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إن الدول واألمم في عالم اليوم - كما كان الحال عبر 
التاري���خ - ال يمكنها أن تبن���ي قوتها وتعزز مكانتها 
تحت الش���مس من دون وجود اقتصاد قوي مخطط 
له بش���كل جيد. فاالقتصاد يمثل الركن الثالث في قوة 
الدول إلى جانب القوة العس���كرية والقوة السياسية، 
بل هو الرك���ن األول القائد بين هذه األركان، فبدون 
وجود اقتصاد قوي تفقد القوتين األخريين فاعليتهما 
وحيويتهم���ا. إن االقتصاد القوي يعني حكومة قوية، 
وش���عبًا قويًا، ومواطنًا قويًا. انطالقا من هذه الحقيقة، 
بادر مركز الدراس����ات االستراتيجية في جامعة كربالء 
إل����ى إصدار نش����رة اقتصادية ش����هرية تحم����ل عنوان 
)إضاءات اقتصادية(، تعمل على وضع آخر المستجدات 
في المج����ال االقتصادي بين يدي صانع القرار العراقي 
وجمهور القراء؛ لتكون هذه النش����رة منطلقا إلى زيادة 
الوعي الحكومي والش����عبي بأهمية االقتصاد في الحياة 
المعاصرة، وتسليط األضواء على األحداث االقتصادية 
المتالحقة، وتقديم الحلول للقضايا االقتصادية المرتبطة 

بتطوير األداء االقتصادي في البلد.

عزيزي القارئ الكريم، في العدد األول من نش���رة 
)إضاءات اقتصادية( س���تطلع عل���ى ثالثة مقاالت 
مهم���ة: المقال األول )من أجل رؤي���ة متجّددة في 
أوربا(، للكاتب األلماني )يوشكا فيشر(، نشره موقع 
)بروجيكت سنديكيت(. والمقال يتحدث عن األزمات 
االقتصادي���ة التي يعاني منه���ا االتحاد األوربي في 
الوقت الحاض���ر، ويدعو كاتبه قي���ادة االتحاد إلى 
إيجاد رؤية اس���تراتيجية متج���ددة ألوربا الموحدة؛ 
لمن���ع انهيار االتحاد وتراجع حلم الوحدة. إن المقال 

يمثل مراجع���ة ونقدا ذاتي���ا إلداء االتحاد األوربي 
الهدف منها تالفي سيناريو تفّككه وما ينجم من هذا 

السيناريو من تأثيرات سلبية على دول االتحاد.

المقال الثاني )اتجاهات العالم في اإلنفاق العس���كري 
2015(، كتبه كل من )س���ام بيرل���و فريمان، أود 
فلورنت، بيتر ويزمان، وسيمون ويزمان(، ونشره 
)معهد ستوكهولم ألبحاث السالم(، والمقال يستعرض 
تقريرا أعده كتابه حول حجم اإلنفاق العسكري العالمي 
لعام 2015، مبّينا أن هذا اإلنفاق يتصاعد على الرغم 
من انخفاض أسعار النفط والمشاكل االقتصادية التي 
تواجه دول العالم، والسيما في مناطق محّددة كشرق 
أوربا والشرق األوسط وجنوب شرق آسيا، مّما يدل 
على تصاعد حجم الصراعات الداخلية والدولية التي 
تف���رض تحديات أمنية على صناع القرار في العالم، 
ف���ي وقت كان يفت���رض أن تكون ه���ذه الميزانيات 
العسكرية مخصصة لتطوير البنى التحتية ومقومات 

الرفاهية لشعوب العالم.

المقال الثالث )الخطة الس���عودية الصعب���ة للتحّول من 
النفط(، للكاتب )س���ايمون هندرس���ون(، نش����ره )معهد 
واشنطن لسياسة الشرق األدنى(، ويسلط كاتبه األضواء 
على ما يس����مى ب� )رؤية الس����عودية عام 2030(، التي 
تهدف إلى بناء اقتصاد سعودي ال يعتمد على النفط، مبّينا 
العقبات القانونية واالجتماعية والسياس����ية وغيرها التي 
تعترض هذه الرؤية. لكن الكاتب - على الرغم من حديثه 
ع����ن التحديات - يرى في طرح ه����ذه الرؤية دليال على 
تحول مهم في السياس����ة السعودية الداخلية، وإقرارا بقوة 

المتغيرات الداخلية التي تدفع باتجاهها.

القت�ساد   والتقّدم  الإن�ساين
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من اأجل روؤية متجّددة يف اأوروبا

يواجه االتحاد األوروبي اليوم العديد من المش���اكل 
التي ظهر بعضها مؤخرا نتيجة لبعض المتغيرات 
الحديثة، فيما يأتي بعضها اآلخر كتراكمات لمشاكل 
ل���م يتم حلها م���ن طرف دول منطق���ة اليورو، إذ 
تشهد أغلب الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
ضعفا ف���ي األداء االقتص���ادي وخاصة في دول 

ما  األوروبي،  الجن���وب 
التضامني  النس���يج  يهدد 
إن  كم���ا  األوروب���ي. 
التي  اإلرهابية  العمليات 
طالت فرنسا وبلجيكا في 
األشهر األخيرة، وإيقاف 
العمل بنظام الش���نغن في 

بلجيكا وقتي���ًا، وأزمة الالجئي���ن، ومراجعة نظام 
الرقابة على الحدود، والس���وق الداخلية؛ أصبحت 
من المش���اكل التي تهدد العمل األوربي المشترك، 
وه���و ما حّذر من���ه رئيس المفوضي���ة األوروبية 
»ج���ان كلون يونكر« ف���ي كلمة ألقاه���ا في 19 
كانون الثان���ي الماضي أم���ام البرلمان األوروبي 

في ستراس���بورغ.**  كما إن مشاعر اإلحباط التي 
عرضها رؤس����اء المؤسس����ات الثالث الرئيسة في 
االتحاد األوروبي )البرلم����ان األوروبي، المجلس 
األوروب����ي، المفوضية األوربي����ة( أثناء االجتماع 
الذي عقد ي����وم الخميس 5 أيار الجاري، بّينوا فيها 
صورة قاتمة لالتحاد األوروبي، وقالوا إن االتحاد 
المؤلف من 28 دولة يفتقر 
إلى وج����ود قيادة وينحدر 
إلى سياسات قومية تافهة. 
في حي����ن ق����ال “يونكر” 
أثناء إجرائه المناقش����ات: 
األمر  يتعلق  عندما  »إنه 
بالحصول على مكاس����ب 
يبدو البعض أوروبيين بشكل كامل، وعندما يتعلق 
األمر بتقديم تضحيات يبدون غير ذلك«. وأضاف: 
»أن ه����ذه المجموع����ة األخيرة ه����ي التي تحصل 
غالب����ا على معظم أموال االتح����اد األوروبي«، في 
إشارة واضحة لدول أعضاء جدد من الشرق. بينما 
قال »مارتن ش����ولتز« رئيس البرلمان األوروبي: 

يو�سكا في�سر *
بروجيكت �سنديكيت 

حتليل وعر�س: د. فرا�س ح�سني علي ال�سفار
رئي�س ق�سم اإدارة الأزمات 

مركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية

* يوشكا فيشر: سياسي ألماني وزعيم حزب الخضر في ألمانيا. أصبح وزير خارجية ألمانيا منذ عام 1998 حتى 22 نوفمبر 2005 
في حكومتي غيرهارد شرودر، ونائبًا للمستشار األلماني في الحكومة االئتالفية التي ُشكِّلت آنذاك. ساند فيشر مشاركة ألمانيا لتدخل 
حلف الناتو في كوسوفو عام 1999، تليها معارضته للحرب في العراق. دخل السياسة االنتخابية ولعب دورا رئيسا في تأسيس حزب 

الخضر في ألمانيا، والذي قاد ما يقرب من عقدين من الزمن. يقوم حاليا بالتدريس في جامعة برنستون.

https://arabic.rt.com/news/807967 :مستقبل االتحاد األوروبي بدون شنغن؟( مقال منشور على الرابط( **

https://goo.gl/Tc3Wch رابط المقال األصلي:
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»لدين����ا الكثير م����ن رجال المبيع����ات في المجلس 
األوروبي والقليل فقط من رجال الدولة«، متحسرا 
على األداء الحالي لرؤس����اء حكومات دول االتحاد 
الذين يكافحون للتغلب على سلس����لة من األزمات. 
في حين قال “توس����ك” رئيس المجلس األوروبي، 
وكان يش����غل منصب رئيس وزراء بولندا، ويتولى 
حاليا مهمة إيجاد س����بل التواف����ق والتناغم بين قادة 
االتح����اد األوروبي: »فكرة دول����ة أوروبية واحدة 
برؤية واحدة ... كانت وهما.« وأصبحت مثل هذه 
الوحدة مهمة مس����تحيلة تقريب����ا في وقت يتدفق فيه 
مئات اآلالف من المهاجرين على أوروبا بحثا عن 
حياة أفضل، مما يحدث هزة في القارة المحافظة.*

 وم���ن المق���رر أن تنظم بريطاني���ا صاحبة ثاني 
أكبر اقتصاد في االتحاد األوروبي اس���تفتاًءا في 
حزيران المقبل بش���أن ما إذا كانت ستنسحب من 
االتحاد. جميع هذه المشاكل التي تعصف باالتحاد 
االورب���ي، فضاًل عن مش���اكل منطق���ة اليورو، 
وإمكانية ظهور مشاكل جديدة على أكثر من صعيد 
وفي أكثر من دولة؛ جعل مستقبل تواصل التكامل 
بين قوى االتحاد األوروبي على المحك، والسيما 
أمام تلويح بعض ال���دول باالنفصال، األمر الذي 
بات يرّجح بإمكانية حدوث سيناريوهات جديدة قد 
تصل حد تالش���ي البنية الكاملة لالتحاد األوروبي 

على المدَييِن المتوسط والطويل. 

وف����ي هذا االتجاه جاءت مقال����ة الكاتب لتوضح 
التصورات حول مستقبل االتحاد األوربي قائاًل: 

بعدما هّزت األزمة المالية التي بدأت في أمريكا 
عام 2008 منطقة الي���ورو عام 2009، أصبح 
الوضع الطبيعي الجديد في أوروبا يتس���م بإدارة 
األزمات. في الحقيقة، توالت األزمات في أوروبا 
بعد ذلك التاريخ، ومن غي���ر المحتمل أن تتغير 

األحوال قريبا.

 فق���د واجهت أوروبا أزمة مالية، وأزمة اليونان، 
وأزمة أوكرانيا، وفي أواخر صيف عام 2015، 
واجه���ت أزمة الالجئين. واآلن، س���تقوم المملكة 
المتحدة التي تعد واحدة من أقوى الدول األعضاء 
في االتحاد األوروبي اقتصاديا وعسكريا، بإجراء 
استفتاء في 23 حزيران بشأن ما إذا كانت ستخرج 
من االتحاد األوروبي )ما يس���مى ببريكس���ت(، 

وُيْحتمل أن تواجه أوروبا أزمة االنفصال قريبا.

واستطرد الكاتب موضحًا أن تفاقم أزمة الثقة في 
أوروبا ومؤسس���اتها في معظ���م الدول األعضاء 
في االتح���اد األوروبي وعلى نطاق واس���ع أدى 
إل���ى إحياء األحزاب واألفكار السياس���ية القومية 
وتراج���ع التضامن األوروبي. كما أن إعادة تأميم 
أوروبا في تصاع���د، ما يجعل هذه األزمة أخطر 

من كل شيء، ويهدد بالتفّكك الداخلي.

ويرجح الكاتب األسباب الكامنة لهذه التطورات في 
قيام القادة السياس���يين لالتحاد األوروبي ورؤساء 
دول وحكوم���ات الدول األعض���اء وقادة المجلس 
األوروبي والمفوضي���ة األوروبية باتخاذ قرارات 

http://ara.reuters.com/ :رئاسات االتحاد األوروبي تناقش مستقبل أوروبا وسط مشاعر إحباط( مقال منشور على الرابط( *
article/worldNews/idARAKCN0XW2DR
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مصيرية عق���ب األزمة المالي���ة، ووضعوا ثقتهم 
في إدارة األزمة، ب���دال من تطوير رؤية ألوروبا 
واستراتيجية لتحقيق ذلك. إذ كان من الممكن القيام 
بالتنازالت الضرورية في إطار إدارة استراتيجية 
ألوروبا، والتي كان س���يترتب عنها - بال ش���ك - 
مخاطر سياس���ية في جميع الدول األعضاء. بدال 
من ذلك، اختار زعماء االتحاد األوروبي الخضوع 
لواقع األزمات المختلفة، ووضعوا ثقتهم في صالبة 
الظروف. لكن هذا النهج، النابع من الجبن والمكر، 
كان له ثمنه أيضا )بالنسبة للمواطنين في االتحاد 
األوروبي، فٍان تحرك ه����ذا األخير فقط في زمن 
األزمة يدّل على عجزه، وهو ال يس����تحق ثقتهم(، 
كما إن ذلك لن يحّل مش���اكل الق���ارة العجوز، بل 

سيؤدي ببساطة إلى مشاكل أخرى.

ووفق���ًا للكاتب، بعد ما يقرب من س���تة عقود من 
التكامل الناجح أصبحت ألوروبا ميزة هائلة للحياة 
اليومية تمثل واقعا سياس���يا واقتصاديا ومؤسسيا 
وقانونيا. لكن كل مظاهر أوروبا تعتمد على حيوية 
روحها وفكرتها األساس���ية. إذا ماتت هذه الفكرة 
في أوس���اط المواطنين والشعوب في أوروبا، فإن 
االتحاد األوروبي سيصل إلى نهايته، ليس مع إثارة 

ضّجة لكن مع صرخة مريرة وطويلة األمد.

فاألمور ال يمكنها أن تس���تمر على هذا المنوال. 
مستقبل قارتنا في عالم سريع التغّير على المحك. 
كما إن سياس���ة الخطوات البطيئ���ة لم تعد كافية. 
فبدون رؤية متجددة ألوروبا ونهج فاعل للتعامل 
مع األزمات، س���وف يرتفع عدد القوميين الجدد 

)والقدماء( في القارة، مما س���يعّرض المش���روع 
برمته إلى الخطر )المبني على التكامل الس���لمي 

على أساس سيادة القانون(.

سوف يحسم  استفتاء بريكست األمر، بالنسبة لكل 
من المملك���ة المتحدة واالتحاد األوروبي على حد 
سواء. وسيتبع ذلك إما هدنة )كما آمل(، أو كارثة 
تهّز االتحاد األوروب���ي وتجلب كارثة لبريطانيا. 
لك���ن، مهما يكن قرار البريطانيين، فهناك أزمات 

عديدة في أوروبا تحتاج إلى معالجة.

وما زالت األزمة المالية مستمرة، إذ اتخذت شكال 
سياس���يا جديدا فقط. وأظهرت البرتغال وإسبانيا 
وأيرلندا أن األغلبية الديمقراطية لم تعد مس���تعدة 
لتحمل السياسة التقّشفية كعالج. كما تقترب األزمة 

اليونانية من درجة الغليان مرة أخرى.

وقد ينهار اليورو بالفعل. وعلى الرغم من بوادر 
االنتعاش االقتصادي المعتدل في منطقة اليورو، 
ف���إن الفجوة بين ألمانيا ومعظم الدول األخرى في 
منطقة اليورو آخذة في االّتس���اع والتعّمق. وليس 
هن���اك أي حديث عن التقارب في االتحاد النقدي، 

ولم يقع لمدة طويلة.

ولكن م���ن الواضح أنه بفش���ل اليورو سيفش���ل 
المشروع األوروبي كله. فزعماء أوروبا يعرفون 
أن اليورو ما يزال غير قادر على مقاومة األزمات، 
رغم التحسينات التقنية التي تحققت خالل األزمة 
السابقة. وما لم يتم التوصل إلى حّل وسط متجّدد 
بين ألمانيا ودول أخ���رى في منطقة اليورو، فلن 
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ينجح أبدا. في الواقع، ه���ذا يعني إصالح منطقة 
اليورو على أساس تكامل سياسي أعمق، لكن من 

الواضح أنه ليس مكسبا صغيرا.

األمر نفسه ينطبق على األمن المشترك في االتحاد 
األوروب���ي، وعلى حماي���ة الح���دود الخارجية، 
وإصالح سياس���ة الالجئين األوروبية. وهنا أيضا 
تتطلب القيادة السياس���ية الفاعلة رؤية متجددة من 
أجل أوروبا موحدة في القرن الحادي والعش���رين 
»ما يمكن ويجب أن تقدم، وكيف ينبغي أن ُتشكل، 

وما هي المؤسسات والسلطة التي تتطلبها؟«.

واختت���م الكاتب المقال بالق���ول: ال داعي للخوف 
من األزمات في أوروبا. فاألزمات تحّرك األمور 
وتتي���ح الفرص لالتحاد األوروب���ي للمضي قدما 
وليصب���ح أقوى، ش���ريطة أن يواج���ه المخاطر 

السياسية المصاحبة دون خوف.

وبمج���رد أن تصدر المملك���ة المتحدة قرارها في 
حزيران المقبل، يتعّين عل���ى أوروبا تقديم رّدها 
بش���جاعة وبرؤية وحلول حقيقية. القومية ليست 
هي الحّل. وفقط األوروبيون الصادقون من يمكنهم 

ضمان مستقبل سلمي ومزدهر ألوروبا.

الخالصة: إن االتحاد األوروبي على المحك أكثر 
من أي وقت مضى. فبعد أكثر من نصف قرن على 
حلم الوحدة األوربية الش���املة وخطوات التكامل 
والتوّح���د التي اتخذتها الدول األعضاء والس���يما 
دول منطق���ة اليورو، ظهرت اآلن بوادر التراجع 
وبداية عصر التفكير في ترك االتحاد األوروبي. 

ه���ذا الخيار الذي لم يكن يتص���وره أحد قبل مدة 
وجي���زة، أصبح اآلن قائما وم���ن أكبر الدول في 
االتحاد )المملكة المتحدة(. هذا االنسحاب المحتمل 
كان نتيجة أزمات متعددة عصفت باالتحاد لم يتم 
معالجتها بش���كل جيد، فضاًل عن عدم إيجاد آلية 
للتنسيق في الجانب المالي )السياسات المالية( بين 
الدول األعضاء كما هو الحال في الجانب النقدي 
)السياسات النقدية( والذي يعد السبب الرئيس لهذه 
األزمات. ويمكن تصور اآلثار الس���لبية للخروج 
من جان���ب التكالي���ف االقتصادي���ة الناجمة عن 
التراجع عن حرية التجارة والتبادالت في مختلف 
المجاالت بين االتحاد األوروبي، فضاًل عن اآلثار 
األخ���رى الناجمة عن ترك التكام���ل المالي بينها 
وما يثيره من مش���اكل على الوحدات االقتصادية 
المختلفة. في المقابل، فإن استمرار المملكة المتحدة 
في االتح���اد األوروبي رغم المش���اكل المتعددة، 
هو أفضل م���ن الناحية االقتصادية؛ نتيجة خفض 
التكالي���ف الكلي���ة للقطاع���ات االقتصادية وحجم 
الس���وق األوروبي ودوره في النمو االقتصادي. 
كما يمكن حل المش���اكل الناجمة ع���ن البقاء في 
االتحاد األوروبي من خالل استراتيجيات طويلة 
األج���ل تقوم بها الحكومة، ترتكز على المصداقية 
والشفافية وتحمل األعباء والمشاكل بشكل جماعي 
وبمس���اعدة الدول األعضاء. إن اختيار الخروج 
من قبل الناخبين في 23 حزيران يعني أنهم بذلك 
يخاطرون ليس فقط بانهيار النجاحات االقتصادية 
الخاصة بهم، بل س���يقومون أيضا بتدمير األسس 

التي جعلت أوروبا موحدة.
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لإلنفاق العس���كري حصة كبيرة من ميزانية الدول، 
فقد قدر اإلنفاق العسكري العالمي في عام 2015  ب� 
)1676( مليار دوالر )أي زيادة بمقدار 0.1 % عن 
عام 2014(، بينما كانت نس���بته من الناتج المحلي 

اإلجمال���ي 2.3%، وهذه هي أول زيادة فيه منذ عام 
2011، إذ شهد )أي اإلنفاق العسكري( تراجعا بين 
2011 - 2014 م���ن بعد زيادة كبيرة دامت طوال 

مدة 13 سنة )أي من  عام 1998 - 2011(.

اجتاهات العامل يف الإنفاق الع�سكري )2015(

ترجمة وتلخي�س وحتليل: م. م. عبري مرت�سى ال�سعدي
باحثة  يف ق�سم اإداراة الأزمات 
مركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية

�سام بريل��و فرميان، اود فلورن��ت، بيرت ويزمان، 
و�سيمون ويزمان 

معهد �ستوكهومل لأبحاث ال�سالم

الشكل )1( اإلنفاق العسكري العالمي )2015-1988(

وأش���ار التقرير في بياناته إل���ى تراجع اإلنفاق 
العسكري في أمريكا الش���مالية وأوروبا الغربية 
مرة أخرى في ع���ام 2015، ولكن بوتيرة أبطأ 
مما كانت عليه في السنوات السابقة. أفريقيا أيضا 
انخفض اإلنفاق العسكري فيها من  بعد 11 عاما 
من اتجاهها بزيادة اإلنفاق العسكري. كما تراجع 
اإلنفاق العس���كري في أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي. بينما في المقابل، نجد أن اإلنفاق 
في أوروبا الوس���طى والش���رقية قد ارتفع بشكل 
حاد، وكذلك في آس���يا وأوقيانوسيا وبعض بلدان 

شرق األوسط التي تتوفر عنها البيانات.

إن االنخفاض الحاد في أس���عار النفط التي بدأت 
في أواخر عام 2014 أدت  إلى انخفاض مفاجئ 
في اإلنفاق العس���كري في عدد من بلدان العالم، 

http://goo.gl/o15WYL رابط المقال األصلي:
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ووض���ع التقرير قائمة بأعلى 15 دولة من حيث 
اإلنفاق العسكري في العالم لعام 2015 وقارنها 
بعام 2014 والتي لم يظهر فيها تغير كبير على 
الرغ���م من وج���ود بعض التغي���رات في أنظمة 
ال���دول. فما تزال الواليات المتح���دة أكبر منفق 
عس���كري في العالم، إذ بلغت نفقاتها 596 مليار 
دوالر، وه���و ما يقارب ثالث���ة أضعاف النفقات 
العسكرية في الصين، والتي تحتل المرتبة الثانية 
من بعد الواليات المتحدة األمريكية. وقد وصلت 
الواليات المتحدة نفقاتها العس���كرية ذروتها في 

عام 2010، وانخفضت اآلن بنسبة 21% بسبب 
انس���حاب معظم قواتها من أفغانستان والعراق، 
وتأثي���ر قانون مراقبة الميزاني���ة 2011 )اتفاق 
التعاون األساسي(، الذي ينص بفرض تخفيضات 
ش���املة على جميع اإلدارات التنفيذية االتحادية 
في الواليات المتح���دة. وعلى الرغم من االتجاه 
التنازلي في اإلنفاق على مدى الس���نوات الخمس 
الماضية، فإن حصة الواليات المتحدة من اإلنفاق 
العس���كري في العالم ما تزال مرتفعة بنسبة 36 
%، وبقي���ت الصين ف���ي المرتبة الثانية بنس���بة 

اإلكوادور، كازاخستان،  تشاد،  أنغوال،  وأهمها: 
عمان، جنوب السودان، وفنزويال. بينما نجد أن 
اإلنفاق العس���كري زاد في: الجزائر، أذربيجان، 

روسيا، والمملكة العربية السعودية، على الرغم 
م���ن أن األخيرين من  المتوقع أن ينخفض   لديهم 

اإلنفاق العسكري عام 2016.

جدول )1( أعلى 15 دولة في اإلنفاق العسكري عام 2015
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7.4 % ف���ي عام 2015. ومع إن نس���بة اإلنفاق 
مرتفعة، إال أنها كانت بطيئة نتيجة لضعف النمو 

االقتصادي في الصين.

المملكة العربية الس���عودية تفوقت على روسيا 
لتصبح ثالث أكبر منفق عسكري، ويرجع ذلك 

أساس���ا إلى انخفاض قيمة الروبل في روسيا، 
عل���ى الرغم م���ن اإلنفاق العس���كري للمملكة 
العربية السعودية للعمليات العسكرية في اليمن 
وتباطؤ معدل النمو السنوي إلى )5.7%( بسبب 

االنخفاض الحاد في أسعار النفط.

شكل )2( حصة الدول ال)15( األكثر إنفاقا في المجال العسكري من االنفاق 
العسكري العالمي عام 2015

إن انخفاض أس���عار النفط أدت إلى زيادة في 
الميزاني���ة الروس���ية بنس���بة 7.5 % في عام 
2015، وه���و قليل جدا بما كان متوقعا. بينما 
تظه���ر ميزانية 2016 انخفاض���ا في اإلنفاق 
العسكري. وعلى الرغم من كل تلك المعوقات، 
سجلت المملكة العربية السعودية وروسيا أعلى 
المس���تويات في اإلنفاق العسكري كنسبة من 
الناتج المحلي اإلجمال���ي منذ عام 1990 بما 

يقارب )13.7%، 5.4 %( على التوالي.

آسيا وأوقيانوسيا

ارتفع اإلنفاق العس���كري في آسيا وأوقيانوسيا 
ليصل إلى 436 مليار دوالر )أي نس���بة 5.4 
% في عام 2015، وبنس���بة 64% بين 2006      
و 2015(. للصين حتى اآلن أعلى معدل إنفاق 
عسكري في المنطقة يقدر ب� 215 مليار دوالر 
)أي 49 % من اإلنف���اق اإلقليمي(، وكان هذا 
أكث���ر من أربعة أمثال نظي���ره في الهند، التي 

كانت ثاني أكبر منفق في المنطقة.
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وتش���ير البيانات إلى زيادة كافة بلدان المنطقة 

تقريب���ا في إنفاقها العس���كري بي���ن 2006-

2015. ففي أفغانستان ونيوزيلندا وسنغافورة، 

نمت بنحو 9% مقارنة مع الصين وإندونيس���يا 

الت���ي نمت 132% و 150 % عل���ى التوالي. 

بينما سجلت  فيجي انخفاضا كبيرا بين 2006 

و 2015 بنس���بة وصلت إلى )-23%(. بينما 

بلغ اإلنفاق في اليابان بنسبة 0.5 % خالل تلك 

المدة. إن التوترات السياس���ية في عام 2015 

بشأن بحر الصين الجنوبي أدى إلى نمو كبير 

ف���ي اإلنفاق العس���كري، وخاصة إندونيس���يا 

والفلبين وفيتنام  بنس���ب )%16 ،25 %،7.6 

%(على التوالي، كما بدأت اليابان بزيادة إنفاقها 

في عام 2015 بعد س���نوات من التراجع، مما 

يش���ير ذلك إلى ح���دة التهدي���دات بين الصين 

وكوريا الشمالية.

الهند ل���م يكن حالها مختلفا، فق���د زاد اإلنفاق 
العسكري في عام 2015 بمقدار 0.4 % بمبلغ 
يصل إلى 513 ملي���ار دوالر، وتعتزم زيادة 
إنفاقها العس���كري بنحو 8% في عام 2016. 
بينم���ا خفضت أفغانس���تان إنفاقها العس���كري 
بنس���بة 19% )أي 199 ملي���ون دوالر ف���ي 
عام 2015(، نتيجة النس���حاب معظم القوات 
األجنبي���ة من أراضيها، ونق���ل األمن والدفاع 
للقوات األفغانية. ومع ذلك، يتم تمويل الجيش 
األفغاني أساس���ا من المساعدات العسكرية من 
الجه���ات المانحة األجنبي���ة والتي بلغت 535 

مليار دوالر في عام 2015.

جدول )2( اإلنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا

أوروبا

زاد اإلنفاق العس���كري في أوربا بنسبة %1.7 
في 2015 )أي 328 مليار دوالر(، وبنس���بة 
5.4 % عم���ا كان���ت عليه ف���ي 2006.وعند 

النظر إلى بيانات اإلنفاق العس���كري في أوربا 
الغربية والوس���طى نجدها  253مليار دوالر 
)أي انخفض���ت بمق���دار 0.2 % ف���ي 2014        
و 8.5 % مقارن���ة بعام 2006(. بينما اإلنفاق 
العس���كري في أوروبا الشرقية كان أعلى، فقد 
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بلغ744 مليار دوالر )أي زيادة نس���بتها 7.5 
% ع���ن 2014 و 90 % مقارنة بعام 2006(. 
وإن أكبر منفقين عس���كريا في أوربا الغربية 
هي )المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا(، وتشير 
الدالئل إل���ى أن النمو في اإلنفاق العس���كري 

سيزداد في السنوات المقبلة.

أما اإلنفاق العسكري في وسط أوروبا، فقد ارتفع 
بنسبة 13% للس����نة الثانية على التوالي، إذ كان 
إجمالي النفقات عام 2015 أعلى بقليل  من عام 
2007. وإن النمو في اإلنفاق العس����كري كان 
أكث����ر وضوحا في البلدان المطلة على روس����يا 
وأوكرانيا، نتيجة التخوف من التهديد الروسي.

ففي بولندا، زاد اإلنفاق العس���كري بنسبة %22 
)أي 10.5 ملي���ار دوالر(، لتنفق منه 40 مليار 
دوالر تماش���يا مع خطتها لتحديث الجيش والتي 
تس���تمر )10( س���نوات. أما رومانيا، فقد زادت 
اإلنف���اق بنس���بة 11 % )أي 2.5 مليار دوالر(، 
وقد أعلنت عزمها لرفع العبء العسكري الحالي 

من 1.4 % - 2% في عام 2017. ونجد أيضا أن 
س���لوفاكيا زادت من إنفاقها  بنسبة 17%، وكذلك 
دول البلطيق )اس���تونيا، التفيا، ليتوانيا( بنس���بة       
) 6.6%، 14% و 33%( عل���ى التوال���ي. وإن 
إجمالي اإلنفاق من أعضاء الدول األوروبية في 
منظمة حلف شمال األطلسي )بما في ذلك تركيا( 
كان 250 ملي���ار دوالر )أي بانخفاض 0.3 % 

مقارنة بعام 2014(.

أما اإلنفاق العسكري في أوروبا الشرقية وروسيا 
ع���ام 2015 هو 66.4 مليون دوالر )أي7.5 % 
عن عام 2014، و نس���بة 91% مقارنة مع عام 
2006(، نتيج���ة لألزم���ة االقتصادية المالزمة 
النخف���اض أس���عار النف���ط والغاز إل���ى جانب 
العقوبات االقتصادية، تس���ببت كلها في تخفيض 
إيرادات الحكومة الروس���ية، مما اضطرت إلى 
خفض جمي���ع النفقات المدرجة في الميزانية عام 
2015. ونتيجة للهبوط المستمر في أسعار النفط 
لعام 2016، فقد اس���تمرت بسياس���تها بتخفيض 

الميزانية الدفاعية إلى %9.

جدول )3( اإلنفاق العسكري في أوربا
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أما أوكرانيا، فإن الميزانية العسكرية تم تنقيحها 
عدة مرات خالل ع���ام 2015، فقد بلغ اإلنفاق 
العس���كري 3.6 مليار دوالر )أي بزيادة نسبتها 
10 % مقارن���ة بع���ام 2014(، وأكثر من%61 
مقارن���ة بع���ام 2006، وأكثر م���ن 34% لعام 
2013، كون أن القتال في شرق أوكرانيا مستمر 

خالل عام 2015.

في جنوب القوقاز، أنفقت أذربيجان 0.3 مليار 
دوالر  في عام 2015 )أي بنسبة 0.8% على 
الرغم من انخفاض أس����عار النفط )أي بزيادة 
قدرها 165 % عن عام 2006 بسبب صراعها 
مع أرمينيا ح����ول إقليم »ناجورنو كاراباخ«(. 
وتش����ير البيانات حالي����ا عن الوض����ع المالي 
لع����ام 2016 في أذربيج����ان عن تخفيضها في 

اإلنفاق العسكري كونها تعتمد بشكل كبير على 
عائ����دات النفط. أما جارته����ا أرمينيا، فقد كان 
إنفاقها العس����كري أقل بكثير من أذربيجان، إذ 
بلغ  447 مليون دوالرعام 2015 )أي بزيادة 
7.7 % عن عام 2014، وبنسبة 71 % مقارنة 

مع عام 2006(.

الشرق األوسط

لم ينش���ر المعهد تقديرات للش���رق األوسط لعام 
2015؛ كون أن البيان���ات الخاصة بعام 2015 
غير متوفرة للعديد من البل���دان. لذا فإن البيانات 
التي قدرها المعهد هي غير مؤكدة نتيجة لألوضاع 
المتقلبة في الشرق األوسط التي  تسببت في زيادة 

اإلنفاق العسكري بنسبة 4.1 % في عام 2015.

شكل )3( تغيرات اإلنفاق العسكري حسب المنطقة )2015-2014(
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المملكة العربية السعودية هي حتى اآلن أكبر 
منفق عس����كري في المنطقة، ويق����در إنفاقها 
العسكري ب� 87.2 مليار دوالر في عام 2015، 
وتضاع����ف إنفاقها بين 2006  و 2015، لذا 
فإن أرقام النفقات العسكرية ليست مؤكدة كون 
أن األرقام التي تظه����ر لنا اآلن هي الميزانية 
األولي����ة لل� »الدفاع واألمن« فقط. إن إجمالي 
اإلنفاق الس����نوي الفعل����ي للحكومة كان أعلى 
بكثي����ر مما هو مدرج في الميزانية لكل س����نة 
منذ 2010. وقد بلغ إجمالي اإلنفاق الحكومي 
17% عام 2015، وذهب����ت تلك الزيادة التي 
تبلغ 5.3 مليار دوالر كنفقات للجيش واألمن 
نتيجة للتدخل العس����كري السعودي في اليمن. 
وإن االنخفاض في أس����عار النفط قد أدى إلى 
انخفاض ميزانية الدفاع واألمن لعام 2016، 
على الرغم من أنها قد اتخذت كافة الترتيبات 
»لدع����م الميزاني����ة« )أي وض����ع مرونة في 
الميزانية العمومية لس����حب األموال من أجل 

دعم اإلنفاق العسكري(.

يعد العراق أكبر منفق عس����كري في الش����رق 
األوسط والعالم خالل المدة 2006 - 2015، 
نتيجة إلعادة بناء قواته المس����لحة في أعقاب 
الغزو الذي قادته الواليات المتحدة وانسحابها 
الحق����ا، وخوضها - ولح����د اآلن - حرب مع 
»داعش«. لذا وصل اإلنفاق العس����كري في 
العراق إلى  13.1 مليار دوالر عام 2015، 
وبنسبة 35 % عن عام 2014، وبنسبة تغيرت 
إلى 536 % من عام 2006 إلى عام 2015. 

أما اإلنفاق العسكري في إيران، فقد انخفض 
بنس���بة 30 % بين 2006 - 2015، إذ بقى 
ثابتا في عام 2015 وبلغ 10.3 مليار دوالر، 
نتيج���ة لفرض االتحاد األوربي سلس���لة من 
العقوبات االقتصادية والمالية ضد إيران في 
كانون الثاني/يناير 2012. وبعد رفع االتحاد 
األوروبي لتل���ك العقوبات )وبعض العقوبات 
األميركية( في كانون الثاني/يناير 2016 من 
المتوقع أن يعزز ذلك االقتصاد اإليراني وأن 

ترفع من إنفاقها العسكري.

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

انخفض���ت النفقات العس���كرية ف���ي أمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 2.9 
% ف���ي 2015 )أي 67 ملي���ار دوالر(. ففي 
أمريكا الجنوبية بلغ اإلنفاق العس���كري 576 
ملي���ار دوالر )أي إنه انخفض 4 % عن عام 
2014 وبنس���بة 27 % مقارنة بعام 2006(. 
بينما بلغ إجمالي اإلنفاق العسكري في أمريكا 
الوسطى ومنطقة الكاريبي 9.5 مليار دوالر 
)أي بنس���بة زيادة 3.7% ع���ن عام 2014، 

وبنسبة 84 % عن عام 2006(.

إن تراج���ع اإلنفاق العس���كري ف���ي أمريكا 
الجنوبي���ة كان نتيج���ة النخف���اض الميزانية 
العس���كرية في فنزويال إلى ما يقارب %64، 
والتي أصيبت بأزم���ة اقتصادية حادة نتيجة 
النخفاض أسعار النفط. وكان من المتوقع أن 
ينخفض الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى 
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10% عام 2015، م���ع انخفاض اإليرادات 
الحكومي���ة إلى 63%. كما بلغ معدل التضخم 
159% عام 2015، ل���ذا فإن اإلنفاق الفعلي 
قد يكون أعلى مم���ا هو ظاهر في الميزانية، 
ولذل���ك ينبغ���ي أن ُتعامل األرق���ام الخاصة 

بفنزويال بحذر.

اإلك���وادور التي عرفت بارتفاع مس���تويات 
اإلنفاق العس���كري فيها لعدة س���نوات والتي 

تموله���ا عائدات النف���ط المتزاي���دة، تراجع 
إنفاقها العس���كري هي أيضا بنس���بة 11 % 
ف���ي عام 2015. وكذلك اإلنفاق العس���كري 
في البرازيل الذي انخفض بنس���بة 2.2% مع 
مواجهة البلد للركود االقتصادي. بينما نجد أن 
الموقف االقتصادي لبلدان أخرى من أمريكا 
الجنوبية أقوى، مما انعكس على زيادة اإلنفاق 
العس���كري في عام 2015، مثل )كولومبيا، 

غيانا، باراغواي،  بيرو، وأوروغواي(.

جدول )4( اإلنفاق العسكري في األمريكيتين

في أمريكا الوس���طى، والت���ي تواجه أعلى 
معدالت اإلنفاق العسكري بسبب انتشار أعلى 
مستويات الجريمة المنظمة فيها، وقيام القوات 
العسكرية بمكافحة عصابات المخدرات، مما 
أدى إلى ارتفاع مستمر في اإلنفاق العسكري 
فيها ليصل إلى 7.7 مليار دوالر )إي بنسبة 
3.6 % ف���ي ع���ام 2015، 92 % مما كانت 
عليه في عام 2006(. أما هندوراس، والتي 
تعد ثاني أكبردول���ة بالعالم في معدل جرائم 
القتل، فقد زاد اإلنفاق العس���كري فيها بنسبة 

186% بين عام���ي 2006 و 2015، وهو 
أكبر مع���دل إنفاق في المنطق���ة، إذ تحصل 
هن���دوراس على أغلب عائداته���ا المالية من 
»ضريبة أمن الس���كان« الت���ي فرضت في 
ع���ام 2012 لتوفير أم���وال إضافية للجيش 

والشرطة وأجهزة االستخبارات.

أفريقيا

تراجع اإلنفاق العسكري في أفريقيا بنسبة 5.3 
% في عام 2015 )أي 37 مليار دوالر(، من 
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بعد 11 س���نة متواصلة من ارتفاع معدالت 
اإلنفاق العسكري، إذ بلغ 78% من عام 2006 
إلى عام 2015، بينما بلغ اإلنفاق العسكري 
في الجهة الش���مالية منها 17.9 مليار دوالر 
)أي بنس���بة 148% عن عام 2006(، بينما 
أنفق���ت الجهة الجنوبي���ة 19.1 مليار دوالر 

)أي نسبة 30% عن عام 2006(.

إن انخف���اض اإلنفاق العس���كري في جنوب 
أفريقي���ا جاء نتيجة انخف���اض عائدات النفط  
الت���ي تمثل 70% من اإلي���رادات الحكومية. 
فنجد أن اإلنفاق العسكري في أنغوال انخفض 
إلى 42% بس���بب انخفاض أسعار النفط الذي 
أثر فيها أكثر من الدول األخرى في أفريقيا. 
بينما نجد أن ش���مال أفريقيا مثل الجزائر، قد 
زاد إنفاقها العسكري إلى 10.4 مليار دوالر 

عام 2015 )أي بنسبة تصل إلى %5.2(.

وتراجع اإلنفاق العسكري في نيجيريا بنسبة 
2.5 % بين عام���ي 2014 و 2015، على 

الرغم من العمليات العس���كرية الجارية ضد 
بوكو حرام. وقد ادعى تقرير اللجنة الحكومية 
بوج���ود عملي���ات اختالس في المش���تريات 
العس���كرية في أواخر عام 2015 وأن اللجنة 
حددت المبالغ الخارج���ة من الميزانية والتي 
يبل���غ مجموعها على األقل 6.6 مليار دوالر 
خالل المدة 2007 - 2015، وهذا يعني أن 
اإلنفاق العسكري النيجيري الفعلي كان أكثر 

من 30 في المائة كما ذكر التقرير.

وكان أث���ر الصراع على اإلنفاق العس���كري 
أكثر وضوحًا في مال���ي، التي زادت نفقاتها 
العس���كرية بنس���بة 66 % بين عامي 2014     
و 2015، ونس���بة 185% بين عامي 2006 
و 2015. وزادت كيني���ا نفقاتها العس���كرية 
كونها شاركت عس���كريا في الصراع الدائر 
في الصومال منذ عام 2011، بنس���بة 22 % 
بين عامي 2014 و 2015، وبنس���بة 47 % 

بين عامي 2006 و 2015.

جدول )5( اإلنفاق العسكري في أفريقيا
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تحليل:

نالحظ أن اإلنفاق العس���كري العالمي في عام 
2015 تزايد بنسبة )1%( عن عام 2014 على 
الرغم م���ن انخفاض أس���عار النفط واألزمات 
المالي���ة التي واجه���ت أغلب البل���دان، ويدل 
ذلك على أن التصعيد السياس���ي والصراعات 
المس���لحة التي تش���هدها معظم بلدان العالم لها 
تأثير كبيرعل���ى ميزانياتها، عل���ى الرغم من 
إمكانيته���ا  في تحويل تل���ك المبالغ إلى تطوير 
البنى التحتية وتنفيذ المشاريع االستثمارية. وقد 

بين العديد من االقتصاديين أن أعباء الحرب في 
كل من العراق وأفغانستان هي إحدى األسباب 
الرئيس���ة لألزمة المالية الراهنة وتأّخر معظم 

مشاريع البنى التحتية.

ويتوق���ع خب���راء معهد س���توكهولم أن اإلنفاق 
العس���كري س���يزداد في الس���نوات القادمة في 
ظ���ل إعالن بريطانيا وألمانيا وفرنس���ا عزمها 
زيادة نفقاتها على التس���لح على خلفية العالقات 
المتوترة مع روس���يا والتهديدات التي تمارسها  

التنظيمات اإلرهابية.

جدول )6( أعلى الزيادات واإلنخفاضات في اإلنفاق العسكري )2015-2014(
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اخلطة ال�سعودية ال�سعبة للتحول من النفط

حتليل وعر�س: م. م. علي مراد العبادي
باحث يف ق�سم اإدارة الأزمات 

مركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية

�ساميون هندر�سون: زميل "بيكر" ومدير برنامج 
اخلليج و�سيا�سة الطاقة يف معهد وا�سنطن

معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�سرق الأدنى 

في ع���ام 1984، وعش���ية مغادرته الرياض في 
نهاية مهمته الدبلوماسية، كتب السفير البريطاني 
في المملكة العربية الس���عودية »برقية وداعية« 
وصف فيها المملكة بث���الث كلمات تبدأ بالحرف 
»آي« باللغة االنكليزية: إس���الم، انعزال، وعدم 
كفاءة. وليس من المستغرب كيف ُسّربت البرقية 
على الفور. فاإلسالم ما يزال بالتأكيد السمة السائدة 
في البالد، ولكن الشبكة العنكبوتية ووسائل اإلعالم 

تعن���ي أن  االجتماعي���ة 
األقل  على  الشباب  جيل 
يعي جيدًا بما يجري في 
العالم األوس���ع، حتى لو 
محافظين  الس���كان  بقي 
بص���ورة  وانعزاليي���ن 
عامة. أما بالنس���بة لعدم 

الكفاءة، فهي اآلن أقل حدة. وفي اآلونة األخيرة، 
ف���ي 23 نيس���ان/ابريل، ت���م إقالة وزي���ر المياه 

والكهرباء بسبب أدائه الضعيف.

اس���تعرض الكاتب ف���ي مقدمته مث���ااًل يلخص 
فيه نظرة عامة عما يدور ف���ي المملكة العربية 
الس���عودية، وأنها وعلى الرغ���م من محاوالتها 
لتظهر بأنها ما زالت تحاول االحتفاظ بسياس���ة 

االنغالق والعادات والتقاليد الموروثة وال س���يما 
المتعلق���ة منها بطبيعة الحكم الوراثي والتش���دد 
الديني واالنغ���الق االقتصادي وما س���واه، إال 
أنها  ال يمكن أن تس���تمر بإخفاء تطلعات الجيل 
الجديد والشباب الطموح مع التطور التكنولوجي 
وإطالعهم على ما يدور ف���ي البلدان األخرى، 
لذلك ارتأى الكاتب أن يعبر عن ذلك بقوله: ومن 
هذا المنطلق، أعلنت الري���اض خطة اقتصادية 
جديدة في 25 نيس���ان/

أبريل، ُأطلق عليها اسم 
»رؤية ع���ام 2030« 
أو »رؤي���ة الس���عودية 
2030«، وق���د واف���ق 
عليه���ا مجلس الوزراء 
الس���عودي على الفور، 
والخطة ه���ي من بنات أفكار ول���ي ولي العهد 
األمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر ثالثين 
عام���ًا، والذي ُينظر إليه عل���ى نحو متزايد بأنه 
يمثل تطلعات الجيل الناش���ئ. وس���يتم مساعدة 
حملته لتنفيذ »رؤية عام 2030« من خالل واقع 
اعتباره الشخص األكثر نفوذًا في المملكة؛ نتيجة 
لكونه النجل المفضل للعاهل السعودي المريض 

http://goo.gl/vxlv2M رابط المقال األصلي:
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الملك سلمان، على الرغم من أن ابن عمه األكبر 

سنًا، ولي العهد األمير محمد بن نايف، هو أرقى 

منه من الناحية النظرية.

فيما يخص الرؤي���ة االقتصادية الجدي���دة، فإنها 

ستواجه تحديات جّمة، منها: اقتصادية واجتماعية 

وسياس���ية وغيرها. وعلى حد تعبير الكاتب، فإن 

التحدي األكبر س���يكون قانونيا، وذلك بسبب: إن 

التحديات الرئيس���ة س���تكون قانونية. وإنه ألمر 

مثي���ر لالهتمام أن يريد األمير محمد بن س���لمان 

جذب االستثمار األجنبي إلى شركة النفط الوطنية 

»أرامكو السعودية«، وبناء أكبر صندوق للثروة 

السيادية في العالم، تصل قيمتها إلى 3 تريليونات 

دوالر. ولك���ن نجاح الدول المج���اورة - مثل أبو 

ظب���ي ودبي وقط���ر - في عال���م األعمال يرتكز 

على تزويد المس���تثمرين األجانب بنظام لتسوية 

النزاع���ات التجاري���ة على أس���اس القانون العام 

والتحكيم األجنبي، بداًل من الش���ريعة اإلس���المية 

التي تهيمن على الحياة في السعودية.

كم���ا وإن الكات���ب هنا قد س���لط الض���وء على 

بعض المش���اكل السياس���ية والت���ي ربما تكون 

معرقل���ة للرؤي���ة االقتصادي���ة الجدي���دة وذلك 

لس���ببين - على حد تعبي���ر الكاتب - هما : أواًل، 

س���وف تكون طبقة رجال األعمال الس���عوديين 

والتكنوقراطيين المس���تفيدة الرئيسية من »رؤية 

السعودية 2030«، وهي طبقة متعطشة للفرص 

التجارية. ولكن يتعّين على العائلة المالكة تحقيق 

الت���وازن بين تأثير نخبة األعمال وبين س���لطة 

»العلماء« )الهيئة الدينية التي تمنح الش���رعية 

الدينية الضرورية لبيت آل س���عود(. ثانيًا، ُيعتقد 

أن األمير محمد بن سلمان ال يتمتع بدعم كلي تام 

داخل العائلة المالكة، التي عادة ما تتخذ قراراتها 

بتواف���ق اآلراء. فبعض األم���راء يعدوه متهورًا 

وعديم الخبرة، وتراود العديد منهم مخاوف. كما 

يرجح بأنهم س���وف يفقدون امتيازاتهم في تأمين 

شروط مواتية للصفقات التجارية، وهي الطريقة 

التقليدية لجم���ع الثروة للعائل���ة المالكة، ولكنها 

تشكل أيضًا مصدر اس���تياء بين صفوف أولئك 

من غير العائلة المالكة.

إذا ما أخذنا الموضوع م���ن الزاوية االقتصادية، 

فإن الكاتب يرى في ذلك بعض التناقضات والتي 

منها: إن الخطة نفسها تبدو متناقضة في اعتمادها 

عل���ى الخصخص���ة الجزئية لش���ركة »أرامكو 

السعودية« لتمويل التحّول في منأى عن االعتماد 

عل���ى النفط. فلدى المملكة أكثر من 15 في المائة 

م���ن احتياطيات النفط المؤكدة ف���ي العالم، وتأتي 

بالمرتبة الثانية بعد فنزويال فقط، التي لديها تكاليف 

إنتاج أعلى بكثير من التكاليف السعودية. وحاليًا، 

يرتبط ما يصل إل���ى 70 في المائة من االقتصاد 

السعودي بالنفط.

ولجذب المس���تثمرين األجانب، ستحتاج المملكة 

إل���ى التحل���ي أيض���ًا بقدر أكب���ر من الش���فافية 

ح���ول المعلومات التي تنش���رها. فغالبًا ما تكون 

اإلحصاءات الرسمية محدودة، كما ال تصدق في 

بعض األحيان. على سبيل المثال، تشير البيانات 
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الحكومية أن ثلثي س���كان البالد البالغ عددهم 30 
مليون نس���مة هم س���عوديون وثلث مغتربون، إال 
أن بعض الخبراء يعتقدون أن النس���بة هي عكس 
ذلك بالضبط، األمر الذي يقّوض األس���اس الذي 
تقوم عليه خطط الرياض المعلن عنها حول السكن 

واالحتياجات التعليمية.

وعليه، وعلى الرغم من وجود بعض العراقيل إال 
أنها تمثل نقلة نوعية في توجهات المملكة العربية 
الس���عودية. ولكن ما ال يمكن إخفاؤه، المخاوف 
الدولية من االنخراط في الس���وق السعودية بهذه 
الطريقة وال س���يما كبار المستثمرين، مع وجود 
مخاوف مش���روعة يبينها الكات���ب هنا في نهاية 
طرحه ويقول: تمثل »رؤية الس���عودية 2030« 
انفتاح المملكة العربية الس���عودية، ليس فقط أمام 
االس���تثمار األجنبي، بل أيضًا أم���ام الرأي العام 
العالم���ي، الذي ي���رى معظم���ه أن الحظر الذي 
تفرضه المملكة - على قيادة النس���اء للسيارات، 
وقط���ع الرؤوس بص���ورة علني���ة، والجلد وفقًا 
لتوجيه���ات الدول���ة، وغيره من الممارس���ات - 
جديرًا بالش���جب أو االستنكار. وقد يخشى بعض 
المس���تثمرين المحتملين )االنخ���راط في الخطة 
المقترحة( بس���بب سجل المملكة في مجال حقوق 
اإلنس���ان المثير للجدل، وهم أولئ���ك الذين يبدو 
أن الري���اض تطمع باجتذابه���م أكثر من غيرهم، 
وخاصة في الغرب. وقد ش���كلت هذه المخاوف 
أيض���ًا جزءًا من المحادثة الت���ي أجراها الرئيس 
أوباما م���ع الملك س���لمان، واألمي���ر محمد بن 
س���لمان، وغيره من كبار األمراء خالل زيارته 

للمملكة األس���بوع الماضي، إال أن العائلة المالكة 
قابلتها باإلشارة إلى كون هذه العقوبات إسالمية. 
إن الخالف هو بمثابة تذكير بأن السعودية موطن 
مك���ة المكرمة والمدينة المن���ورة، ما تزال ترى 

نفسها زعيمة العالم اإلسالمي.

وتمثل »رؤية الس����عودية 2030« خطة س����عودية 
لزعامة اقتصادية في عالم لم يعد فيه النفط »المورد« 
المهيم����ن. وإذا نجحت هذه الخطة، فس����وف تجلب 

أيضًا تغييرات أوسع نطاقًا داخل المملكة.

تحليل:

بعد الهبوط الحاد في أسعار النفط والضرر الكبير 
ال���ذي أصاب البلدان النفطية وال س���يما المعتمدة 
بشكل كلي أو شبه كلي على الموارد النفطية ومنها 
السعودية، قد بدا واضحا أثر انخفاض أسعار النفط 
في األس���واق العالمية على اقتصادها، لذلك بدأت 
هذه ال���دول في البحث عن تنمي���ة مواردها عبر 
تقليل االعتم���اد على النفط وإيجاد مصادر أخرى 
ترفد ميزانيتها. وما الرؤية االقتصادية السعودية 
إال أنموذج على ذلك، ويذكر أنها اش���تملت على 

نقاط عدة، منها:
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*صندوق سيادي:

س���تعمل المملك���ة عل���ى تحوي���ل صن���دوق 
االس���تثمارات العامة الس���عودي إلى صندوق 
سيادي بأصول تقدر قيمتها ب� 2 - 2.5 تريليون 
دوالر ليصب���ح بذل���ك »أضخ���م« الصناديق 

السيادية عالميا.

وأوضح األمير محمد أن »البيانات األولية تتكلم 
عن أن الصندوق س���وف يكون أو يسيطر على 
أكثر من 10% من القدرة االستثمارية في الكرة 
األرضية«، و«يقدر حج���م ممتلكاته بأكثر من 

3%« من األصول العالمية.

وأضاف: إن السعودية ستكون »قوة استثمارية« 
من خالل الصندوق الذي »سيكون محركا رئيسا 

للكرة األرضية وليس فقط على المنطقة«.

*التحررمن النفط:

قال ولي ولي العهد السعودي إنه يرى أن المملكة 
تستطيع »العيش بدون نفط« بحلول عام 2020. 
وأكد أيضا أن بالده تس���تطيع تحقيق هذه الخطة 
االقتصادي���ة »حتى لو كان س���عر النفط ثالثين 
دوالرا أو أق���ل«، مضيفا: »نعتقد أنه من ش���به 
المستحيل أن يكسر س���عر النفط ثالثين دوالرا 

بحكم الطلب العالمي«.

تسعى الس���عودية إلى تحس���ين وضعها لتصبح 
ضمن أفض���ل 15 اقتصادا ف���ي العالم بدال من 

موقعها الراهن في »المرتبة العشرين«

وتهدف الخطة إلى زيادة اإليرادات غير النفطية 
ستة أضعاف، من نحو 43.5 مليار دوالر سنويا 
إل���ى 267 مليار دوالر س���نويا، كما تهدف إلى 
زيادة حص���ة الصادرات غير النفطية من %16 

من الناتج المحلي حاليا إلى 50% من الناتج.

وفيما يتعلق بمصادر الطاقة، قال األمير محمد إن 
السعودية ستنشئ مجمعا ضخما للطاقة الشمسية 

في شمال البالد وستعلن تفاصيله قريبا.

وأش���ار األمير الس���عودي إل���ى أن الصناعات 
الس���عودية س���ترتكز على نقاط الق���وة وتتجنب 
نقاط الضعف مثل موارد المياه الشحيحة، وذلك 

بتوجيه االستثمار في مصر والسودان.

*طرح أرامكو بالبورصة:

س���تطرح الس���عودية »أقل من 5%« من شركة 
النفط الوطني���ة العمالقة »أرامك���و« لالكتتاب 
العام في البورصة وستخصص عائدات الطرح 
لتمويل الصندوق السيادي السعودي. وأكد األمير 
محمد أن أرامكو »جزء من المفاتيح الرئيس���ة« 

للرؤية االقتصادية.

وأضاف: إن طرح جزء من الش���ركة لالكتتاب 
س���ينتج »عدة فوائد«، أبرزها »الش���فافية، إذا 
طرحت أرامكو في الس���وق يعني يجب أن تعلن 
ع���ن قوائمها وتصب���ح تحت رقاب���ة كل بنوك 
السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، 

بل كل البنوك العالمية«.
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وأش���ار إلى أنه يتوقع تقييم أرامكو إجماال بأكثر 
من تريليون���ي دوالر، مضيفا أن طرح 1% فقط 
من أرامكو سيكون »أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة 
األرضي���ة«، كما ذكر أنه يري���د تحويل أرامكو   

إلى شركة قابضة ذات مجلس إدارة منتخب.

*البطاقة الخضراء:

أعل���ن ول���ي ول���ي العه���د الس���عودي أن بالده 
س���تطبق نظام »البطاقة الخضراء« خالل خمس 
سنوات من أجل تحسين مناخ االستثمار، وأوضح 
أن هذا النظام س���يمكن العرب والمس���لمين من 
العيش طويال في الس���عودية، مضيفا أن المملكة 
ستفتح الس���ياحة أمام جميع الجنسيات بما يتوافق 

مع قيم ومعتقدات البالد.

وش���دد األمي���ر محم���د عل���ى أن اإلصالحات 
الشامل�ة المخطط لها - وم�ن بين�ها نظ�ام البطاقة 
الخ�ضراء - ستطبق حتى إذا ارتفعت أسعار النفط 

فوق مستوى سبعين دوالرا للبرميل من جديد.

وكانت السعودية قد شهدت مؤخرا أحاديث عن 
البطاقة الخضراء كمقترح يسمح باإلقامة الدائمة 
على غرار البطاقة الخض���راء األميركية، وفقا 
للصحافة المحلية وذل���ك لعدة أهداف، من بينها 
تقليص التحويالت المالية إلى الخارج، واالحتفاظ 
بهذه األموال ضمن الدورة االقتصادية المحلية.

*ثالثون مليون معتمر:

تخطط الس���عودية لزيادة عدد المعتمرين سنويا من 
ثمانية ماليين إلى ثالثين مليونا بحلول عام 2030.

»كم���ا وتنوي الس���عودية إنش���اء أكبر متحف 
إس���المي في العالم، واختارت الرياض مقرا له 

إلتاحة الفرصة لغير المسلمين لزيارته«

وردا على س���ؤال عن س���بل تحقيق ذلك، أشار 
األمي���ر محمد إلى أعمال تطوي���ر البنى التحتية 
كمط���ار جدة الجديد ومطار الطائف، فضال عن 
تطوير البنى التحتية في مكة واس���تثمار أراض 

محيطة بالحرم المكي.

*التوظيف والقطاع الخاص:

تهدف الخطة إلى زيادة مشاركة النساء في سوق 
العمل من 22% إلى 30%، وخفض نسبة البطالة 

بين السعوديين من 11.6% إلى %7.

وتسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص 
في الناتج المحلي من 3.8% حاليا إلى %5.7.

*صناعة عسكرية:

الس���عودية اآلن »بصدد إنش���اء شركة قابضة 
 %100 مملوك���ة  العس���كرية  للصناع���ات 
للحكومة تطرح الحقا في الس���وق السعودي«، 
حس���ب ما أعلن���ه ولي ولي العهد الس���عودي، 
مضيفا: »نتوقع أن تطلق في أواخر 2017«.

وقال األمير محمد »هل يعقل في 2014 السعودية 
رابع أكبر دولة في العالم تنفق عسكريا، و2015 
الس���عودية أكبر ثالث دولة تنفق عسكريا، وليس 

لدينا صناعة داخل السعودية«.
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*اإلسكان والمشروعات:

ستعمل الحكومة السعودية على إعادة هيكلة قطاع 
اإلسكان للمساهمة في رفع نسب تملك السعوديين. 
وقد أكد ولي ولي العهد السعودي أن اإلنفاق على 
مش���روعات البنية التحية سيستمر، لكنه ذكر أن 
الرؤية االقتصادية لع���ام 2030 لن تتطلب إنفاقا 

حكوميا عاليا.

وتحدث األمير محمد بن سلمان عن إنشاء مكتب 
إلدارة المشاريع الحكومية »وظيفته أن يسجل كل 
الخطط واألهداف، ويبدأ بتحويلها إلى أرقام وإلى 
قياس أداء دوري«، ومراقبة »مدى مواءمة عمل 
الجه���ات الحكومية، وخط���ط الحكومة، وبرامج 

الحكومة في تحقيق األهداف«.

*مكافحة الفساد:

تقض����ي الخط����ة بتعزي����ز مكافحة الفس����اد، إذ 
قال األمي����ر محمد: »الفس����اد موج����ود في كل 
المجتمعات وفي كل الحكومات وبنسب متفاوتة، 
الذي يهمن����ا اليوم أن نكون في مقدمة الدول في 

مكافحة الفساد«.

على الرغم مما جاء في كل الرؤية الس����عودية 
االقتصادية إال انها ليس����ت بتلك الس����هولة كما 
يصوره����ا البعض، وذلك ألس����باب عدة، منها 
السياس����ي وما يتعل����ق بخالفات داخ����ل العائلة 
الحاكمة وال س����يما لّما طرح المبادرة ولي ولي 
العه����د المنتقد من قبل بع����ض االمراء، بوصفه 
ش����اب طموح ولديه أفكار جديدة ربما ال تروم 

لهم. أيض����ا النظرة العالمية للس����عودية ونظرة 
المس����تثمرين باعتبار النظام الس����عودي قابض 
على السلطة وال يوجد انتخابات وما سواه وإنما 
انتقال السلطة يكون بصورة وراثية، فضال عن 
اتهامات بقمع الحريات العامة وحقوق اإلنس����ان 
وال سيما إذا ما عرفنا أنها تمارس اإلعدام بالسيف 
وتقطع الرأس حتى اآلن. كذلك أسباب اجتماعية 
تتمث����ل بتقييد بعض الفئات عب����ر فرض أمور 
عدة، منها ما يتعلق بمن����ع قيادة المركبة للمرأة 
السعودية، كذلك النقاب، ناهيك عن المضايقات 
التي تقوم بها هيئة األمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من تقييد للحريات العامة وفرض األمور 
الدينية بالقوة. وحتى من الجنبة االقتصادية، فإن 
األمر صعب ج����دا، وبخاصة فيما يتعلق بتقليل 
االعتم����اد على النفط والش����كوك التي يطرحها 
بعض االقتصاديين بشأن ذلك. وقطاع السياحة 
هو اآلخر ما لم تتوفر األجواء المناس����بة والبنى 
التحتية ف����إن األمر ليس كما تص����وره الرؤية 

بالزيادة المهولة في عدد السياح.

وعلي���ه، هي رؤية ربما يكتب لها النجاح لكن مع 
مراعاة الجانب السياسي والحريات العامة وإمكانية 
حساب عامل المفاجأة، وال سيما بعض التوقعات 
باضطراب���ات داخ���ل العائلة الحاكم���ة، ومديات 
التدخل الس���عودي في بعض الدول، والكيفية التي 
تعالج بها الس���عودية الح���االت االجتماعية وقمع 
بعض الحريات. إذًا، تحتاج إلى مزج مابين الرؤية 
االقتصادية وما بين اإلصالحات التي ترافقها على 

األصعدة كافة.




