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مال وأسواق
تقرير

من المحيط الى الخليج ...األزمة االقتصادية تجــ
منذ بروز المفهوم
القومي العربي وتطوره
في منتصف القرن التاسع
عشر واوائل القرن العشرين،
مرورًا بزكي االرسوزي
وميشال عفلق والبعث
والناصرية ،وحتى يومنا
هذا ،لم تعرف القومية
العربية ّ
تجسدًا على ارض
الواقع بعيدًا عن االمنيات
والوقائع االجتماعية
واللغوية والدينية كالترابط
االقتصادي الذي بدأ يتبلور
ّ
والمقدر له ان
عام ،2015
ّ
يتجلى بوضوح عام .2016
الالفت في هذه الوحدة
انها وليدة الفوضىّ
وغياب التخطيط .نظر
العرب لوحدتهم ألكثر من
قرن ،ورسموا استراتيجيات
اللحمة والتالقي وفشلوا،
فاذا باالقتصاد يجمعهم
مكرهين ولو على أزمات

أدى التراجع
في اسعار
النفط الى
التقليل من
ارباح الدول
المصدرة
للنفط في
منطقة
الشرق االوسط
وشمال افريقيا
بنحو  360مليار
دوالر

رضا صوايا
في أوبريت «الحلم العربي» الشهيرة
جملة تلخص الواقع العربي بأكمله.
الجملة تقول «قدر العصفور طيران...
وقدرنا نغني اغاني» .بعد ان قضى
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب وقـ ـتـ ـه ــم ب ــالـ ـغـ ـن ــاء ف ــرح ــن
بــأسـعــار الـنـفــط املــرتـفـعــة واسـتـقــرار
االنظمة الذي كان يفترض ان يؤمنه
ال ـغــرب مـقــابــل الـ ــوالء والـتـبـعـيــة ،اذا
بــالــرب ـيــع ال ـع ــرب ــي وان ـه ـي ــار اس ـعــار
الـ ـنـ ـف ــط ي ـ ـعـ ـ ّـريـ ــان الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة
ويكشفان املستور االقتصادي.

سوريا :حلم عام !2010
ي ـص ـع ــب اي ـ ـجـ ــاد م ـع ـط ـي ــات وارق ـ ـ ــام
إق ـت ـص ــادي ــة دق ـي ـقــة ف ــي ظ ــل الــوضــع
االمـ ـن ــي ال ـح ــال ــي ف ــي سـ ــوريـ ــا .ب ـنــاء
عـلــى م ــا ه ــو م ـتــوافــر ،ف ــان مستقبل
االقتصاد السوري قاتم وصعب .اذا
اعتمدنا على االرقــام املجردة ،يكون
عـ ــام  2016ه ــو االفـ ـض ــل ف ــي تــاريــخ
سوريا الحديثة .فموازنة  2016التي
بلغت  1980مليار ليرة سورية هي
االك ـب ــر م ـنــذ صـ ــدور ال ـق ــان ــون املــالــي
عام .1967
االساسي للدولة ّ
لكن معدالت التضخم الكبيرة الهائلة
ّ
تعري هذه املوازنة من «ضخامتها»
وتجعل منها مجرد عمالق من ورق.
فــوف ـقــا ل ــاحـ ـص ــاءات ال ــرس ـم ـي ــة ،قد
يتخطى مـعــدل التضخم  %422مع
نهاية هذا العام ،مقارنة بعام 2010
اي قـبــل ب ــدأ إن ـ ــدالع االحـ ـ ــداث ،فيما
الـتـقــديــرات غير الرسمية تشير الى
ان املعدالت قد تتخطى .%600
ً
اذا افـتــرضـنــا ج ــدال ،فــي ظــل املــأســاة
الـ ـي ــومـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـع ـي ـش ـه ــا ال ـش ـعــب
ال ـس ــوري ،ان سـنــة  2010هــي اقصى

مـ ــا ي ـط ـم ـح ــون بـ ــال ـ ـعـ ــودة ال ـ ـيـ ــه ،مــع
أخــذ االرق ــام الرسمية فــي االعـتـبــار،
ُيفترض ان تزيد موازنة العام 2016
بأكثر من  4اضعاف عما كانت عليه
في  2010كي تبقى القدرة الشرائية
لـ ـلـ ـم ــواط ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ه ـ ــي ع ـي ـن ـه ــا.
وبالتالي يفترض ان تـكــون مــوازنــة
 2016نحو  3140مليار ليرة سورية،
ب ـم ــا ان م ـ ــوازن ـ ــة  2010ك ــان ــت 745
مليارًا ...وهذا كي يعيش السوري في
عام  2016على انه العام  !2010اما اذا
اعتمدنا االح ـصــاءات غير الرسمية
فيكفي ضــرب االرق ــام ب ـ  6لنكتشف
كم ان العام  2010بعيد املنال.

العراق :كساد اقتصادي
وفـ ـق ــا ل ـل ـج ـنــة امل ــالـ ـي ــة فـ ــي ال ـب ــرمل ــان
ال ـع ــراق ــي ،يـتــوقــع ان ـت ـقــال االقـتـصــاد
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـسـ ـن ــة مـ ــن مــرح ـلــة
االنكماش الى الكساد ،نظرًا لصعوبة
تحقيق مــا هــو مخطط فــي املــوازنــة
من واردات متوقعة تقدر بـ  71مليار
دوالر بسعر  45دوالرًا لبرميل النفط.
وتـ ـج ــدر االش ـ ـ ــارة الـ ــى ان ان ـخ ـفــاض
دوالر واحــد يطرأ على سعر برميل
النفط يؤدي الى زيادة العجز مليار
دوالر اض ــاف ـي ــة .ف ـك ـيــف اذا صــدقــت
ال ـتــوق ـعــات االك ـث ــر ت ـشــاؤمــا ووص ــل
سعر البرميل الى  30دوالرًا؟

االردن بين النفط والنزوح السوري
ي ـتــأثــر االق ـت ـص ــاد االردن ـ ـ ــي ع ـمــومــا،
خالل عام  ،2016بتدني اسعار النفط
من جهة وكلفة النزوح السوري من
جهة أخــرى .انخفاض اسعار النفط
س ـت ـكــون ل ــه آثـ ــار اي ـجــاب ـيــة ع ـلــى كل
م ــن ع ـجــز ال ـح ـســاب الـ ـج ــاري وعـجــز
املوازنة ،فيما يؤدي النزوح السوري

ال ـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع م ـ ـعـ ــدالت ال ـب ـط ــال ــة فــي
امل ـم ـل ـكــة ال ـهــاش ـم ـيــة ،وال ـت ــي شـهــدت
ارتفاعًا فــي النصف االول مــن 2015
الــى  %12.5مـقــارنــة بالفترة نفسها
م ــن ع ــام  2014وال ـت ــي سـجـلــت فيها
ن ـس ـب ــة  .%11.9وقـ ـ ــد ت ــوق ــع ال ـب ـنــك
الــدولــي ان يبلغ الـنـمــو االقـتـصــادي
لالردن  %3.7عام .2016

فلسطين :مقاومة مستمرة
ه ــام ــش امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورة امـ ـ ـ ــام االقـ ـتـ ـص ــاد
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ض ـي ــق ع ـم ــوم ــا ن ـظ ـرًا
ل ـت ـب ـع ـي ـتــه ل ــاق ـت ـص ــاد االس ــرائ ـي ـل ــي

 145مليار دوالر عجز موازنات دول
مجلس التعاون الخليجي بسبب
إنخفاض اسعار النفط
من المقدر ان ينخفض االنفاق بشكل
كبير في دول الخليج وان يتوقف
العمل بالكثير من المشاريع
بحكم االحتالل ،والرتباطه في شكل
كبير بحجم املـســاعــدات الخارجية،
اضافة الى معدالت البطالة املرتفعة
خصوصًا في قطاع غزة .اال انه رغم
ه ــذه ال ـعــوامــل السلبية والـضــاغـطــة
فان عملية اعادة اعمار قطاع غزة مع
ما قد تجلبه من استثمارات وارتفاع
االن ـفــاق االسـتـهــاكــي سـيـكــونــان من
الـ ـع ــوام ــل ال ـت ــي س ـت ـســاهــم ف ــي نـمــو
االقتصاد الفلسطيني بنحو %3.1
فـ ــي ح ـ ــال لـ ــم تـ ـط ــرأ اي م ـس ـت ـجــدات
سياسية وامنية خطيرة.

ً
الخليج :الذهب فعال اسود
أدى ال ـ ـتـ ــراجـ ــع فـ ــي اس ـ ـعـ ــار ال ـن ـفــط
الـخــام الــى التقليل مــن ارب ــاح الــدول
امل ـص ــدرة للنفط فــي منطقة الـشــرق
االوســط وشمال افريقيا بنحو 360
مـلـيــار دوالر مـقــارنــة مــع ارب ــاح عــام
 .2014وادى ت ـه ــاوي اس ـع ــار النفط
ال ــى تسجيل دول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي عـجـزًا بــاملــوازنــات العامة
ّ
قدره صندوق النقد الدولي بحوالي
 145مـلـيــار دوالر ع ــام  2015واكـثــر
مــن  750مـلـيــار دوالر فــي الـسـنــوات
الـخـمــس املـقـبـلــة .وسـجـلــت مـيــزانـيــة
السعودية عــام  2015عجزًا قياسيًا
بلغ  98مليار دوالر ،فيما قدر العجز
فــي مـيــزانـيــة  2016الـتــي اعـلــن عنها
قبل اسبوع بحوالي  87مليار دوالر.
قـطــر مــن جهتها تــوقـعــت ان تسجل
ع ـج ـزًا ف ــي مـيــزانـيـتـهــا ال ـت ــي اعـلـنــت
عنها للعام  2016يقدر بحوالي 12.8
مليار دوالر وهــو اول عجز تسجله
البالد في  15عامًا.
فــي ضــوء هــذه املعطيات ب ــدأت دول
الخليج في البحث عن مصادر أخرى
ل ـل ــدخ ــل .وي ـت ــوق ــع ان ت ـف ــرض قـيـمــة
م ـضــافــة ع ـلــى امل ـب ـي ـعــات االمـ ــر ال ــذي
سيرفع تكلفة ممارسة االعمال فيها.
وك ـ ـ ــان وزي ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة
الكويتي يــوســف العلي قــد اعـلــن ان
ب ـ ــاده ت ـ ــدرس فـ ــرض ض ــرائ ــب عـلــى
ارباح الشركات املحلية بواقع .%10
وفي ايار املاضي ،اتفقت دول الخليج
في اجتماع وزراء املالية في العاصمة
ال ـ ـق ـ ـطـ ــريـ ــة ع ـ ـلـ ــى مـ ــواص ـ ـلـ ــة ال ـع ـم ــل
الستحداث ضريبة للقيمة املضافة
كخطوة لتنويع اقتصادياتها بعيدًا
عن النفط والغاز.

