مباش ًرا لتوقيع العقود لصاحل شركاتها
الكربى ،اليت تعود ملكية أغلبها لساسة البيت األبيض
واملقربني منهم.

أن التوقعات االقتصادية املنشورة
وتؤكد الدراسة على َّ
أن مناذج التطوير املقرتحة
ألول م���رة يف هذا النطاق تبني َّ
س���تكلف العراق خس���ائر مبليارات الدوالرات ،يف حني
أرباحا ال ميك���ن تصورها للش���ركات األجنبية
س���تد ّر ً
اليت س���يتم التعاقد معها ،وغالبها -طب ًعا -يعود لساس���ة
ومسعري احلرب يف العراق(.)37
البيت األبيض
ِّ

وأك���دت الصحيف���ة وجود وثائق ومص���ادر مطلعة إىل
اتفاق يف هذا اجملال مع مس���ئولني
احتم���ال التوص���ل إىل ٍ

أيضاّ -
وقبل االحتالل -وبعده ً
شكلت وزارة اخلارجية
األمريكي���ة «جمموعات عمل» من بينه���ا جمموعة عمل
عراقيا
ريا
ًّ
«النفط والطاقة» ش���ارك فيه مخس���ة عشر خب ً
وأجنبيا ،وقد عقد الفريق أربعة اجتماعات ما بني كانون
ًّ
أن
(2002م) ونيسان (2004م) ،وخلصوا يف تقريرهم إىل ّ
الع���راق ال بد أن يفتح الباب على مصراعيه للش���ركات
األجنبية العاملية ،مع تهيئة األجواء املناس���بة الس���تقطاب
االس���تثمارات األجنبي���ة ،يف قط���اع الب�ت�رول وف���ق عقود

ومم���ا يدلل عل���ى صحة ه���ذا القول ما كش���فت عنه
صحيف���ة «س�ت�ريت جورن���ال األمريكية» يف بداية ش���هر
أن املس���ئول الس���ابق يف وزارة
أغس���طس من عام 2008م َّ
الدف���اع األمريكية وأحد خمطط���ي احلرب على العراق
«ريتش���ارد ب�ي�رل» يطمع يف احلصول عل���ى عقود للتنقيب
على النفط -فيما يسمى «إقليم كردستان» بالعراق .

( )34ينظر :مستقبل الثروة النفطية يف العراق ص ، 50 – 49إعداد جمموعة
من املؤلفني ،إصدار املركز العراقي للدراسات اإلسرتاتيجية،
األردن -عمان ،الطبعة األوىل2007 ،م.
( )35ينظر :ثالثية النفط العراقي ص ،19مصدر سابق.
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( )36ينظر :موقع «اإلسالم اليوم» و «اهليئة نت» على شبكة اإلنرتنت ،يف يوم
2008/8/2م.
( )37ينظر :سيطرة الواليات املتحدة األمريكية على النفط العراقي،
مصدر سابق..

417

الباب السادس  :قضايا اقتصادية

املش���اركة يف اإلنتاج ،وبصيغ مرنة جتذب املس���تثمرين
األجانب(.)38
ويف ع���ام (2004م) ً
أيض���ا أص���در املرك���ز الدول���ي
للضريب���ة واالس���تثمار دراس���ة بعنوان «النفط ومس���تقبل
العراق» متضمنة توصيات تعترب عقود املشاركة باإلنتاج
النم���وذج القانون���ي واملال���ي هي احلل املناس���ب لتس���هيل
عملي���ة النه���وض بالصناعة النفطي���ة العراقية!! وتوصلت
أن االس���تثمار األجنيب من قبل الشركات
الدراس���ة إىل ّ
ال�ت�ي حيتضنها املركز الدولي للضريبة ،والبالغ عددها
( )110شركات من كربيات الشركات العاملية ،يعترب
خطوة مهمة يف تفعيل االقتصاد العراقي(.)39

ومخس ش���ركات نفطية ك�ب�رى؛ بزعم تطوير عدد من
أكرب احلقول النفطية يف العراق ..ويتزامن هذا التطور مع
إعالن وزير النفط العراقي احلالي حس�ي�ن الشهرستاني
عن تنافس  35ش���ركة نفطية على عقود تطوير احلقول
وق���ت توقعت فيه «نيويورك تاميز»
النفطية العراقية ..يف
ٍ
أن تمُ َن���ح ه���ذه العق���ود خلم���س ش���ركات عمالق���ة من
بينها ش���ركتان أمريكيتان ،وأخرى بريطانية ،ورابعة
هولندية ،وخامسة فرنسية.

( )4ال���دور األمريك���ي يف ضم���ان تصدي���ر نف���ط
العراق إىل الكيان الصهيوني:

مل يك���ن ألحد أن ي���درك مدى احليط���ة اليت كانت
يتعام���ل بها الكي���ان الصهيوني جتاه مل���ف العراق إبان
لقد تضافرت جهود املعارضني للنظام العراقي السابق
احلرب األمريكية العراقية ،وغزو العراق واحتالله عام
م���ع جه���ود األمريكيني لغرض االس���تيالء عل���ى ثروات
2003م ،حيث اتبعت «إسرائيل» اسرتاتيجية املراقبة عن
النفط العراقي ،وإعطاء األولوية للشركات األمريكية
بعد!! متحرية يف الوقت ذاته عن األهداف اليت ميكن أن
يف اإلنت���اج والتصدير ..فقد التقى أمح���د اجلليب -الذي
تقوم بها عقب إعالن النصر األمريكي يف العراق ..الذي
تس���لم بعد احتالل العراق مسئولية ملف البنية األساسية
بان���ت من خالل إعالنه نوايا إس���رائيل
لصناع���ة العراق النفطي���ة -قبل الغزو
لقد تضافرت جهود املعارضني للنظام وخرج���ت إىل العلن ،وص���ار التصريح
بكبار املسئولني يف شركات النفط
مباحا بل
األمريكي���ة ،ووعدهم ب���دور مهم يف العراقي السابق مع جهود األمريكيني باملصاحل اإلس���رائيلية أم��� ًرا ً
لغرض االس���تيالء على ثروات النفط
ومنطقي���ا ،يف ظ���ل العالقة اليت تربط
ًّ
تطوي���ر صناعة النفط العراقية ،وقال العراقي ،وإعطاء األولوية للشركات
ب�ي�ن صق���ور واش���نطن ومتط���ريف ت���ل
اجلليب قبل س���تة أش���هر م���ن احتالل األمريكية يف اإلنتاج والتصدير.
أبي���ب!! وظهر أول تعب�ي�ر عن اخلطط
الع���راق« :الش���ركات األمريكي���ة
والنوايا اإلس���رائيلية جتاه العراق حني
()40
سيكون هلا نصيب كبري يف النفط العراقي!!» .
أعلن وزير البنية التحتية اإلسرائيلي «يوسف باتريسكي»
مفصلة حول إعادة الروح ألنبوب
ولعل آخر حلقات املؤامرة على نفط العراق من خالل منح عن طلبه إجراء دراس���ة ّ
االمتيازات لش���ركات الغرب ،ما كشفت عنه صحيفة النفط بني املوصل وحيفا ..والذي ُأ ِّسس يف عهد االنتداب
«نيوي���ورك تامي���ز» يف 2008/6/30م نق ً
ال عن مس���ئولني الربيطان���يُ ،
وأوقف العمل به عقب اغتصاب فلس���طني،
مطلع�ي�ن َّ
أن جمموع���ة م���ن املستش���ارين األمريكي�ي�ن ،وإعالن الكيان الصهيوني عام 1948م(.)41
يقوده���م فريق صغ�ي�ر م���ن وزارة اخلارجي���ة األمريكية
وأعل���ن «بنيام�ي�ن نتنياه���و» يف /20حزي���ران2003/م
ريا يف ترتيب عقود بني حكومة املالكي
لعبوا دو ًرا كب ً
جملموعة من املس���تثمرين «أنه لن يطول الوقت حتى تروا
( )38ينظر :ثالثية النفط العراقي ص.19
( )39ينظر :وجهة نظر معارضة ملس ّودة قانون النفط والغاز ، ،جريدة
العرب اليوم األردنية اليومية بتاريخ  2008/2/24م ،على الرابط التالي
_http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news
select&75557=id
( )40ينظر  :هل خسرت واشنطن الرهان على نفط العراق؟  ،مصدر سابق
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( )41كشف هذه احلقيقة «مركز صقر للدراسات العسكرية واألمنية
واالسرتاتيجية» يف دراسة نشرها على موقعه على اإلنرتنت ..وينظر:
دور إسرائيل يف إعمار العراق ،دراسة خمتصرة على شبكة اإلنرتنت،
لألستاذ خليل العناني .موقع اجلزيرة نت (املعرفة) بتاريخ 2004/10/3
م ،على الرابط http://www.aljazeera.net/NR/exeres/
.htm.A79D-F7AACE827D28-4F98-A8BE593B-CF51
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الثروة النفطية العراقية يف السياسة األمريكية

النفط العراقي يتدفق إىل حيفا ..وإنها مس���ألة وقت حتى
ُي َعاد تدفق النفط العراقي إىل البحر املتوسط!!»(.)42

توس���عيا خيدم
إس���رائيليا
أمنوذجا
كردس���تان الع���راق
ً
ًّ
ًّ
()44
املصاحل األمريكية – اإلسرائيلية .

تأت
ويب����دو لي -واهلل أعل����مَّ -
أن هذه التصرحيات مل ِ
من فراغ ،بل تقف وراءها خطط ومش����اريع ،واتفاقيات
وعه����ود ،ومواثيق قطعتها أمريكا على نفس����ها لتقديم
كل م����ا يدع����م اقتصاد الكيان الصهيون����ي ..ففي عام
1975م و ّقع����ت الوالي����ات املتح����دة األمريكية مذكرة
تفاه����م م����ع الكي����ان الصهيون����ي -جت����دد كل مخس
س����نوات ،-وم����ن ضمن ما ج����اء فيها :ضم����ان أمريكا
لكل احتياجات إسرائيل النفطية يف حال حدوث أزمة..
وتلت����زم الواليات املتحدة مبوجب هذه االتفاقية بإنش����اء
خزي����ن احتياط����ي اس��ت�راتيجي إضايف إلس����رائيل بقيمة
وقت أقرت
تعادل ثالثة ملي����ارات دوالر عام 2002م ..يف ٍ
خاصا يعفي إس����رائيل من القيود
فيه واش����نطن تشري ًعا ًّ
املفروضة على صادرات النفط من الواليات املتحدة ،ما
جعل أمريكا تضطر إىل وضع خطة بديلة للتخلص من
أعب����اء هذا االلتزام الثقيل ،فكانت أن َّ
فكرت بإحياء
خط املوص����ل -حيفا النفطي ،ال����ذي مت إجراء بالونات
اختبارية له يف األشهر األوىل من احتالل العراق(.)43

وم���ن منطلق هذه احلقائق املرتاكمة تس���عى أمريكا
ك���ي جتعل من إس���رائيل (الدولة املدلل���ة) خزا ًنا حلفظ
النفط من أجل انتفاعها به ،واالستفادة منه عند احلاجة
فيما لو تعرضت النتكاسة اقتصادية ،يف ظل التطورات
املفاجئ���ة ال�ت�ي ق���د حت���دث يف مناطق النفط يف الش���رق
األوسط.

عد من أبرز الالعبني االسرتاتيجيني
َّ
إن إس���رائيل اليت ُت ّ
يف املنطقة ..يتلخص دورها يف ثالثة أمور مهمة ،هي:
( )1الس���يطرة عل���ى املنطق���ة العلي���ا للبح���ر األبي���ض
املتوسط.
( )2إضع���اف دور ال���دول املنافس���ة ألمريكا (روس���يا
والص�ي�ن) ،وعزهلم���ا ع���ن مص���ادر النف���ط يف الش���رق
املتوسط.
( )3املس���اعدة يف حتوي���ل ج���زء م���ن الع���رض النفطي
عند تع ّرض مصادر التجهيز يف منطقة الش���رق األوس���ط
لالنقط���اع ..ومن���ذ بداية س���تينيات الق���رن املاضي كان
إلس���رائيل ه���دف تس���عى لتحقيق���ه ،ب���أن جتع���ل م���ن
( )42ينظر :النفط العراقي يف االسرتاتيجية األمريكية ،مقالة خمتصرة
لألستاذ علي حسني باكري ،على موقع اجلزيرة نت (املعرفة) ،على
الرابط التالي
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/54DFD03B57D2-4B06-80E6-D1C532D18F35.htm
( )43ينظر :املصدر السابق.
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احملور الرابع
مستقبل الثروة النفطية يف العراق

أن الثروة
بع���د ما تق���دم ذكره ال بد من التأكيد على َّ
النفطية العراقية تتعرض ملس���تقبل خطري يف ظل التدخل
األمريك���ي الذي اتضحت معامله وآثاره مما ذكرناه من
وقت جيب
ش���واهد خالل م���ا مضى من الصفح���ات ،يف ٍ
علين���ا إدراك حقيقة مهمة ال ميك���ن ّ
غض الطرف عنها
أن أمريكا ال ميكن هلا
حب���ال م���ن األحوال ،مفاده���اَّ :
ٍ
أن تف��� ّرط بث���روة الع���راق النفطية مهم���ا كلّفها ذلك من
ألن احملافظة على تلك الثروة حتقق ألمريكا
تضحيات؛ َّ
مجلة من املكاس���ب واملنافع االس�ت�راتيجية اليت تتدخل
بشكل مباش���ر يف صدارتها ،وحتكمها مبصري العامل
ومستقبله ..ومنها:
أن أمري���كا أصبح���ت ُتدرك مت���ام اإلدراك بأنها
(َّ )1
ليس���ت وحدها يف الس���احة ،بل هلا منافسون من الناحية
االقتصادي���ة -عل���ى األق���ل -ال ميكن جتاهله���م حبال..
وه���ؤالء املنافس���ون يس���عون للوصول إىل م���ا وصلت إليه
أمريكا ،بل ويطمحون يف التفوق عليها ،وبنا ًء على ذلك
كان ال بد للواليات املتحدة أن تعمل على إفش���ال وصول
اآلخرين إىل مس���تواها ،أو التحكم مبصري وصوهلم إىل
ذلك الطموح ،ومن هنا كان نفط العراق واخلليج وسيلة
( )44ينظر :ما وراء مشروع املعاهدة األمريكية للعراق ،لألستاذ كمال
القيسي ،مقالة منشورة بتاريخ 2008/6/14م على شبكة الرافدين
اإلخبارية على الرابط التالي
http://www.alrafdean.org/modules.php?name=News&f
ile=article&sid=98113.
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التحك���م بذل���ك ..يف وقت يعل���م فيه املتخصص���ون بأن
منافسي أمريكا كدول أوروبا والصني واهلند واليابان
تستورد نفطها من دول اخلليج!!
( )2يف ظ���ل م���ا تش���هده الس���احة العراقية م���ن تدهور
فإن أمريكا وشركاتها تطمح -يف حال استقرار
أمينَّ ..
الوض���ع يف الع���راق -يف احلص���ول على أعلى مس���تويات
اإلنت���اج النفطي العراقي ..وم���ن هنا فإن الواليات املتحدة
تع���رف أن الس���يطرة عل���ى ث���روة الع���راق النفطي���ة تعين
احلص���ول على ما يق���رب من ربع نفط الع���امل ،يف وقت
تقدر في���ه االحتياطيات النفطية العراقي���ة بـ( )115مليار
برميل ،على أقل التقديرات كما سبق.
إن مم���ا ُيغري أمريكا ً
أيضا هو معرفتها لتكلفة
(َّ )3
إنت���اج النفط العراقي ،وأنه األدنى ب�ي�ن دول العامل على
اإلط�ل�اق؛ إذ يقدر حبوال���ي ( )1.5دوالر ونصف الدوالر..
ف���إن األرب���اح س���تكون هائل���ة يف ظ���ل ه���ذه
وم���ن هن���ا َّ
احلقيقة.
( )4س���يطرة الواليات املتحدة على نف���ط العراق ودول
اخللي���ج س���يمنع م���ن إمكاني���ة التفكري يف اس���تخدام
س�ل�اح النفط ضده���ا ،وض���د حليفها املدل���ل (الكيان
فإن الس���يطرة عل���ى منابع النفط
الصهيون���ي) ،ومن هنا َّ
ً
مهم���ا لتحقيق
والبق���اء بالق���رب منها س���يكون
عام�ل�ا ًّ
الطمأنينة األمريكية ،يف وقت يؤكد فيه اخلرباء على
أن آخر قطرة من نفط العامل ستكون يف العراق(.)45
َّ
لق���د نش���ر «معهد بالتف���ورم» تقري��� ًرا يف أواخر ش���هر
تش���رين الثاني من ع���ام 2005م بعنوان «نهب ثروة العراق
النفطي���ة» تقدم اإلش���ارة إىل بعض ما تضمنه من خماطر
أن ما تتضح من خالله معامل مس���تقبل ثروة
س���اب ًقا ..غري َّ
العراق النفطية فيما جاء يف هذا التقرير تتمثل جبملة من
أب���دا ..فالتقرير
احلقائق ال�ت�ي ال ميكن التغاضي عنها ً
يؤكد على حقيقتني مهمتني ،ملخصهما:

ملي���ار دوالر طيلة ف�ت�رة العقود ،فيما خيص اثين عش���ر
حق ً
نفطيا يتم تطويرها فقط ،وهذا احلساب يف وقت
ال ًّ
قدر فيه سعر برميل النفط الواحد بـ( 45دوال ًرا للربميل)،
ّ
أ َما وقد ختطى س���عر الربمي���ل يف وقتنا احلاضر عتبة الـ
فإن اخلس���ارة
( 116دوال ًرا ي���وم كتاب���ة هذه الس���طور) َّ
مزيدا من اخلسارة والعجز يف
س���تتضاعف ،مما سيلقي ً
ميزانية اإليرادات النفطية العراقية.
أن أرباح ش���ركات النفط وعائداتها
احلقيق���ة الثانيةَّ :
من االستثمار يف العراق ،يف هذه العقود وبهذه الشروط،
املعدل الطبيعي
سترتاوح بني  42و ،%162وهو ما يزيد عن ّ
()46
لألرباح املعتادة يف مثل هذه احلالة واليت تبلغ . %12
إن مس���تقبل الث���روة النفطية العراقي���ة يف ظل التدخل
َّ
األمريكي س���يأخذ عد ًدا من املشاهد املهمة ..فأمريكا
يصب
تس���عى إىل مضاعفة إنتاج العراق م���ن النفط ،مبا ّ
يف صاحل اقتصادها العاملي ..ولع ّل القاس���م املش�ت�رك بني
أن غزو العراق
ساس���ة البيت األبيض يتمثل يف اف�ت�راض َّ
واحتالله يع�ن�ي زيادة كميات النفط ال�ت�ي ينتجها البلد
بشكل
ويضخها يف األسواق العاملية ،وهو ما سينعكس
ٍ
إجياب���ي على االقتصاد األمريكي ..وهذه الرؤية بش���أن
مس���تقبل إنتاج النفط العراقي بعد الغزو كانت ملموسة
جدا يف واش���نطن خالل األشهر اليت سبقت الغزو ،فقد
ًّ
ذكرت «وزارة الطاق���ة األمريكية» يف تقريرها الدوري
ع���ن النف���ط العراقي يف ع���ام 2002م أن���ه يف حالة وجود
ف���إن العراق
اس���تثمارات أجنبي���ة -أمريكي���ة -كافي���ة َّ
ميكن���ه مضاعف���ة إنتاجه النفطي بس���رعة بعد اإلطاحة
بنظ���ام البع���ث ،ورمبا يصل إىل مخس���ة مالي�ي�ن برميل
يوميا(.)47
ًّ

أن العراق سيخس���ر ما بني 194 – 74
احلقيقة األوىلَّ :

ومل يكتفوا بذلك ،بل صار تفكري بعض املس���ئولني
يف إدارة البي���ت األبيض يتجه حنو س���يناريو يعترب أكثر
تفاؤ ًال بش���أن اس���تغالل النف���ط العراقي بعد االس���تيالء
إن االس���تيالء على حقول
علي���ه ،وهذا الس���يناريو يقولَّ :
النفط العراقية وإدارتها س���وف ي���ؤدي إىل زيادة عائدات

( )45ينظر  :سيطرة الواليات املتحدة األمريكية على النفط العراقي ،
مصدر سابق..

( )46ينظر  :املصدر السابق.
( )47ينظر :هل خسرت واشنطن الرهان على نفط العراق؟ مصدر سابق.

420

التقرير االسرتاتيجي السادس

الثروة النفطية العراقية يف السياسة األمريكية

النف���ط ،وال�ت�ي ميك���ن اس���تخدامها لتموي���ل احل���رب
اجلاري���ة يف الع���راق ،وس���داد تكالي���ف عملي���ة الغ���زو
ذاته���ا ..وقد اعرتف املستش���ار االقتصادي للبيت األبيض
«الري ليندس���اي» بإمكاني���ة حتمل أمري���كا تكاليف
ألن زيادة إنتاج الع���راق من النفط بعد
الغ���زو واالحتالل؛ َّ
ذلك س���وف يس���اعد على إنعاش االقتص���اد األمريكي..
وقال(« :)48عندما نغ�ّي�رّ نظام احلكم يف العراق ميكننا
زيادة إنتاج هذا البلد مبا يرتاوح بني ثالثة ومخسة ماليني
أن احلرب املنتظرة
يوميا من النفط ،وه���ذا يعين َّ
برمي���ل ًّ
ستكون مفيدة لالقتصاد األمريكي».

تل���ك املبالغ؛ ويعزون أس���باب ذل���ك إىل التدهور األمين،
وع���دم الكف���اءة يف العمل ،وضعف األجهزة احلس���ابية
والتخطيط(.)50

ومما يعكس مس���تقب ً
سلبيا للثروة النفطية العراقية
ال ًّ
هي حالة السرقات الكربى ملادة النفط اخلام ،وتهريبها
إىل دول اجلوار ..وقد كتبت صحيفة «الغارديان» اللندنية
يف 2007/6/9م تقري ًرا مفص ً
ال حول عملية تهريب النفط
ومش���تقاته يف البص���رة -عل���ى وج���ه اخلص���وص -حتت
يصبح االقتصاد احلقيق���ي للعراق»..
«التهري���ب،
عن���وان
ُ
ُ
أن عائ�ل�ات متنفذة
وذك���ر التقرير َّ
مش���هورة ق���د حتص���ل على مخس���ة
ث���م ازداد ه���ذا الطم���وح لريتق���ي إىل مما يعك���س مس���تقب ً
س���لبيا للثروة
ال
ًّ
أس���بوعيا كعائ���دات
املطالب���ة باملش���اركة الفعلي���ة يف إنتاج النفطية العراقية هي حالة السرقات مالي�ي�ن دوالر
ًّ
النف���ط العراق���ي ،حتقي ًق���ا لدراس���ات الكربى مل���ادة النفط اخل���ام ،وتهريبها هلذه االختالس���ات والسرقات!! وقد
أجري���ت هن���ا وهن���اك ..وق���د أص���در إىل دول اجلوار.
ق���درت صحيف���ة «نيوي���ورك تامي���ز»
ّ
األمريكي���ة -اس���تنا ًدا إىل مس��� ّودة
«املركز الدولي للضريبة واالس���تثمار»
أن
الذي تأس���س عام 1993م ويضم يف عضويته ش���ركات تقرير أعده مكتب حماسبة احلكومة األمريكيةَّ -
النف���ط العاملي���ة دراس��� ًة حتت عن���وان «النفط ومس���تقبل حجم النفط الذي مت االس���تيالء عليه من قبل امليليشيات
أن عق���ود -املتن ّفذة يف احلكومة احلالية مبش���اركة السياسيني-
الع���راق» متضمن���ة توصي���ة مهم���ة مفاده���اّ :
املقدر مبليوني برميل ،ما يرتاوح
املشاركة باإلنتاج تعترب النموذج القانوني واملالي املناسب من إنتاج العراق اليومي ّ
تقدر األموال اليت
لتس���هيل عملي���ة النهوض بالصناع���ة النفطي���ة العراقية ..بني  300-100ألف برميل!! وعلى هذا ّ
يوميا،
وإن مش���اركة الش���ركات الـ( )110املنضوية حتت هذا تب���اع بها ه���ذه الكميات ب���ـ  15-5ملي���ون دوالر ًّ
املركز تعترب خطة مهمة لتفعيل االقتصاد العراقي!!( .)49يف حال احتس���اب س���عر الربميل الواحد خبمسني دوال ًرا
فقط ..وكيف وس���عر الربميل يوم كتابة هذه الس���طور
ولعل م���ا ينذر باخلوف على مس���تقبل الث���روة النفطية
( )116دوال ًرا(.)51
العراقي���ة ه���و ذلك الغم���وض الكبري ال���ذي يلف مصري
ه���ذا يف الوق���ت ال���ذي جيب أن ال ننس���ى فيه الس���عي
مبالغ كب�ي�رة ُتص َرف على عمليات تطوير قطاع النفط..
سن ما يسمى «قانون
س���واء تل���ك األموال ال�ت�ي ختصصه���ا الوالي���ات املتحدة احلثيث ألمريكا ومؤسس���اتها يف ّ
شرعيا لنهب ثروة
األمريكي���ة من ميزانيتها اخلاصة ،أو تلك األموال اليت النفط والغاز» الذي س���يوفر هلم غطا ًء
ًّ
صص من عائدات النفط العراقي لرعاية وتطوير هذا العراق أمام مرأى ومسمع العراقيني ،يف صفقات مشبوهة
خُت َّ
بأن خمصص���ات النفط لعام تنذر مبستقبل خطري ومرير يلف ثروة العراقيني.
القط���اع ..ويؤكد اخل�ب�راء َّ
ً
مث�ل�ا -بلغت  2.693دوال ًرا من ميزانية أمريكا2006م
ه���ذا يف الوق���ت ال���ذي جيب أن ال ننس���ى فيه الس���عي
أن
مضا ًف���ا إليها  2.804دوالرات م���ن مبالغ عراقية ..غري َّ
سن ما يسمى «قانون
احلثيث ألمريكا ومؤسس���اتها يف ّ
وزارة النف���ط مل تس���تطع أن تص���رف أكثر م���ن  %3من
( )48نقلت القول صحيفة «جورنال األمريكية» يف سبتمرب عام 2002م.
( )49ينظر :ثالثية النفط العراقي ص ،22مصدر سابق.
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( )50ينظر :املصدر السابق ص .14
( )51ينظر :التغريات االجتماعية يف العراق ،حلسني الرشيد ،التقرير
االسرتاتيجي السنوي اخلامس  ،املركز العربي للدراسات اإلنسانية،
ص .254
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شرعيا لنهب ثروة
النفط والغاز» الذي س���يوفر هلم غطا ًء
ًّ
العراق أمام مرأى ومسمع العراقيني ،يف صفقات مشبوهة
تنذر مبستقبل خطري ومرير تلف ثروة العراقيني.
بأن الوالي���ات املتحدة
وق���د يرد تس���اؤل وجيه للغاي���ة؛ َّ
جدا ،وهي متس���ك بزمام اقتصاد
األمريكية دولة غنية ًّ
الع���امل ،وبإمكانه���ا ش���راء النفط من الس���وق العاملية،
وقت ترغ���ب فيه ال���دول املنتجة
كم���ا فعل���ت دو ًم���ا ..يف ٍ
للنف���ط -ومنها العراق -ببيع نفطها لكي تس���تفيد منه،
فلماذا تريد أمريكا الس���يطرة عل���ى نفط العراق ،وهو
غري ممنوع عنها أص ً
ال؟!
أن الس���يطرة ال�ت�ي ترومه���ا أمري���كا على
واجل���وابّ :
ثروة العراق النفطية هي س���يطرة اسرتاتيجية ،ويتم ذلك
بواس���طة ش���ركات النف���ط العاملية ،عن طري���ق «عقود
املش���اركة باإلنت���اج طويلة األم���د» ،وكذلك بواس���طة
التمركز بالعراق بقوات عسكرية.
ش���ح
َّ
إن الداف���ع ل���كل ه���ذا ه���و أن العامل مقب ٌل على ّ
يف اإلم���دادات النفطي���ة من خارج «منظم���ة أوبك» ،ومن
خ���ارج منطقة اخللي���ج العربي بال���ذات ..ويف الوقت الذي
يرتاج���ع اإلنتاج النفطي يف العديد من مناطق العامل اليت
أن ما يربو
كان���ت غنية بالنفط -ومنها أمري���كا -نرى ّ
على ( )٪60من االحتياطي النفطي العاملي يقع يف منطقة
اخللي���ج العربي ،وأن ( )٪38م���ن صادرات النفط العاملية
قدر هلذه النس���بة أن
خت���رج من هذه املنطق���ة بالذات ،و ُي ّ
فإن هن���اك ازدي���ا ًدا متوق ًعا
ت���زداد باملس���تقبل .وباملقاب���ل ّ
يوميا
للطل���ب العاملي على النفط من ( )87ملي���ون برميل ًّ
يوميا
يف الوق���ت احلاض���ر إىل حنو ( )117ملي���ون برميل ًّ
يوميا ،يف
حبلول عام (2030م) بزيادة ( )30مليون برميل ًّ
غضون الـ ( )22سنة القادمة.

الطاقة العاملية يف الوق���ت احلالي ،وال ُيتوقع هلا االزدياد
ً
أن الطاقة
بصورة مؤثرة باملس���تقبل املنظور..
فض�ل�ا عن َّ
هي أس���اس احلياة ،وإن ( )٪36من هذه الطاقة تأتي من
النف���ط يف الوقت احلاضر ،و( )٪60منها يأتي من النفط
والغ���از الطبيع���ي م ًعا ..يف الوقت الذي يس���يطر الش���رق
األوس���ط ،واخللي���ج العرب���ي بال���ذات ،عل���ى أكثر من
( )٪40م���ن االحتياطي العاملي للغ���از الطبيعي ،عل ًما بأن
الغاز الطبيعي جي ّهز حال ًيا حنو ( )٪24من الطلب العاملي
على الطاقة ،وإن هذه النسبة آخذة يف االزدياد.
إن أغلب مصادر الطاقة املتنافس عليها تقع يف مناطقنا
ّ
اليت تلهث دول الغرب وراء استغالهلا ونهبها ..وكل هذا
أن من يس���يطر
يؤكد حقيقة ناصعة -عرفها أعداؤناّ :-
على منطقة الش���رق األوسط ،ويسيطر على أهم بلدانها
-وهو العراق -سيسيطر على مقدرات العامل(.)52

اخلامتة
التوصيات و املقرتحات

فيما يلي أهم املقرتحات والتوصيات اليت أراها مناسبة
للقي���ام بدور حقيق���ي جتاه ما تتعرض ل���ه الثروة النفطية
العراقية من مؤامرات ..ومنها:
أو ًال :الدع���وة إىل إلغاء ما يس���مى قان���ون النفط والغاز
الذي حياول العراق تش���ريعه من خ�ل�ال مصادقة جملس
الن���واب احلالي يف الع���راق عليه ،بعد إق���رار احلكومة
احلالية له بضغط أمريكي واضح.

ثان ًي���ا :الدع���وة إىل تأهي���ل املؤسس���ات والش���ركات
النفطية العراقية ،وإص�ل�اح كادرها ،وتأهيل العاملني
فيه���ا للقي���ام بدوره���م يف التنقيب عن النف���ط وتكريره
حقيقي ملا يس���مى بعقود املش���اركة
كبديل
وإنتاج���ه،
ٍ
ٍّ
باإلنتاج اليت ست َ
ُعطى للشركات األمريكية واألجنبية.
وهنا تكمن احلقيقة القائلة :من أين ستأتي اإلمدادات
النفطي���ة اإلضافية لتس���د الطل���ب العامل���ي املتزايد ،إذا
ثال ًث���ا :الدع���وة إىل مركزي���ة الق���رار النفطي ،واحلد
علمن���ا ّ
أن الطاق���ات البديل���ة كالوق���ود احلي���وي وغريه م���ن التصرفات الفردية والش���خصية اليت تعكس منافع
م���ن الطاقات املتجددة ال تس���د أكثر من ( )٪5من س���لة
( )52ينظر :ما وراء مشروع املعاهدة األمريكية ،مصدر سابق.
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جه���ات ومؤسس���ات وأقاليم على حس���اب باقي الش���عب
العراق���ي ال���ذي يعاني من الفقر واحلرمان منذ عش���رات
السنني.
راب ًعا :تطهري املؤسس���ات النفطية مبا فيها وزارة النفط
من العناصر املس���يئة املش���تبه بتورطها يف إهدار النفط،
وتهريبه بشكل غري مش���روع عرب موانئ العراق البحرية
والربية.
خامس���ا :الدعوة للقيام حبمل���ة توعوية تثقيفية لكافة
ً
ش���رائح اجملتم���ع العراق���ي بض���رورة االهتم���ام بالث���روة
النفطية اليت تتمتع بها بالدهم واحملافظة عليها ،تش���مل
كافة فسيفساء الشعب من سياسيني ومثقفني ُ
وكتّاب،
وباحثني وأكادمييني وطلبة وعوام.
سادس���ا  :ضرورة قيام املؤسس���ات اإلعالمية والبحثية
ً
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بواجبها الذي يتمثل باآلتي:
( )1إيض���اح أبع���اد وخماط���ر إه���دار الث���روة النفطي���ة
العراقية ،وجعلها ألعوبة بيد الغزاة وحلفائهم.
( )2رص���د االنته���اكات ال�ت�ي ُترتك���ب حب���ق الثروة
النفطي���ة العراقي���ة ،وما ينتج عنها من إه���دار فاضح يف
النف���ط من خ�ل�ال تهريب���ه ،أو بيعه بأس���عار متدنية ،أو
بتوقيع عقود غري ش���رعية ،أو االس���تيالء عل���ى عائدات
النفط املالية وتضييعها.
س���اب ًعا :دع���وة فصائ���ل املقاوم���ة والق���وى املناهض���ة
لالحتالل للقيام بدورها يف احملافظة على النفط العراقي
م���ن خالل الضغط على احملتل�ي�ن وحلفائهم عندما تتوفر
األجواء املالئمة للتفاوض ،واستخدام ذلك كورقة مهمة
يف استعادة حقوق الشعب العراقي.
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حقول النفط والغاز يف العراق

معلومات إضافية

ال ،ومل يستغل منها سوى  27حق ً
تبلغ احلقول النفطية العراقية املكتشفة  71حق ً
ال من بينها عشرة عمالقة.
وترتك���ز حق���ول النفط والغ���از املنتجة حال ًي���ا يف حمافظيت البصرة وكرك���وك .وتأتي بعده���ا يف األهمية حقول
حمافظات ميسان وبغداد ،وصالح الدين ،وديالي ونينوى.
أم���ا احلقول غري املكتش���فة وغري املطورة فتوج���د يف أغلب حمافظات العراق ،ما عدا أربع هي :القادس���ية وبابل،
واألنبار ودهوك.

احلقول اجلنوبية:

يرتكز اجلزء األعظم من االحتياطي النفطي العراقي يف اجلنوب أي مبحافظة البصرة؛ حيث يوجد  15حق ً
ال منها
يقدر بأكثر من
عش���رة حقول منتجة ،ومخس���ة ما زالت تنتظر التطوير واإلنتاج .وحتوي هذه احلقول
نفطيا ّ
احتياطيا ًّ
ًّ
 65مليار برميل ،أي نسبة  %59تقري ًبا من إمجالي االحتياطي النفطي العراقي.
ويشكل االحتياطي النفطي حملافظات البصرة وميسان وذي قار جمتمعة حوالي مثانني مليار برميل ،أي نسبة %71
من جمموع االحتياطي العراقي.

ومن أبرز حقول اجلنوب العراقي:

حق���ل الرميلة الش���مالي :عمالق احلق���ول العراقية ،وميتد من غرب مدينة البصرة متج ًه���ا جنو ًبا حتى يدخل جزؤه
اجلنوبي يف دولة الكويت .وأكثر آباره يف العراق .وهو تاسع أعظم حقل نفطي عاملي ،وبطبقاته أجود أنواع النفط.
يوميا ،م���ع أن طاقته
حق���ل جمن���ون :وهو حق���ل عمالق مبحافظة البص���رة ،وينتج مؤقتً���ا حوالي  100أل���ف برميل ًّ
يوميا.
اإلنتاجية لو ُط ِّور قد تبلغ ستمائة ألف برميل ًّ
حقل نهر عمر :وهو مبحافظة البصرة ً
أيضا ،وله مكامن عديدة غري مطورة ،وما زال إنتاجه متواض ًعا؛ حيث يبلغ
يوميا.
يوميا .وقد تصل طاقته بعد التطوير إىل حدود  500ألف برميل ًّ
حوالي ألف برميل ًّ
حق���ل غرب القرنة :م���ن أكرب حقول النفط العراقية ،وهو مبحافظة البصرة ،ميثل هذا احلقل االمتداد الش���مالي
حلق���ل الرميلة الش���مالي ،يعتقد أنه حيتوي على خمزون يقدر ب���ـ 24مليار برميل على األقل .وينتج ثالمثائة ألف برميل
يوميا.
يوميا ،وميكن لو ُط ِّور أن يصل إىل حدود سبعمائة ألف برميل ًّ
ًّ
وم���ن احلق���ول اجلنوبية يف البصرة ً
يوميا.
أيضا :حقل الرميلة اجلنوب���ي ،وحقل الزبري وينتج حبدود  220ألف برميل ًّ
وحقل اللحيس غرب مدينة البصرة .وحقل الطوبة .ويقع حقل احللفاية العمالق قرب مدينة العمارة مبحافظة ميس���ان
جنوبي غربي العراق ،وفيه أكثر من  3.8مليار برميل من االحتياطي النفطي .ويوجد بنفس احملافظة حقل أبو غرب
وحقل البزركان ،ويطلق على نفطه نفط البصرة الثقيل .وحقل فكة.

التقرير االسرتاتيجي السادس

425

الباب السادس  :قضايا اقتصادية

حقول النفط الوسطى والشمالية:

يق���در االحتياط���ي النفطي املوجود يف كركوك حبوالي  13مليار برميل ،أي أنه يش���كل حوالي  %12من إمجالي
االحتياطي العراقي من النفط.
حق���ل كرك���وك :وهو خام���س أكرب حقل يف العامل من حيث الس���عة ،وهو عب���ارة عن هضبة يقطعه���ا نهر الزاب
الصغ�ي�ر ،ويبل���غ طوهل���ا حوالي  96.5كم يف عرض يبل���غ حوالي أربعة كم .وحيتوي على أكثر م���ن  330بئ ًرا منتجة،
وعدده���ا يف ازدي���اد .ويرتاوح عمق آبار حقل كركوك ب�ي�ن  450مرتًا إىل  900مرت .ومعدل إنتاج البئر الواحدة  35ألف
يوميا.
برميل ًّ
حق���ل باي حس���ن :يقع غرب حق���ل كركوك .لكن آباره أعمق م���ن آبار حقل كركوك ،وعمقه���ا يبلغ بني ألف
ومخسمائة مرت إىل ثالثة آالف مرت.
مواز حلقلي كركوك وباي حسن.
حقل مجبور :مشال شرق مدينة كركوك ،وهو ٍ
حقل شرق بغداد :وكان ُيعتقد أن كميات النفط فيه متواضعة ،غري أن احلفر بينَّ أن حجمه يزيد عن التقديرات
األولية .وله امتدادات مشالية يف حمافظة صالح الدين وجنوبية يف حمافظة واس���ط .ويبلغ إنتاجه حدود عش���رين ألف
يوميا.
يوميا ،بينما يقدر إنتاجه الكلي لو ُط ِّور حبدود  120ألف برميل ًّ
برميل ًّ
وم���ن حقول النفط الش���مالية :حقل خبار مبحافظة التأميم ،وحقل عني زال���ة الناضب مبحافظة نينوى ،وقريب منه
حقل بطمة الواقع يف منطقة جبلية ،وحقل صفية املتاخم للحدود السورية ،وحقل القيارة مبحافظة نينوى.
ومن حقول الشمال حقل تكريت وحقل عجيل وحقل بلد ،وكلها مبحافظة صالح الدين .كما يقع حقل نفطخانة
مبحافظة ديالي يف وسط البالد.
ويوضح اجلدول التالي توزيع حقول النفط املنتجة بد ًءا مبحافظات اجلنوب فالوسط فالشمال:

احملافظة

احلقل

العدد

البصرة

الرميلة الش���مالية ،الرميلة اجلنوبية ،جمن���ون ،الزبري ،نهر عمر ،غرب القرنة،
اللحيس ،الطوبة ،الصبة ،احللفاية.

10

ميسان

البزركان ،أبو غرب ،فكة ،العمارة.

4

بغداد

شرق بغداد

1

دياىل

نفطخانة

1

تكريت ،عجيل ،بلد.

3

التأميم

كركوك ،مجبور ،باي حسن ،خباز.

4

نينوى

عني زالة ،القيارة ،صفية ،بطمة.

4

صالح الدين
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املصدر:

سيدي أمحد ولد أمحد سامل ،حقول النفط العراقي ،موقع اجلزيرة نت2007/10/24 ،م.
على الرابطhttp://www.aljazeera.net/NR/exeres/1B6FE67A-4AC3-40E9-893A- :
DF87F600AB93,frameless.htm

***

الفتوى الشرعية هليئة علماء املسلمني يف العراق بشأن قانون النفط

أصدر قسم الفتوى يف هيئة علماء املسلمني بالعراق يف الرابع من يوليو عام 2007م فتوى شرعية حول مشروع قانون
النفط والغاز -الذي تصر قوات االحتالل واحلكومة احلالية على إقراره -حرمت فيها تصويت نواب الربملان العراقي
عل���ى مش���روع ه���ذا القانون ،واعتربت أن من يفعل ذلك فإنه يبوء بغض���ب اهلل ،ويرتكب جرمية التواطؤ مع العدو يف
غصب األموال العامة ،مما يرتتب عليه آثار الغصب ،إضافة اىل تلبسه إثم اخليانة هلل ورسوله واملسلمني.

وكان نص الفتوى:
فتوى شرعية
حول قانون النفط والغاز
صادرة عن قسم الفتوى يف هيئة علماء املسلمني يف العراق

أحي���ل هذه األيام مش���روع قانون النفط والغ���از إىل أعضاء الربملان العراقي احلالي ،بع���د ضغط متواصل من قوات
االحتالل األمريكي والربيطاني؛ بغية التصويت عليه من أجل إقراره.
وإن هيئة علماء املس���لمني بعد أن أصدرت بيانها السياس���ي بهذا الصدد بالرقم ( )382يف /16صفر1428هـ املوافق
2007/3/6م وأكدت فيه أن هذا القانون يأتي يف س���ياق صفقات مع احملتل -يربمها الساس���ة الذين جاءوا معه -من
ش���أنها ه���در أكرب ث���روة وطنية ميلكه���ا أبناء البلد ،نظ���رت إىل هذا القانون م���ن الناحية الش���رعية وأصدرت هذه
الفتوى.

الفتوى

بسم اهلل الرمحن الرحيم
قال اهلل تعاىل:ﱭ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﱬ (األنفال.)27 :
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد:
فإن املال يف األصل هلل سبحانه ،فهو مالك امللك ،قال اهلل تعاىل :ﱭ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﱬ
(آل عمران ،)179 :وقال سبحانه :ﱭ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﱬ (النور.)33 :

ولقد أقر الشرع احلنيف لإلنسان حبيازة املال وفق كيفية معينة تعرف بأسباب التملك ،فعرف أنه ال يثبت حق
التملك إال بإقرار الشرع واعرتافه به؛ ألن الشرع هو مصدر احلقوق ،وال يعرف احلق إال بالشرع ،وكذا فإن احلق
التقرير االسرتاتيجي السادس
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يف الشريعة ليس ًّ
طبيعيا بالعقل ،وإمنا هو استخالف من اهلل لإلنسان وف ًقا ألدلة الشرع بذلك.
حقا
ًّ
وقد جعل الشرع امللكية على ثالثة أنواع :ملكية الفرد ،ملكية عامة ،ملكية الدولة.

والذي يعنينا يف هذه الفتوى امللكية العامة ،فنقول وباهلل التوفيق:

امللكية العامة هي ما جعل الشارع حق االشرتاك يف االنتفاع بعينه ،واألعيان اليت تتحقق فيها امللكية هي األشياء
اليت دل الشارع على أنها للجماعة مشرتكة بينهم ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم« :الناس شركاء يف ثالث املاء والكأل
والن���ار» ،ومن���ع الش���ارع من أن حيوزها فرد أو جهة أو دولة ،فهي ملك للجماع���ة ال حمالة ،فال تدخل يف إثرة امللكية
الفردية ،وال يف إثرة ملكية طائفة أو قومية ،وال يف إثرة ملكية الدولة ،وإمنا تعنى بشأنها الدولة على الوجه املطلوب
شرعا ،فهي مشرف والية على احلق للناس يف هذا املال العام ،وتتحقق امللكية العامة يف ثالثة أشياء:
ً
املعادن اليت ال تنقطع (غري احملدودة) كالنفط والغاز والكربيت والفوسفات وغريها.
كل ما هو من مرافق اجلماعة كساحات البلد.
األشياء اليت طبيعتها متنع اختصاص الفرد حبيازتها كاألنهار.

ويف ضوء ما تقدم نسجل ما هو آت:

أو ًال :النفط من األموال العامة؛ ألنه من املعادن اليت ال تنقطع (غري احملدودة) وما كان كذلك فهو ملكية عامة ال
حمالة ،مبعنى أنه ملك للناس كافة من مواطين بالد املس���لمني ،وليس ألحد التصرف به إال وفق اإلقرار الش���رعي،
وضوابطه الفقهية.
وعلى هذا األساس حيرم أن متتد إليه اليد ًّأيا كانت إال يف وجهها الشرعي.
والدلي���ل عل���ى حتري���م التصرف يف امللكي���ة العامة إال على هذا الوج���ه قوله تعاىل :باح���ث وأكادميي عراقي ﱭ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﱬ (النس���اء ،)29 :وبيانه من الس���نة قوله عليه الصالة والس�ل�ام« :ال حي ّل

مال امرئ مس���لم إال بطيب نفس���ه» ،وقوله عليه الصالة والسالم« :إمنا أموالكم ودماؤكم عليكم حرام» وهذا التحريم
يشمل الدولة وغريها.

ثان ًيا :جعل اهلل احلاكم الش���رعي هو املس���ئول األول عن ش���ئون الرعية ،وأن توكل األمور إليه ،يف ش���ئون الفرد
راع عما اسرتعاه أحفظ
العاجز أو يف شئون األموال العامة ،وغري ذلك لقوله صلى اهلل عليه وسلم« :إن اهلل سائل كل ٍ
أم ضيع» ،ويف احلديث ً
أيضا «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ،فاإلمام راع وهو مسئول عن رعيته» ،وكما
جاء ً
أيضا يف احلديث عنه صلى اهلل عليه وسلم« :السلطان ولي من ال ولي له».
ففي داللة هذه النصوص إرشاد يأمر الراعي أن ينصف رعيته ،وال يغشهم فيتوىل األمور مبا خيدم مصاحلهم ،أما
عهدا ،كأن يكون حتت ظل االحتالل أو القوى
عقدا أو ً
من ال ميلك السلطة بإرادة حرة فليس له أن يوقع عن األمة ً
الغامشة احملتلة ،أو يف أوضاع سياسية غري مستقرة ال يستطيع الناس فيها أن يعبرّ وا عن إرادتهم.
شرعا وال عق ً
ال؛ لقوله
عقدا أو ً
ويف كل األحوال ال يصح ملن كان هذا حاله أن ميضي ً
عهدا ،وفعله حرام ال يعتد به ً
تع���اىل ﱭﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﱬ (املائ���دة )1 :فمقتضى النص وجوب أن يفي الراعي حبق األمة مبا تعهده هلا
حني اختيارها له حاك ًما مبقتضى إرادتها الشرعية.
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ثال ًث���ا :جي���ب على الراعي أن يعمل على إجي���اد إدارة موثوقة مؤمتنة تقوم على هذه األموال العامة ،وبإش���راف األمة
ورضاها ،وأال يتخذ أي قرار منفرد بهذا الشأن ،وأال يوظف إال املؤمتنني الثقات على إدارة هذه األموال ،مبا جيعلها
حبسابات مكشوفة للرعية.
راب ًعا :حيرم على الراعي أن ّ
ميكن الكفار احملتلني ،أو الناس الفاس���دين من هذه األموال؛ ألنها حق لرعايا بالد
املسلمني يف سلطتهم الشرعية.
خامس���ا :جي���ب أن يقر أه���ل االختصاص أن يف ه���ذا القانون ،وما يتمخض عن���ه من عقود ُي���راد إبرامها ،مصلح ًة
ً
للناس.
وق���د درس قان���ون النفط والغاز املزمع عرضه على أعضاء الربملان العراقي احلالي خرباء نفط عراقيون مش���هود هلم
بالكف���اءة ،فأك���دوا -عرب ندوات وحماضرات عقدت بهذا الصدد بثتها وس���ائل إعالمية على املأل -أن قانون النفط
والغاز احلالي ،فيه هدر هلذه الثروة النفيسة ،ومتكني للشركات العظمى للدول احملتلة وغريها من اهليمنة عليها،
فض ً
ال عن مفاسد كثرية ترتتب على إقراره ،من شأنها إضعاف البلد ،وزعزعة أمنه واستقراره.
سادسا :مما جيب اعتقاده على كل مسلم أن التصويت أو األخذ بأغلبية اآلراء ال يكون يف األمور املنصوص عليها
ً

ش���رعا؛ لقوله تعاىل :ﱭ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ً

ﭨ ﭩ ﱬ (األحزاب.)36 :

عقدا،
شرعا وباطل ً
ومن هنا ،وبالنظر ملا أسلفناه؛ فإن موافقة أعضاء جملس الوزراء على هذا القانون إجراء حمرم ً
ويستوجب فعله هذا اخلضوع للمساءلة واحملاسبة.
ال على هذا القانون حتت أي ذريعة ،فض ً
كم���ا حي���رم على أعضاء الربملان احلالي التصويت أص ً
ال عن إقراره ،ومن
يفع���ل ذل���ك فإنه يبوء بغضب اهلل ،وجرمية التواطؤ مع العدو يف غصب األموال العامة ،مما يرتتب عليه آثار الغصب،
إضافة اىل تلبسه إثم اخليانة هلل ورسوله واملسلمني.
وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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