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العراق

خيبة كردية «كبيرة» بعد تمرير الموازنة

العبادي يفاوض األميركيين :نحو «تخفيض شكلي»؟
بغداد ــ محمد شفيق
ب ـ ـعـ ــد عـ ـطـ ـل ــة إج ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــة وت ــأجـ ـيـ ـل ــن
أع ـقـبــاهــا ،نـجــح ال ـبــرملــان ال ـعــراقــي في
ع ـق ــد ج ـل ـس ـتــه الـ ـت ــي طـ ــال ان ـت ـظ ــاره ــا،
لـ ـلـ ـتـ ـص ــوي ــت ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ــانـ ـ ــون املـ ـ ــوازنـ ـ ــة
ال ـعــامــة الـ ــذي أثـ ــار اع ـت ــراض ــات ح ــادة
من قبل الكتل الرئيسة الثالث (اتحاد
الـ ـ ـق ـ ــوى ،الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،ال ـك ـتــل
الكردستانية) ،قبل أن تتم أخيرًا فكفكة
عـقــدهــا ،وإطـ ــاق م ــاراث ــون الـتـصــويــت
ع ـل ــى الـ ـق ــان ــون .وت ـم ـك ــن الـ ـب ــرمل ــان مــن
تمرير  11مادة من املوازنة ،من ضمنها
املادة املتعلقة بحصة إقليم كردستان،
والتي بلغت  %12بدل الـ ،%14وفق ما
تم االتفاق عليه أخيرًا ،بحسب ما أعلن
عضو اللجنة القانونية فــي البرملان،
حسن الـشـمــري .لكن اخـتــال النصاب
الـقــانــونــي (ال ــذي يتطلب حـضــور 165
نائبًا على األقل) دفع برئاسة البرملان
إل ــى إب ـقــاء الـجـلـســة مـفـتــوحــة ،عـلــى أن
ُ
تستأنف يوم السبت .واضطر مجلس
الـنــواب إلــى اعتماد مبدأ األغلبية في
ت ـم ــري ــر امل ـ ــوازن ـ ــة ،ب ـع ــد االعـ ـت ــراض ــات
التي سجلها «اتـحــاد الـقــوى» ،ونــواب
املـ ـح ــافـ ـظ ــات امل ـن ـت ـج ــة ل ـل ـن ـف ــط ،ال ــذي ــن
يـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــون ب ـ ـح ـ ـصـ ــص م ـ ــدنـ ـ ـه ـ ــم م ــن
ال ـب ـت ــرودوالر ،فيما رشـحــت أن ـبــاء عن
حصول املعترضني على تطمينات من
الحكومة بشأن مطالبهم.
وفــي أول ّ
رد لها على تصويت أمــس،
جـ ــددت ال ـح ـكــومــة دفــاع ـهــا ع ــن قــانــون

بــ«املـقــاصــة» الـتــي تتحصل عليها
مــن املـعــابــر اإلســرائـيـلـيــة ،ليتسنى
لـهــا دف ــع سـلــف كــامـلــة لـلـمــوظـفــن،
فيما طلبت «الوفاق» مدة لالختبار،
أي تسليم الـجـبــايــات لـعــدة أشـهــر،
قبل الـحــديــث عــن صــرف أي سلف،
ك ـ ـمـ ــا رف ـ ـ ـضـ ـ ــت ص ـ ـ ـ ــرف م ـ ـ ــوازن ـ ـ ــات
تشغيلية للوزارات.
وفي قضية املوظفني ،تصر رام الله
على عــودة كل موظفيها السابقني
بصالحيات كاملة ،وتمكني الوزراء
مــن تعيني طــواقــم إلدارة الـ ــوزارات
فــي غ ــزة بــديـلــة مــن املـعـيـنــة حــالـيــا.
أيضًا ،ظهر تالعب كبير في األرقام
التي ستقبل الحكومة تفريغها من
موظفي «حماس» السابقني ،ما بني
 20ألفًا ثم  18ألفًا والحديث اآلن عن
 10آالف فقط.
وبشأن ملف القضاء ،فبينما تصر
ً
«الوفاق» على تسلمه كامال ،أكدت
«حماس» ضرورة نقاش هذا امللف
مع «فتح» رأسًا في ملفات املصالحة
الثنائية وأن ال عالقة للحكومة بهذا
امل ـلــف .وحــالـيــا ،تشير أوس ــاط إلــى
أنــه يـجــري التحضير للقاء يجمع
الحركتني في القاهرة ،لكن مسؤول
م ـلــف امل ـصــال ـحــة ف ــي «فـ ـت ــح» ،ع ــزام
األح ـم ــد ،أب ـلــغ امل ـخ ــاب ــرات املـصــريــة
أن عقد أي اجتماع يجب أن يكون
ّ
بعد نجاح وفد الحكومة في تسلم
الجبايات وإع ــادة موظفي رام الله
إل ــى م ــواق ــع عـمـلـهــم ب ــ«صــاح ـيــات
كاملة» .إلــى ذلــك ،علمت «األخـبــار»
أن الحديث املصري بشأن السلطة
ش ـ ـمـ ــل تـ ـلـ ـمـ ـيـ ـح ــات م ـ ــن ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة
لـ ــ«حـ ـم ــاس» بـ ــأن رئ ـي ــس الـسـلـطــة،
مـحـمــود ع ـبــاس ،ب ــات يخشى على
م ـس ـت ـق ـب ـل ــه ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وي ـش ـع ــر
ب ــأن إســرائ ـيــل وال ــوالي ــات املـتـحــدة
تسعيان إلــى التخلص منه قريبًا،
وأنه اشتكى هذا األمر للقاهرة ،كما
أبــدى انزعاجه من الحراك املصري
املساعد لدحالن.

ً
ـاول ــة دفـ ــع االنـ ـتـ ـق ــادات
امل ـ ــوازن ـ ــة ،مـ ـح ـ ِ
النيابية املوجهة إليها في هذا اإلطار،
إذ وص ـ ــف امل ـت ـح ــدث ب ــاس ـم ـه ــا ،سـعــد
الـ ـح ــدي ـث ــي« ،ت ـع ـط ـي ــل إق ـ ـ ــرار املـ ــوازنـ ــة
ب ــأن ــه ع ـم ــل غ ـي ــر م ـ ـسـ ــؤول ،وسـيـلـحــق
ضــررًا فــادحــا بمصالح عــامــة الشعب،
ويـعـيــق عـمــل وزارات ال ــدول ــة» ،داعـيــا،
ّ
«تحمل
فــي بـيــان ،مجلس الـنــواب إلــى
ّ
م ـســؤول ـيــاتــه ف ــي حـ ــث أع ـض ــائ ــه عـلــى
االس ـ ـ ــراع ف ــي ال ـت ـصــويــت ع ـلــى قــانــون
امل ــوازن ــة ،لتمكني وزارات ومــؤسـســات
الــدولــة مــن القيام بواجباتها وتقديم
الخدمات للمواطنني».
وع ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدو ،ف ـ ـ ـ ــإن الـ ـتـ ـح ــال ــف
الكردستاني سيكون الخاسر األكبر
م ــن إقـ ــرار امل ــوازن ــة بـشـكـلـهــا ال ـحــالــي،
جراء عدم تلبية ّ
أي من مطالبه .وقال
مصدر نيابي كردي ،في تصريح إلى
«األخـ ـب ــار» ،إن ال ـك ـتــل الـكــردسـتــانـيــة،
س ـ ــواء املـ ـع ــارض ــة أو امل ــوالـ ـي ــة م ـن ـهــا،
تشعر بـ «خيبة كبيرة» إزاء استمرار
ّ
ـال
«ت ـع ــن ــت» بـ ـغ ــداد و«ال ـت ـع ــام ــل ب ـت ـعـ ٍ
مــع مـطــالـبـنــا ومـسـتـحـقــاتـنــا املــال ـيــة».
وأضــاف أن «الكتل الكردية ستضطر
إل ـ ــى الـ ـلـ ـج ــوء ل ـل ـم ـح ـك ـمــة االتـ ـح ــادي ــة
(أعـ ـل ــى س ـل ـطــة ق ـضــائ ـيــة ف ــي الـ ـب ــاد)
للطعن في املوازنة والبنود الخاصة
ب ـ ــاإلقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــم» ،فـ ـيـ ـم ــا هـ ـ ـ ـ ـ ّـدد «الـ ـ ـح ـ ــزب
الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي» ،بزعامة
م ـس ـعــود بـ ــارزانـ ــي ،رئ ـي ــس الـحـكــومــة
ب ـ «مـحــاكـمــة دول ـيــة ّ
ردًا عـلــى ت ـفـ ّـرده».
وأك ـ ــدت ال ـنــائ ـبــة ع ــن الـ ـح ــزب ،نـجـيـبــة

ن ـج ـيــب ،م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ف ــي ح ــدي ــث إلــى
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن «ح ـك ــوم ــة اإلق ـل ـي ــم لــن
تـ ـصـ ـم ــت عـ ـ ــن عـ ـ ـ ــدم تـ ـضـ ـم ــن حـ ـق ــوق
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرد» ،م ـت ــاب ـع ــة «(ان ـ ـ ـنـ ـ ــا) س ـن ـك ـمــل
امل ـ ـشـ ــوار فـ ــي إقـ ــامـ ــة الـ ـشـ ـك ــاوى أمـ ــام
املجتمع الدولي ضد ّ
تفرد العبادي».
ّ
وإل ــى جــانــب امل ــوازن ــة ،ص ــوت مجلس
النواب على قــرار الفــت بشأن الوجود

قرار البرلمان هو األول
من نوعه بعد انتهاء
المعارك ضد «داعش»

األج ـن ـب ــي ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،ه ــو األول مــن
نوعه بعد انتهاء الحرب ضد «داعش»،
وتصاعد تهديدات «فصائل املقاومة»
للقوات األميركية في البالد .وجاء في
ن ــص الـ ـق ــرار أن ــه «ب ـع ــد إعـ ــان الـنـصــر
ال ـن ـهــائــي ع ـلــى امل ـجــام ـيــع اإلره ــاب ـي ــة،
ندعو الحكومة إلى وضع جدول زمني
ملـ ـغ ــادرة الـ ـق ــوات األج ـن ـب ـيــة األراض ـ ــي
العراقية» ،وهو ما ّ
عده مصدر نيابي،
ّ
في حديث إلــى «األخـبــار»« ،قــرارًا باتًا
وملزمًا للحكومة».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،رفـ ــض م ـص ــدر ح ـكــومــي

ق ــرار الـبــرملــان ،مـعـتـبــرًا أنــه «يــأتــي في
إط ــار امل ــزاي ــدات الـسـيــاسـيــة والــدعــايــة
االنتخابية املبكرة ،ومحاولة إحــراج
حـ ـك ــوم ــة الـ ــدك ـ ـتـ ــور ح ـ ـيـ ــدر الـ ـعـ ـب ــادي
أمـ ـ ــام ال ـ ـ ــرأي الـ ـ ـع ـ ــام» .وقـ ـ ــال املـ ـص ــدر،
ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن «م ــن
ص ـ ّـوت عـلــى ال ـقــرار يـبــدو أن ــه تناسى
تــأكـيــدات الــدكـتــور الـعـبــادي املستمرة
ب ـع ــدم وج ـ ــود ق ـ ــوات ب ــري ــة أو ق ــواع ــد
ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ،وآخ ـ ـ ــره ـ ـ ــا فـ ـ ــي م ــؤتـ ـم ــره
الصحافي الثالثاء املــاضــي» .وكشف
املصدر ،في ختام حديثه ،عن «دخول
ال ـع ـب ــادي م ــؤخ ــرًا ف ــي م ـب ــاح ـث ــات مــع
ال ـ ـجـ ــانـ ــب األم ـ ـيـ ــركـ ــي ل ـخ ـف ــض ع ــدي ــد
القوات األميركية في البالد» .بدوره،
أك ـ ـ ــد الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي ف ـ ــي ح ـ ـ ــزب «ال ـ ــدع ـ ــوة
اإلســام ـيــة» ،الـنــائــب جــاســم الـبـيــاتــي
(املـ ـحـ ـس ــوب ع ـل ــى جـ ـن ــاح الـ ـعـ ـب ــادي)،
م ــا ذه ــب إل ـيــه امل ـص ــدر ،م ـت ـحــدثــا ،في
تـصــريــح إل ــى «األخـ ـب ــار» ،عــن «ات ـفــاق
ّ
معي لخروج
الجانبني على برنامج
ال ـق ــوات وف ــق جـ ــداول زم ـن ـيــة وس ـيــاق
مـتـفــق عـلـيــه ،فــي مــا يـبــدو أن ــه خــروج
شكلي لـضـمــان عــدم خ ـســارة جمهور
واس ـ ـ ــع» .وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،أع ـل ــن عـضــو
لـجـنــة األم ــن وال ــدف ــاع الـنـيــابـيــة ،إيــاد
ال ـ ـج ـ ـبـ ــوري ،فـ ــي تـ ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي،
توجيه دعوات إلى وزير الدفاع وقائد
ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـش ـتــركــة وق ــائ ــد ال ـق ــوات
الـ ـب ــري ــة ،الس ـت ـض ــاف ـت ـه ــم ف ــي مـجـلــس
الـ ـن ــواب مل ـنــاق ـشــة ال ــوج ــود الـعـسـكــري
األميركي في البالد.

مقالة

الصين ليست يابان جديدة!
ناصر األمين
أعلنت اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني سلسلة
من التعديالت املقترحة على الدستور تطرقت إلــى شؤون
عدة ،منها السياسة الخارجية القائمة على املنفعة املتبادلة،
وامل ـشــاريــع الـتـنـمــويــة ،وعــاقــة الـصــن بـبــاقــي «اإلنـســانـيــة»،
وعالقة الصينيني من جميع اإلثنيات بعضهم ببعض في
بخصائص صينية» الذي اقترح
إطار مشروع «االشتراكية
ً
البيان إدخاله في الدستور ،إضافة إلى قوانني لحماية البيئة
وإلعطاء سلطة تشريعية كبرى للمدن الكبرى.
لكن أكثر االقتراحات ،التي وردت في البيان الصادر األحد
املاضي ،والتي حازت اهتمام املعلقني واملختصني الغربيني،
تضمن إلـغــاء البند الــذي يمنع الرئيس ونائبه مــن الحفاظ
على منصبيهما ألكثر من دورتني ،إذ انهالت الردود الغربية
مـحــذرة الـصــن مــن أن التحسن االقـتـصــادي سيجلب معه
اعتراضات شعبية على حرمانهم الحرية السياسيةّ ،
لكن في
ذلك اعترافًا ضمنيًا ،هو أن الصني باتت في الطريق الصحيح
نحو ترجمة ّقوتها االقتصادية في التنمية الداخلية ،وفي رفع
مستوى معيشة مواطنيها إلى جانب مشاريع استثمارية
دولية ضخمة.

ما تظهره األرقام
ال ي ــزال كثيرون ينظرون إلــى االقـتـصــاد الصيني على أنه
صناعي فحسب ،فــي وقــت ت ــزداد فيه الـقــدرة االستهالكية
لـلـشـعــب الـصـيـنــي م ــع ك ــل عـ ــام ،إذ وص ــل االس ـت ـه ــاك في
 2017إلــى مــا يـقــارب  %40مــن الناتج املحلي ،كما أضــاف
املستهلكون الصينيون منذ  2010نحو  2.9تريليون دوالر
إلــى االقـتـصــاد الـعــاملــي .مــع ذلــكُ ،يشكك متابعون بصدقية
ّ
البيانات االقتصادية الرسمية الصينية لعام  ،2017ولكنهم
ما عــادوا قادرين على إنكار أهميتها في االقتصاد العاملي
مــع تـحــول اقتصادها مــن االعـتـمــاد األســاســي على اإلنـتــاج
الصناعي إلى االستهالك املحلي .وكما ذكر الرئيس السابق
لـ«غولدمان ساكس» ،جيم أونيل ،فإنه ال بد النظر إلى األرقام
الرسمية في سياق األرق ــام الخاصة بشركائها التجاريني
والـشــركــات الــدولـيــة الـكـبــرى الـتــي لديها أعـمــال تـجــاريــة في
الـصــن .ومــن هنا يشير أونـيــل إلــى أن الـصــن قــد تـجــاوزت

ً
بشراكتها الـتـجــاريــة مــع أملــانـيــا كــا مــن فــرنـســا والــواليــات
املتحدة.
من جهة أخــرى ،تظهر البيانات الرسمية ل ــ 2017أنــه وصل
النمو في الناتج اإلجمالي املحلي الحقيقي (أي ّ
املعدل بحسب
ّ
التضخم) في الصني إلى  ،%6.9ما يشكل قفزة من %6.7
لعام  ،2016وأعلى بـ %0.4من الهدف الذي حددته الحكومة
لـعــام  2017عند  .%6.5ولـكــن يـشــدد أونـيــل على أن الرقم
األكثر أهمية هو نمو الناتج املحلي اإلجمالي االسمي للصني
حينما يترجم لـلــدوالر ،وذلــك ألنــه بفضل رنمينبي (العملة
الصينية) معزز ،نما إجمالي الناتج املحلي ليصل إلى 12.7
تريليون دوالر عــام  ،2017أي ارتـفــع بنحو  ،%13أو 1.5
تريليون دوالر خــال ع ــام .هــذا يعني أنــه مــن حيث القيمة
االسـمـيــة ،خلقت الـصــن خــال عــام واح ــد اقـتـصــادًا جديدًا

خلقت بكين في عام
واحد اقتصادًا جديدًا
بحجم كوريا الجنوبية

بحجم كــوريــا الجنوبية ،وضعفي االقـتـصــاد السويسري.
جراء ذلك ،ال تبدو َ
ذات معنى التوقعات التي تقول إن الصني
تتجه نحو دورة انكماشية طويلة األمد أو تحذو حذو اليابان.
وكما يقول أونـيــل ،لــم تتجنب بكني االنكماش فحسب ،بل
فعلت ذلك بعملة ترتفع قيمتها.
لم يكن الغرب يتوقع من الصني أن تحقق حتى جــزءًا مما
حققته في العقود املاضية .يقول أونيل إنهم في «غولدمان
س ــاك ــس» ك ــان ــوا يـتــوقـعــون أن تـصــل ال ـصــن إل ــى مستوى
اليابان عام ( 2015بطبيعة الحال كانوا يتوقعون أن تتخذ
ً
منحى مختلفًا حيال النموذج االقتصادي املعتمد).
الصني
واليوم بات االقتصاد الصيني يساوي نحو ضعفي ونصف

اقتصاد اليابان ،كذلك تشير البيانات الرسمية إلــى أنــه قد
تدرك الصني حجم اقتصاد الواليات املتحدة مع حلول .2027

نظام عالمي جديد؟
وف ــي ظــل الـحــديــث امل ـتــزايــد عــن ن ـظــام عــاملــي جــديــد بـقـيــادة
الصني ،يظهر رأي الصني حيال ذلك في بيان اللجنة املركزية
ال ــذي قــال إنــه «ال يمكن فصل إن ـجــازات الـصــن فــي الـثــورة
والبناء واإلصــاح عن دعم شعوب العالم؛ مستقبل الصني
ً
مرتبط مباشرة بمستقبل العالم» .كذلك يموقع البيان الصني
ً
بوضوح بديال من الواليات املتحدة ،عندما يقول إن األولى
«تـعــارض دوم ــا اإلمبريالية والهيمنة واالسـتـعـمــار» ،وإنها
«تـلـتــزم طــريــق التنمية وال ـســام الـقــائــم على استراتيجيات
مـفـيــدة لـلـطــرفــن» .لـكــن املـســألــة أعـقــد مــن ه ــذا ،إذ ال بــد من
التذكير بأن بكني تستثمر تريليارات الــدوالرات في سندات
الخزينة األميركية ،وليس من مصلحتها أن ينهار الــدوالر
(تزداد املخاوف اليوم مع الكالم الذي يصدر عن بعض وزراء
الحكومة األميركية حول مصلحة اقتصادية لها كامنة في
دوالر منخفض القيمة ،ما قد يحمل تبعات كارثية).
واستمرار الصني في االستثمار في السندات األميركية ،وهو
مــا تعتمد عليه واشنطن إلــى حــد كبير للحفاظ على قيمة
الــدوالر ،قد يراكم على بكني تبعات أخطر في املدى الطويل،
إضافة إلى الكمية الهائلة من الدين ( %257من الناتج املحلي
عــام  )2017ال ــذي راكمته منذ مــا بعد أزم ــة  2008لتمويل
االستثمار املفرط وانخفاض التصدير آنذاك.
لذلك ،تبحث الصني عن حلول لتفادي األزمات التي تنتظرها
عبر خلق «تـعــاون إقليمي ودول ــي» في االستثمار واإلنتاج
والتبادل التجاري ،وعبر التخلي عن النمو املرتفع من أجل
خلق اقتصاد خدماتي محلي يعتمد أساسًا على اإلنترنت.
ويرافق انخفاض االعتماد على اإلنتاج سياسات إيكولوجية
(بيئية) ّ
للحد من آثار التلوث (أمر قد يجزم كثيرون بأحقية
أنه فات األوان لتحقيقه) ،إضافة إلى االستثمار في البحوث
العلمية والتطور التكنولوجي واألتمتة والذكاء االصطناعي،
وكـلـهــا مــوجـهــة نـحــو مـســار قــد ال يمكن تـحــديــده بـعــد .من
هنا ،تقف الصني اليوم أمــام اختبار في التفاقم الرأسمالي
والتكنولوجي أكثر من كونها مشروع دولة متقدمة ناجحة
أو فاشلة فحسب.

