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مجتمع وإقتصاد
تقرير

ُ
إذا أمطرت في واشنطن ،ستفتح المظالت في بيروت والقاهرة
وبكين وبرلين .تسير العولمة االقتصادية والمالية وفقًا لهذا
المنطق منذ بداية التسعينيات ،غير أن لهذا الواقع أهمية خاصة،

ً
مباشرة َ ،في هذه المرحلة مع وصول إدارة جديدة إلى البيت
أكثر
ٌ
األبيض؛ إدارة ت ِعدبقطيعة مع سياسات االندماج العالمي لمصلحة
التوجهات الحمائية في كل بلد .إنه عالم دونالد ترامب ،الذي

ّ
العولمة في عهد(ة) ترامب النمو ال يكون
"خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة م ـ ـفـ ــاج ـ ـئـ ــة" .هـ ـ ـك ـ ــذا ُوصـ ـ ــف
ق ـ ــرار ال ـش ــرك ــة األم ـي ــرك ـي ــة لـصـنــاعــات
السيارات" ،فورد" ،مطلع العام الجاري،
ال ـقــاضــي بــإل ـغــاء خ ـطــط ب ـنــاء مصنع
س ـي ــارات فــي املـكـسـيــك ،واالسـتـعــاضــة
ع ـن ــه ب ـت ـج ـم ـي ـع ـهــا فـ ــي م ـص ـنــع ق ــائ ــم،
مـ ــع ت ـخ ـص ـي ــص  700مـ ـلـ ـي ــون دوالر
ل ــاس ـت ـث ـم ــار فـ ــي م ـن ـش ــأة مـخـصـصــة
لـ ـلـ ـسـ ـي ــارات ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة فـ ــي واليـ ــة
ميتشغن .صحيح أن املصنع صغير،
وأنه لن ّ
يغير القدر االقتصادي للبلد
الالتيني ،غير أن الخطوة رمزية جدًا
كونها تعكس بداية ّ
تكيف الصناعات
مع فلسفة اإلدارة األميركية الجديدة
ونيتها معاقبة الـشــركــات الـتــي تنقل
الوظائف واالستثمارات إلى الخارج؛
وفـ ــي ح ــال ــة "فـ ـ ـ ــورد" ،فــإن ـهــا ت ـعـ ّـرضــت
لـ ـك ــام قـ ـ ــاس مـ ــن ال ــرئـ ـي ــس امل ـن ـت ـخــب
دونالد ترامب خالل العام املاضي ،ما

الوضع
الكهربائي
ّ
يشكل عائقًا
أمام التنافسية
وأداء األعمال (أ
ف ب)

مالمح فك ارتباط نفطي
في الشرق األوسط
لـطــاملــا ش ـعــرت ب ـل ــدان مـنـطـقــة الـشــرق
األوسط وشمال أفريقيا بأن النفط هو
لعنتها فــي أوق ــات الـشــدة ،أكــانــت تلك
البلدان مـصـ ّـدرة أم مستوردة للوقود
األحـ ـ ـف ـ ــوري .غ ـي ــر أن ف ـت ــرة ال ـس ـن ــوات
الثالث املاضية ،أظهرت نوعًا من ّ
فك
االرت ـبــاط بــن املجموعتني ،وإن ليس
باملستويات املأمولة.
ّ
ب ـح ـســب ت ـق ــري ــر ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي ،ف ــإن
مـ ـع ــدل ال ـن ـم ــو فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة بــرم ـت ـهــا
س ـي ـت ـعــافــى خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات املـقـبـلــة
م ــع تـسـجـيــل "االنـ ـتـ ـع ــاش األقـ ـ ــوى في
ال ـن ـش ــاط االقـ ـتـ ـص ــادي ل ـ ــدى ال ـب ـل ــدان
املـ ـسـ ـت ــوردة ل ـل ـن ـفــط" .وب ــال ـف ـع ــل ،على
الــرغــم مــن أن النمو فــي بـلــدان مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ه ــو إل ــى ارت ـف ــاع
ـ ـ وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي ق ـط ــر ن ـت ـي ـجــة دخ ــول

م ـشــاريــع ج ــدي ــدة إلن ـت ــاج ال ـغ ــاز حـ ّـيــز
ّ
ال ـخــدمــة ـ ـ ف ــإن "ال ـن ـمــط سـيـبـقــى أدن ــى
ّ
بـكـثـيــر م ــن املـ ـع ــدل ال ـتــاري ـخــي طــويــل
ً
امل ـ ــدى" .فـفــي ال ـس ـعــوديــة م ـث ــا ،النمو
سيكون  %1.6و %2.5في َ
عامي 2017
و" ،2018وتـ ــم خـفـضــه بـعــدمــا ظـهــرت
تفاصيل إضــافـيــة عــن خـطــة التعديل
الـهـيـكـلــي ال ـت ــي تـعـتـمــدهــا ال ـب ــاد في
امل ـج ــال ــن امل ــال ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي ،ومــع
اتضاح نطاق التباطؤ في القطاعات
غير النفطية".
ف ــي املـ ـق ــاب ــل" ،مـ ــن امل ـت ــوق ــع أن تـشـهــد
ال ـب ـل ــدان املـ ـسـ ـت ــوردة لـلـنـفــط ت ـســارعــا
واسع النطاق في معدالت النمو خالل
ال ـف ـت ــرة امل ـ ــدروس ـ ــة ،م ــع ع ـ ــودة الـنـمــو
فــي ع ــام  2019لـيـعــادل تقريبًا املـعـ ّـدل
ّ
املسجل تاريخيًا".

ّ
اضطر مديرها التنفيذي مارك فيلدز
إلى التأكيد أن شركته تتطلع للتعاون
مــع اإلدارة ال ـجــديــدة ،إل ــى درج ــة أنها
ُ
تلغي خطة بقيمة  1.6مليار دوالر.
"فـ ـ ـ ـ ـ ــورد" ه ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ،وس ـت ـت ـح ــول
ت ــداعـ ـي ــات وص ـ ــول تـ ــرامـ ــب إل ـ ــى أح ــد
أقوى املواقع االقتصادية والسياسية
فــي الـعــالــم ،إلــى إج ــراءات فــي مختلف
الشركات العابرة للقارات أو الوطنية،
وف ــي الـبـلــدان واألقــال ـيــم بــرمـتـهــا .وقــد
بــدأت مالمح ذلــك مــع الـجــار الشمالي
ّ
للواليات املتحدة ،حيث وصلت األمور
بــرئـيــس الـحـكــومــة ال ـك ـنــدي ،جاستني
ت ـ ـ ـ ــرودو ،إل ـ ــى إجـ ـ ـ ــراء ت ـع ــدي ــل وزاري
فــي صميم تشكيلته ،األب ــرز فيه كان
اس ـت ـبــدال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ،ستيفان
ديـ ــون ـ ـ الـحـلـيــف ال ـقــديــم والـسـيــاســي
الـلـيـبــرالــي امل ـخ ـضــرم فــي أوت ـ ــوا ،إنما
صاحب النقد ال ــاذع لدونالد ترامب

وق ـ ــد ت ـع ــاف ــت أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط نـسـبـيــا
م ــن امل ـس ـت ــوى امل ـن ـخ ـفــض ـ ـ وامل ـخ ـيــف
للمنتجني ـ والبالغ  30دوالرًا للبرميل
في بداية عام 2016؛ غير أنها ال تزال
عـنــد نـصــف امل ـعــدل امل ـسـ ّـجــل قـبــل عــام
ّ
 .2015وق ــد ســل ـمــت مـجـمــوعــة ال ــدول
ّ
املصدرة للنفط ،أوبك" ،بعد عامني من
زيـ ــادة اإلن ـت ــاج غـيــر امل ّـكـبــوحــة لكسب
ح ـصــص س ــوق ـي ــة" ،ب ــأن ــه ح ــان الــوقــت
إلعادة التقويم السياسيةّ ،
وقررت في
الخريف املاضي وضع سقف لإلنتاج
ع ـنــد  32.5م ـل ـيــون بــرم ـيــل يــوم ـيــا في
النصف األول من عام .2017
ّ
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن ترتفع
األسعار خالل السنوات املقبلة ،غير أن
املنافسة من منتجي الغاز الصخري
األمـيــركــي ،الــذيــن اسـتـعــادوا نشاطهم
ّ
ّ
ّ
بقوة حتى في ظــل األسعار السائدة،
م ـس ـت ـم ــرة وب ـ ـق ـ ــوة .وفـ ـ ــي ظـ ــل وعـ ــود
الرئيس دونالد ترامب بإمكان إطالق
مـشــاريــع جــديــدة للتنقيب عــن النفط
ّ
فــي أراض ــي ومـيــاه الــواليــات املــتـحــدة،
ّ
فإن اآلفاق ال تبدو واعدة جدًا ألوبك.
هـ ـك ــذا ت ـب ـق ــى املـ ـخ ــاط ــر الـ ـت ــي تـحـيــق
باملنطقة متمحورة حــول عــدم ارتفاع
أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ب ــامل ـس ـت ــوى امل ـط ـلــوب
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ـ ـ ـ ب ــوزي ــرة شـ ــؤون ال ـت ـج ــارة ال ـعــامل ـيــة،
كريستيا فــريــانــد ،ال ـتــي نـجـحــت في
توقيع اتفاقية تجارة ّ
حرة مع االتحاد
األوروبي في الخريف املاضي.
وإلى التغييرات املشهودة في أميركا
ال ـش ـم ــال ـي ــة ،قـ ــد نـ ـب ــدأ ق ــري ـب ــا ب ــرص ــد
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـك ـي ـي ـف ـي ــة م ـ ــن امل ـ ـصـ ــارف
املــركــزيــة ح ــول ال ـعــالــم ،وت ـحــدي ـدًا تلك
ال ـت ــي يـلـعــب ال ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي دورًا
أساسيًا في أدواتها النقدية.
على هذه الخلفية ،يبني البنك الدولي
تحليله ال ـخــاص بــاالقـتـصــاد العاملي
وتقديراته للنمو في األقاليم املختلفة
خالل املرحلة املقبلة ،ويعنون تقريره
عـ ــن اآلف ـ ـ ـ ــاق االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـع ــامل ـي ــة،
"االستثمارات الضعيفة في زمــن عدم
اليقني".
ّ
وفقًا لحسابات خبراء البنك ،فإن النمو
ّ
سيتحسن إلى
في البلدان الصناعية

سي ّ
ُ
سجل لبنان ثالث
أسوأ نمو اقتصادي
في عام  2017بين
بلدان الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
امل ـ ـتـ ــوقـ ــع ،وإم ـ ـ ـكـ ـ ــان أن تـ ـ ـ ـ ــزداد ح ـ ـ ّـدة
ان ـع ـكــاســات ال ـص ــراع ــات ال ـقــائ ـمــة ،مع
العلم بــأن اسـتـمــرار الـصــراع الـســوري
فــي شكله الـحــالــي ،قــد يــرفــع تقديرات
إع ــادة اإلع ـمــار فــي ه ــذا الـبـلــد العربي
ّ
واملقدرة من قبل خبراء البنك
املهدم ـ
ال ــدول ــي نـفـســه ب ــن  100مـلـيــار و200
مليار دوالر ـ إلى الجانب األعلى.
وخالل السنوات الثالث املاضية ،كان
لتراجع أسعار النفط آثار بالغة على
البلدان املصدرة له" .في بلدان مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،ب ـ ـ ــدأت تـظـهــر
بوضوح آثار انخفاض أسعار النفط
عـلــى ال ـق ـطــاع امل ــال ــي" ي ـقــول الـتـقــريــر.
"وال ـ ـ ــودائ ـ ـ ــع فـ ــي الـ ـجـ ـه ــاز امل ـص ــرف ــي،
وت ـح ــدي ـدًا ت ـلــك امل ـتــأت ـيــة م ــن الـقـطــاع
العام ،هي دون نمو النشاط االئتماني
ّ
وفــي بعض األحـيــان تتقلص نتيجة
تنامي حاجات املالية العامة وتراجع
النشاط االقتصادي" .أمــا في الطرف
اآلخــر من املعادلة ،فقد ساعد تراجع
أسـعــار النفط فــي البلدان املستوردة

ّ
معدل  %1.8خالل الفترة املدروسة بني
َ
عامي  2017و .2019تفصيليًا ،ستشهد
ّ
الواليات املتحدة تطورًا إيجابيًا على
مستوى نشاط الصناعات املختلفة،
ّ
النمو من %1.6
ما ُيساهم في ارتفاع
ّ
مسجلة في عام  2016إلى  %2.2خالل
فترة العامني املقبلنيّ .
غـ ـي ــر أن "هـ ـ ــذه الـ ـت ــوقـ ـع ــات ال ت ــأخ ــذ
بــال ـح ـس ـبــان تــأث ـيــر ال ـس ـيــاســات الـتــي
تـ ـقـ ـت ــرحـ ـه ــا اإلدارة ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة فــي
ّ
ال ــوالي ــات املــت ـحــدة ،حـيــث إن نطاقها
وشـكـلـهــا الـنـهــائــي يـبـقـيــان غامضني"
ّ
ي ـق ــول ال ـت ـقــريــر ،م ــع ال ـع ـلــم ب ــأن خــطــة
الـتـحـفـيــز االق ـت ـصــادي ال ـتــي يـعــد بها
الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب عبر برنامج
استثمارات في البنى التحتية ،بمبلغ
طموح قد يفوق نصف تريليون دوالر،
"قــد تـ ّ
ـؤدي إلــى معدالت نمو أقــوى من
املتوقع حاليًا" .أما في منطقة اليورو

له ،وتحديدًا لبنان واملغرب وتونس،
فــي خـفــض عـجــوزاتـهــا فــي الـحـســاب
الجاري.
ونتيجة انهيار أسعار النفط ،تعاني
ب ـلــدان املـنـطـقــة بمجملها مــن ضعف
نـمــو االس ـت ـث ـمــارات ،وق ــد تــراجــع نمو
اإلن ـفــاق االسـتـثـمــاري فيها مــن %4.4
فـ ــي ع ـ ــام  2010إل ـ ــى  %2.6فـ ــي ع ــام
ّ
املصدرة للنفط
 .2015أما في البلدان
ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،فـ ـق ــد هـ ـ ــوى نـ ـم ــو اإلن ـ ـفـ ــاق
االستثماري في تلك البلدان إلى %2.4
فقط في عام  ،2015وهو ّ
املعدل األدنى
املـسـ ّـجــل منذ عــام ُ .1994
ويـظـهــر هذا
التدهور أنــه خــال أكثر من  20عامًا،
وصل خاللها سعر النفط إلى مستوى
قياسي تاريخي ومــوازنــات خليجية
بـفــوائــض مــرتــاحــة ،يبقى االستثمار
ّ
مـعــلـقــا بـسـعــر الـبــرمـيــل م ــن دون أفــق
واضــح لقدرة القطاعات األخــرى على
توليد قيمة مضافة فعلية.
إلــى النفط ،وارتباطًا به في مجاالت
كـثـيــرة ،تـظـهــر تـحــديــات عــديــدة على
م ـس ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة
ال ـع ــام ــة ف ــي ب ـل ــدان امل ـن ـط ـقــة ،بحسب
الـبـنــك ال ــدول ــي .وت ـت ـنـ ّـوع بــن ضـمــان
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال اإلدارة
ُ
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وفـ ـ ــي إط ـ ــاره ـ ــا تـ ـع ـ ّـد
ً
إدارة املــالـيــة الـعـ ّ
ـامــة عــامــا أساسيًا؛
تـ ـن ــوي ــع ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي فــي
ال ـب ـل ــدان املـ ـص ـ ّـدرة لـلـنـفــط ب ـع ـي ـدًا عن
ال ــوق ــود األح ـ ـفـ ــوري؛ تـسـهـيــل الـبـيـئــة
االقتصادية تمهيدًا الزدهــار القطاع
ال ـ ـخـ ــاص؛ االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن م ـق ـ ّـوم ــات
املعطيات الديموغرافية فــي املنطقة
م ــن خـ ــال ت ـط ـب ـيــق اإلصـ ــاحـ ــات فــي
أسواق العمل.

Oxfam is launching a tender to Rehabilitate Latrines, Hand Washing Facilities, and Water Tanks in the
bekaa region and is looking for qualified contractors in order to perform the task. You can collect the
Tender Documents from Our Beirut Office or Zahle Office. Hamra, Makdessi Street, GS Building, 3rd
Floor. Zahle, Baalback Highway, Nicolas Jerjes Building, 2nd Floor. For more information please call
70/062695 Beirut or 70/661115 Zahle.

