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سياسة
في الواجهة

ماذا عن إيران؟
عامر محسن
إن كــانــت الـتـقــاريــر تتكاثر ،فــي الصحافة الـعــاملـيــة ،عــن تأثير انـخـفــاض أسعار
عجز باهظ ،مع توقعات بأن
النفط على املالية السعودية ،ودخــول موازنتها في
ٍ
ّ
يستمر عهد النفط الرخيص لسنوات قادمة ،فماذا بشأن روسيا وإيــران؟ هما
بشكل أساسي لتمويل إنفاقيهما
أيضًا دولتان مصدرتان للنفط ،تعتمدان عليه
ٍّ
الحكومي ،وهما تمتلكان احتياطات مالية وأرصدة تقل بكثير عن حجم الفوائض
املالية السعودية.
في روسيا ،وهي ليست موضوعنا اليوم ،يجري التفاوض على سبل التعامل مع
األزمة عبر الجداالت السياسية واالقتصادية التي تحيط برسم موازنات السنوات
تخفيضات كبيرة على املوازنة في السنتني
القادمة .والخطط تتراوح بني إجــراء
ٍ
املقبلتني ،مقابل الحفاظ على االحتياطات املالية واستخدامها في ما بعد ،وبني
ّ
تجنب االقتطاع من املوازنة في السنة األولى ،واللجوء الى الفوائض املالية لتغطية
العجز ،وترك مهمة «الترشيق» للسنوات القادمة .وبني توزيع االقتطاعات ـ وأرصدة
الصندوق السيادي ـ بالتساوي على السنوات الثالث القادمة.
ّأمــا فــي حالة إي ــران ،فــإن املـقــارنــة مــع السعودية ال تجوز ألسـبــاب ع ـ ّـدة ،منها أن
ّ
هناك فرقًا كبيرًا بــن أن يمثل النفط  50الــى  60فــي املئة مــن عــائــدات الحكومة
ّ
كمصدر وحيد يشكل
(كما هي الحال في إي ــران) وبــن أن تعتمد عليه املــوازنــة
ٍ
أكثر من تسعني في املئة من عائداتها (كما في السعودية وفنزويال والـعــراق).
ولكن أكثر املراقبني الذين يتابعون االقتصاد اإليراني عبر أدبيات صناعة الطاقة
ً
والتقارير الصحافية ،ينطلقون من افتراضات خاطئة ـ أصــا ـ عن العالقة بني
النفط واالقتصاد اإليراني ،ودور الصادرات البترولية فيه.
في أكثر الكتب الجدية عن اقتصاد إيران ،يبدأ االقتصاديون حديثهم عن النفط ،كما
فعل جواد صالحي ـ أصفهاني في ٍّ
نص عن النفط والتنمية ،بالتحذير من «خرافة
ّ
النفط»« .الخرافة» هذه تتلخص باملبالغة في تقدير األهمية (القائمة واملحتملة)
ملداخيل النفط في االقتصاد اإليراني .حتى على املستوى الشعبي الداخلي ،يقول
صالحي ـ أصفهاني ،يتوهم الكثير من املواطنني ّأن إيران ،باعتبارها «دولة نفطية»،
كالسعودية أو االمــارات ،فهي «ثرية» مثلهما ،وأن من املفترض أن يؤمن تصدير
النفط مستوى الرخاء واالستهالك نفسه الــذي يرونه في الخليج .وإذا ما وجد
املواطن فقرًا وحرمانًا وانعدامًا للمساواة في بلده ،فهو يفترض أن ذلك سببه سوء
استخدام الثروة ،أو هدرها عبر الفساد وغيره.
في الحقيقة ،يوضح صالحي ـ أصفهاني أن العائدات النفطية اإليرانية ،في العقود
التي تلت الثورة ،لو جرى توزيعها على السكان ،ملا زادت حصة الواحد منهم على
 500دوالر سنويًا (وفي الكثير من السنوات ،أقل من  300دوالر ،مقارنة بأكثر
من  10آالف دوالر للفرد السعودي) ال تكفي لتحقيق «الرخاء» والتنمية؛ بل ّإن
ٌ
هذه العائدات لو ذهبت كلها لالستثمار ولم ّ
يحول قرش واحد منها لالستهالك
ودفع الرواتب ،فهي ال تكفي حتى لتوليد ّ
كم الوظائف التي يحتاج إليها املجتمع
اإليراني سنويًا.
طوال سنوات التسعينيات ،كان دخل تصدير النفط في إيران ال يزيد على عشرين
مليار دوالر سنويًا ،وحني ارتفعت األسعار وبدأ البلد باالستفادة من الطفرة ،نزلت
عليه العقوبات املالية واألوروبية ،منذ عام  ،2011لتخفض صادراته الى النصف.
بمعنى آخر ،فإن إيران لم «تعتد» عائدات النفط املرتفعة التي استفادت منها الدول
املصدرة في السنوات األخيرة (عام  ،2009كان متوسط سعر البرميل  55دوالرًا،
أي كاليوم ،وعــام  2010ـ آخر سنة صـ ّـدرت إيــران فيها إنتاجها بـ«حرية» ـ كان
املتوسط  75دوالرًا ،وكــانــت الحكومة تحقق فــوائــض فــي ميزانيتها) .بــل يمكن
ّ
القول إن الثروة الغازية ،التي لم تحقق عوائد تصدير كبيرة ولكنها ّأمنت طاقة
ّ
رخيصة للبلد واستبدلت جزءًا مهمًا من استهالك الوقود فيه وحفزت صناعات
محلية وتصديرية رابحة كالبتروكيمياويات والصلب ،كانت أكثر أهمية لالقتصاد
اإليراني وحيويته من املورد النفطي خالل العشرية األخيرة.
أنت ،كدولة عالم ثالثية غير صناعية ،تحتاج إلى العملة الصعبة التي يؤمنها النفط
لسببني أساسيني :تغطية كلفة االستيراد ،وتمويل عمل الحكومة وخططها .في
إي ــران ،على الــرغــم مــن ارتـفــاع أسـعــار النفط ،فــإن مجمل اسـتـيــراد البلد (بسبب
مزيج من العقوبات واالكتفاء الذاتي) يتراوح بني ستني وسبعني مليار دوالر منذ
سنوات ،فيما تضاعف في السعودية ،وسكانها أقــل من ثلث سكان إيــران ،الى
ّ
أكثر من  180مليار دوالر .منذ عام  ،2013حذر باتريك كالوسون ،مدير مركز
واشنطن ـ الصهيوني ـ لدراسات الشرق األدنى ،من أن العقوبات النفطية على إيران
لن تحقق األثر «املرتجى» منهاّ ،
ألن الصادرات غير النفطية ،وحدها ،صارت قادرة
قسم مهم من فاتورة االستيراد ،وهي في ارتفاع ،ألن املجتمع اإليراني،
على تغطية ٍ
ببساطة ،ينتج جزءًا كبيرًا من حاجياته.
حتى نفهم الفرق بني حالتي إيران والسعودية ،يكفي أن ننظر الى أرقام املوازنة:
قـ ّـدم روحــانــي ،لعام  2014ـ ـ  ،2015مــوازنــة تشغيلية حجمها  88مليار دوالر،
وأكثر بكثير للسنة القادمة (ثلث املوازنة ،تقريبًا ،يأتي من عائدات النفط ،وثلث
من الضرائب ،والباقي من عائدات بيع شركات وأسهم تملكها الحكومة) .أما في
السعودية ،فامليزانية ـ التي تعتمد بشكل كلي على النفط ـ قد بلغت ثالثة أضعاف
عجز متوقع يفوق  140مليار دوالر!
هذا الرقم ،مع ٍ
دول كإيران وروسيا
عن
ـ
الغرب
في
وخاصة
ـ
االقتصادية
املنشورات
الكثير من
ٍ
يتأثر بالظروف السياسية ،ويخلط بــن التحليل والــدعــايــة .كالكالم عــن انهيار
االن ـتــاج النفطي اإلي ــران ــي «قــريـبــا» بسبب س ــوء االدارة وقـلــة االسـتـثـمــار (وهــي
ً
تحليالت تتكرر ،بــالـحــرف ،منذ أكـثــر مــن عشرين سـنــة) ،وص ــوال الــى الـجــداول
التي تنتشر في الصحافة الغربية ـ منذ عام  2008ـ عن «حاجة» روسيا وإيران
وغيرهما الــى سعر ّ
معي للنفط بغية مــوازنــة نفقاتها ـ وهــي طريقة تبسيطية،
ٍ
ّ
مخلة ،لفهم االقتصاد وامليزانية وكيفية عملهما .هــذه النظرة التسطيحية هي
ّ
التي تمنع بعض املراقبني من التفريق بني اقتصادات معقدة ،تملك الحكومة فيها
وسائل ملداراة تغير األسعار ،وخفض امليزانية ،والتحكم في االنفاق االجتماعي،
دول ،كالسعودية ،يتحكم فيها الريع وال تتحكم فيه .املسألة ليست في سعر
وبني ٍ
النفط ،بل هي في طبيعة االقتصاد ،وبنية االنتاج ،ونمط حياة املجتمع.

مبادرة إبراهيم:

إخراج الجميع
من عنق الزجاجة
مجلس الوزراء أقرب
إلى ما يشبه الشارع.
وظيفته تكريس االنقسام
فحسب .خارجه ،في الشارع
الحلول .مرة في
يخاض في ّ
طاولة حوار سني ـ شيعي،
وأخرى في اجتماعات
ثنائية .مجلس الوزراء
مجتمعًا ـ ال وزراء عارفين
قلة ـ آخر َمن يعلم
نقوال ناصيف
لم يعد أحد ينتظر أي مخرج ألزمة
انـ ـقـ ـس ــام ال ـس ـل ـط ــة اإلج ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــة مــن
داخــل مجلس الــوزراء .أفكار وفيرة
ُ
تتوخى الحلول ،تبحث في الخارج
بغية رفــع يــد الرئيس ميشال عون
ّ
وسدتها .في قلب
عن عنق الزجاجة
ال ــزج ــاج ــة َح ـ َـب ـ َـس ث ــاث مــؤس ـســات
دستورية تباعًا :رئاسة الجمهورية
ومـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــواب ومـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس
الـ ــوزراء .تـســويــة تـحــريــر السلطتني
االشـتــراعـيــة واإلجــرائـيــة سهلة ،إذا
اق ـت ــرن ــت ب ـت ـف ــاه ــم ع ـل ــى م ــرح ـل ــة مــا
بعد التعيينات العسكرية واألمنية
التي ال تبدو أنها باتت وراء رئيس
تكتل التغيير واإلص ــاح ،أو ّ
تقبل
فرضها عليه ،بل أضحت بني أيدي
أص ـح ــاب تــأجـيــل تـســريــح الـضـبــاط
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــار أش ـ ـبـ ــه بـ ـع ــارض ــة
ّ
خشبية في فم تمساح ،عطلت فكيه.
على نحو كهذا من غير املتوقع ،في
وقت وشيك ،حلحلة أزمة االنقسام
تلك ،إال إذا...
إلى اآلن ،ال باب على حل الحد األدنى
سوى األفكار التي يتداولها املدير
الـ ـع ــام ل ــأم ــن الـ ـع ــام الـ ـل ــواء ع ـبــاس
ابـ ــراه ـ ـيـ ــم بـ ــن األفـ ـ ــرقـ ـ ــاء امل ـع ـن ـي ــن.
سـقـطــت الـتـعـيـيـنــات الـعـسـكــريــة في

م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ب ـتــأج ـيــل تـســريــح
الـ ـضـ ـب ــاط الـ ـث ــاث ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــار ،س ـقــط
اقـتــراح نــادر الـحــريــري مدير مكتب
سعد الحريري على طاولة
الرئيس
ّ
ال ـحــوار الـســنــي ـ ـ الـشـيـعــي قـبــل أقــل
م ــن أسـ ـب ــوع ــن ،ب ـع ــدم ــا اف ـت ـق ــر ال ــى
موافقة الرئيس نبيه بري والنائب
وليد جنبالط على ترقية عمداء الى
ألوية؛ من بينهم قائد فوج املغاوير
ال ـع ـم ـي ــد ش ــام ــل روكـ ـ ـ ــز ،فـ ــي ن ـط ــاق
صفقة تقضي أيضًا بملء الشغور
ف ـ ــي املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري .ال دور
ملجلس الوزراء املنقسم على نفسه،
والعقد االستثنائي ملجلس النواب
فــي خـبــر ك ــان .لــم يـعــد قـيــد ال ـتــداول
س ـ ــوى أف ـ ـكـ ــار املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام لــأمــن
ال ـعــام بـحـظــوظ أف ـضــل مــن ســواهــا،
من خالل خطة مثلثة الهدف :إنهاء
الخالف على التعيينات العسكرية
واألم ـن ـيــة ،تـحــريــك مـجـلــس الـ ــوزراء
وإع ــادة ال ــروح ال ــى مـجـلــس الـنــواب
بإعادة فتح أبوابه.
ت ــرم ــي خ ـط ــة ال ـ ـلـ ــواء اب ــراهـ ـي ــم ال ــى
تعديل املــادة  56في قانون الدفاع،
املتعلقة بتسريح الـضـبــاط ،بحيث
ـاث س ـنــوات،
تــرفــع س ــن ال ـت ـقــاعــد ث ـ ّ
وإن ي ـك ــن ث ـم ــة َمـ ــن ي ـف ــض ــل سـنـتــن
فقط .هي املــادة نفسها في مشروع
أعـ ــدتـ ــه ق ـ ـيـ ــادة ال ـج ـي ــش ق ـب ــل أك ـث ــر
مــن سـنـتــن ،ووض ـعــه وزي ــر الــدفــاع
س ـم ـيــر م ـق ـبــل ف ــي جـ ـ ــاروره ثـمــانـيــة
أشهر ،ثم طلب قائد الجيش العماد
جـ ــان ق ـه ــوج ــي وض ـع ــه ف ــي جـ ــارور

التفاهم على
المبادرة يشق الطريق
الى العقد االستثنائي
للمجلس

آخ ــر لــوقــت إضــافــي ،فـغـفــا وال يــزال
لدى األمانة العامة ملجلس الــوزراء
منذ  31كانون األول .2014
ال أح ـ ــد ي ـخ ـت ـل ــف ع ـل ــى ال ـ ـنـ ــص ،بــل
ثـ ـم ــة َمـ ـ ــن ي ـس ـع ــه ح ـم ـل ــه بـ ــن ي ــدي ــه
ّ
والتحرك به لتفكيك العقد املحيطة
ب ــه ،عـلــى نـحــو يـفـتــح األبـ ــواب ليس
ع ـلــى إخـ ـ ــراج امل ــؤس ـس ــة الـعـسـكــريــة
م ــن ال ـج ــدل ال ـس ـيــاســي ف ـح ـســب ،بل
إخ ـ ــراج مـجـلـســي الـ ـ ــوزراء وال ـن ــواب
من األصابع التي تقبض على عنق
الزجاجة.
ف ــي األف ـك ــار األولـ ــى الق ـت ــراح ال ـلــواء
ابــراهـيــم ،القابلة لتعديل الجوانب
التقنية فيها ،املعطيات اآلتية:
 1ـ ـ ـ ف ـص ــل س ــن ال ـت ـق ــاع ــد ع ــن سـنــي
الخدمة على نحو ال يربط بينهما،
بحيث يصير الى رفع سن التقاعد
دونما ّ
مس سني الخدمة.
 2ـ اعتماد مبدأ ما يسمى الترشيق،
الـ ـق ــائ ــل ب ـت ـج ـم ـيــد قـ ــاعـ ــدة ال ـتــرق ـيــة
الـحـكـمـيــة كــل ث ــاث س ـنــوات تـفــاديــا
للتخمة املشكو منها.
 3ـ اتسام االقـتــراح بالشمولية ،فال
يــرتـبــط ب ــإف ــادة شـخــص دون ســواه
ما يكسبه طابعًا شخصيًا الى حد.
 4ـ ـ اإلب ـق ــاء عـلــى حــوافــز االسـتـقــالــة
لـلـضـبــاط بـغـيــة تسهيل مـغــادرتـهــم
الــوظـيـفــة ،فــا تـتــراكــم أع ــداده ــم في
رأس السلم أكثر مما يحتمل.
 5ـ ـ ـ اع ـت ـم ــاد ال ـق ــاع ــدة ال ـشــائ ـعــة فــي
معظم جيوش العالم بربط الرتبة
ب ــال ــوظ ـي ـف ــة .ال ع ـم ـيــد ب ــا وظ ـي ـفــة،
كذلك حال سائر الرتب من فوق الى
ت ـحــت .عـنــدمــا تـشـغــر وظـيـفــة ُيــرقــى
ال ـضــابــط ال ــى رت ـبــة أع ـلــى ك ــي يحل
ف ـي ـه ــا .سـ ــوى ذلـ ــك ت ـت ـيــح ال ـح ــواف ــز
االسـتـقــالــة مــن املــؤسـســة العسكرية
ب ــال ــرت ـب ــة الـ ـت ــي ت ـع ـل ــوه ــا م ـب ــاش ــرة.
ال ت ـم ـســي امل ـش ـك ـل ــة ث ـق ـي ـلــة ال ــوط ــأة
ع ـن ــدم ــا ي ـك ـثــر عـ ــدد ال ـض ـب ــاط ذوي
رتبة لواء أو عميد أو سواهما وهم
فــي بيوتهم ،ال داخــل الجيش الــذي
ال يسعه فــي الــوقــت الحاضر سوى
استيعاب ما يقرب من  150الى 200
عميد فقط.

