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ملخّص تنفيذي
يف خالل العقدين األخريين ،شهد معظم منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا احتجاجات واضطرابات عماّ لية
ومطالب بالتنمية املحلّية وحركات داعية إىل االستقاللية أو حتّى االنفصال .وفيام عبرّ ت هذه األحداث عن مجموعة
كبرية من الشكاوى ،يفيد التم ّعن يف طبيعتها تسليط الضوء عىل بعض املواضيع املتك ّررة يف مواقع مح ّددة يف أنحاء
املنطقة وخاصة يف املناطق الغنية باملوارد الطبيعية .فقد اشتىك السكان يف إقليم كردستان العراق والبرصة وبرقة يف
ليبيا وخوزستان يف إيران وقفصة يف تونس واملنطقة الرشقية يف اململكة العربية السعودية والحسكة ودير الزور يف
سوريا وحرضموت وسبأ يف اليمن من التخلّف التنموي علامً أ ّن عائدات املوارد الطبيعية تُجنى من مناطقهم.
وتذكّرنا هذه املطالب األقاليمية الداخلية باملطالب املامثلة التي كانت قامئة يف دول منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا يف القرن السابق عندما كانت ترزح تحت الهيمنة االستعامرية وتسعى نحو تأميم املوارد الحيوية من
الرشكات األجنبية أثناء جهودها لنيل االستقالل .فقد اعرتضت هذه الدول عىل تحويل العائدات إىل خارج األرايض
ماسة إليها .بالتايل ،برز تأميم املوارد
التي تنتجها يف حني كانت البلدان تُحرم من رؤوس أموال وثروات هي بحاجة ّ
كوسيلة لإلبقاء عىل املزيد من العائدات محلّياً .وفيام ب ّررت “قومية املوارد” جهو َد الدول بسحب السيطرة عىل
املوارد الطبيعية من الرشكات األجنبية ،تتبلور فكرة “أقاليمية املوارد” اليوم ضمن املجتمعات املحلّية الغنية باملوارد
لت ّربر مطالبها باالحتفاظ عىل املزيد من عائدات املوارد التي تحققها مناطقها محلّياً.
ويعكس بروز أقاليمية املوارد واقعاً يقرتن فيه التفاوت املناطقي مع مستويات عالية من التفكك االجتامعي والرصاع.
فعندما انسحبت القوى االستعامرية ،ظهرت حكوماتٌ جديدة اتسمت باملركزية املفرطة واستم ّرت يف تطبيق سياسة
ظل الحكم االستعامري ،مفضّ لة املراكز امل ُدنية والساحلية عىل األرياف
تنموية متحيّزة كانت قد نشأت يف األصل يف ّ
البعيدة حيث ترتكّز معظم املوارد .وم ّرة أخرى ،أخذت العائدات تتو ّجه إىل مناطق خارج األرايض التي تحقّقها.
وعندما كان الرتابط والهوية الوطنيان هشّ ني ،بدأت املجتمعات املقيمة يف هذه األرايض تهت ّم أكرث يف اإلبقاء عىل
حل شكاواها السياسية واالقتصادية من خالل تطبيق املنطق الذي دعا اىل تأميم
املزيد من عائدات املوارد ،محاول ًة ّ
املوارد لكن يف سياق إقليمي أضيق.
وتواجه حكومات منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تحدياً يف ف ْهم الضغوط الكامنة التي تع ّزز التوجه نحو
أقاليمية املوارد واستيعابها والتكيّف معها .فبإمكان أقاليمية املوارد أن تع ّزز التفكك االجتامعي وعدم االستقرار .وإذا
مل تت ّم معالجة هذه التوتّرات ،بإمكانها أن تح ّول هذه البلدان إىل أر ٍ
اض خصبة لنشوب الرصاعات ،وال س ّيام يف حال
وقوع صدامات سياسية مستقبلية من حروب أهلية أو تغيري أنظمة أو ثورات شعبية أو انقسامات أو غزو أجنبي.
ومع أ ّن أقاليمية املوارد ال تؤ ّدي بالرضورة إىل صعود النزعة االنفصالية ،إال أ ّن تواجد املصادر يف األقاليم التي يعترب
فيها السكان أنفسهم أفرا َد “أ ّمة” منفصلة قد يعزز الرغبة باالنفصال ويجعلها أكرث إلحاحاّ وجاذبية.
ويف معالجة نزعة أقاليمية املوارد ،ينبغي عىل الحكومات أن تتفادى السياسات التي تع ّزز االنقسامات األقاليمية أو
االعتامد عىل املوارد .فاآلل ّيات التي تويل اهتامماً لشكاوى املناطق الغنية باملوارد وتهمل املناطق التي تعاين تهميشاً
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ترسخ االعتقاد بأ ّن للمناطق الغنية باملوارد ح ّقاً أكرب
وحرماناً مامثلَني لكن يصدف أنّها تفتقر للموارد بإمكانها أن ّ
بها .وقد يفاقم هذا بدوره االنتامءات واالنقسامات األقاليمية .وبإمكان السياسات التي تستهدف التفاوت املناطقي
عىل املستوى الوطني أن تخفّف من ح ّدة التوتّرات من دون تعزيز االنتامءات األقاليمية .يف سياق مامثل ،فإن
االعتامد االقتصادي عىل املوارد يجعل منها هدفاً سهالً للتوتّرات والرصاعات املستدامة .وبالتايل ،فإنه بإمكان التنويع
االقتصادي أن يكرس حلقة الرصاع حول املوارد وأن يعزز االستقرار.
وفيام يُ َع ّد بروز أقاليمية املوارد مسأل ًة معقّدة ،ناجمة عن مجموعة من الرشوخ التي تظهر يف قلب الديناميات
املؤسساتية التي حكمت الدولة القومية املعارصة يف الرشق األوسط ،يربز التفاوت املناطقي كشكوى صارخة ت ُطلق
ّ
يف كل أنحاء هذه املناطق .وقد تتض ّمن معاينة مع ّمقة حول اآلليّات املمكنة ملعالجة تلك التباينات مظاه َر الحوكمة
كافة .ولتفادي تقديم مناقشة عامة جدا ً ،تركّز هذه الورقة التحليلية تحديدا ً عىل طرق لتحسني توزيع عائدات املوارد
الطبيعية بني املناطق ،وتقيّم أيضاً بعض اآلليّات ،مبا فيها أدوات تقاسم عائدات املوارد وصناديق التنمية األقاليمية
كل منها وسلبياتها.
والرشكات الحكومية األقاليمية وتوزيع أرباح املوارد ،مسلّط ًة بإيجاز الضوء عىل حسنات ّ
وتختتم الورقة بتسليطها املزيد من الضوء عىل مدى تعقيد املسألة من خالل مناقشة تجربة العراق بعد الغزو عام
 .2003فقد اضطُ ّرت الحكومة املركزية العراقية ،نظرا ً إىل التوتّرات القامئة بينها وبني حكومة إقليم كردستان العراق
والبرصة وغريهام من املحافظات الغنية بالنفط ،إىل وضع نظام متع ّدد املستويات يشمل آليات لتوزيع العائدات بني
املناطق كافة باإلضافة إىل تخصيص أموال خاصة للمحافظات املن ِتجة للنفط .وقد أ ّدى ذلك إىل التعاطي مع العائدات
حسب معادلة صفرية لصالح طرف واحد عىل حساب األطراف األخرى ،وكانت األقاليم الشحيحة املوارد الخارس
األكرب فيها ،اذ سعت املحافظات الغنية بالنفط إىل تعزيز مصالحها عرب إبرام اتفاقيات مستقلّة مع رشكات أجنبية.
فحتّى وقت ليس ببعيد ،نجحت حكومة إقليم كردستان ،باعتبارها منطقة خاصة مستقلة جزئياً تربز فيها طموحات
انفصالية قوية ،نجاحاً ملفتاً يف اتّباع هذا السلوك ،مشكّلة بذلك مثاالً متط ّرفاً عن كيفية تط ّور أقاليمية املوارد.
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أقاليمية الموارد في منطقة الشرق األوسط وشمال
اض غنية ومجتمعات مهمّشة
أفريقيا :أر ٍ

مقدمة
ّ
باتت مشاهد مثل خ ّزانات النفط املشتعلة يف راس النوف واملواجهات املحتدمة يف كركوك واالحتجاجات الشعبية
يف خوزستان واملظاهرات يف والية قفصة الغنية بالفوسفات واملصايف النفطية البدائية التابعة لتنظيم داعش يف دير
الزور ،صورا ً محفورة يف الذاكرة .فعىل مدى العق َدين املاضيَني ،أصبحت املوارد الطبيعية هدفاً لبعض سكان األقاليم
الغنية بها يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،إذ أثارت لديهم نزعات نحو تحقيق يشء من االستقاللية اإلدارية
التي متكنهم من إدارة موارد مناطقهم مبا يلبي احتياجاتهم عىل املستوى املناطقي.
يف القرن الحايل ،واجهت دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تحديات كبرية بسبب صدامات سياسية من
حروب أهلية أو تغيري أنظمة أو ثورات شعبية أو انقسامات أو غزو أجنبي يف حالة العراق يف العام  1.2003وغرقت
بعض منها إىل زيادة سيطرته عىل املوارد املحلّية .تدرس هذه
بعض الدول يف رصاعات وشهدت بروز جهات سعى ٌ
الورقة دور املوارد الطبيعية يف هذه الرصاعات ،وتوضح أنّه عىل الرغم من أ ّن التوتّرات حول املوارد تظهر بوضوح يف
البلدان التي تعاين نزاعاً مفتوحاً ،فهي تظهر أيضاً يف بلدان أكرث استقرارا ً .ويف هذه الحاالت األخرية ،تتبلور التوترات
بشكل احتجاجات واضطرابات عماّ لية ومطالب تنمية محلّية وتح ّركات داعية إىل االستقاللية أو حتى االنفصال .وإذا
مل تت ّم معالجة هذه التوتّرات ،بإمكانها أن تح ّول هذه البلدان إىل أر ٍ
اض خصبة لنشوب رصاعات طويلة ،وال سيّام يف
حال وقوع صدمات سياسية مستقبلية.
مناطق تب ُعد عن املراكز امل ُدنية أو التي ال تض ّم القدر نفسه من السكّان.
متيل املوارد الطبيعية إىل الرتكّز جغرافياً يف
َ
غري أ ّن الرثوات ومشاريع التنمية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا متيل إىل الرتكيز عىل املراكز الحرضية
والعواصم واملناطق الساحلية .وقد أيقظ هذا التباين مشاعر الحرمان لدى السكّان املقيمني يف املناطق املتأخّرة
اقتصادياً ،مبا فيها تلك الغنية باملوارد .ففي تلك املناطق ،أعربت املجتمعات املحلّية عن عدم رضاها عن استخراج
املوارد من أراضيها الذي غالباً ما يرتتّب عليه كلفة بيئية واجتامعية ،وذلك لصالح املناطق املفضّ لة أكرث .ويف بعض
الحاالت ،تزامنت هذه املشاعر بالحرمان ،أحقيقية كانت أم متص َّورة ،مع تضامنات اجتامعية يف صفوف مجموعات
بحصة أكرب من عائدات املوارد املستخرجة
طائفية و/أو إثنية و/أو قبلية .فقد سعت هذه املجموعات إىل االحتفاظ ّ
من أراضيها ،يف محاول ٍة للتخفيف من التباينات يف تنمية املناطق ،مماّ ساهم يف بروز احتجاجات مجتمعية محلّية
ونشوب اضطرابات عماّ لية ،ويف بعض األحيان ،تزايد النزعات االنفصالية.

2

تُطلِق هذه الورقة عىل هذه الظاهرة تسمية “أقاليمية املوارد” 3.ففيام يُستخدم مصطلح “قومية املوارد” لإلشارة إىل
النزعة الوطنية الداعية إىل تأميم املوارد والتي ت ّربر الجهود التي تبذلها الدولة لنقل السيطرة عىل املوارد الطبيعية
من الرشكات األجنبية إىل ك َنفها ،يشري مصطلح أقاليمية املوارد إىل النزعة املحلّية يف املناطق الغنية باملوارد لنيل
املزيد من املنافع من عائدات املوارد امل ُحقَّقة محلّياً 4.مبعنى آخر ،ميكن فهم أقاليمية املوارد عىل أنها الصورة املحلّية
لقومية املوارد .فعندما يزداد التفاوت املناطقي والتفكك االجتامعي ،تبدأ مجموعات جديدة برؤية املوارد عىل أنّها
لحل شكاواها السياسية واالقتصادية من خالل تطبيق املنطق الذي دعا إىل تأميم املوارد لكن يف سياق إقليمي
وسيلة ّ
أضيق 5.ومع أ ّن أقاليمية املوارد ال تؤ ّدي بالرضورة إىل صعود النزعة االنفصالية ،إال أ ّن تواجد املصادر يف األقاليم التي
يعترب فيها السكان أنفسهم أفرا َد “أمة” منفصلة قد يعزز الرغبة باالنفصال ويجعلها أكرث إلحاحاً وجاذبية.
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والالفت أ ّن االحتجاجات واالضطرابات العماّ لية واملطالب التنموية تظهر يف املناطق الفقرية باملوارد أيضاً .ومع أ ّن
التفاوت الجغرايف يف توزيع املوارد يعقّد ديناميات الرصاع بني الدولة واملناطق الغنية باملوارد عىل وجه الخصوص ،ال
تقترص الشكاوى عىل هذه املناطق فحسب ،وال ينبغي معالجتها منفردة .وتواجه حكومات منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا التح ّدي املتمحور حول ف ْهم الضغوط الكامنة التي تحثّ عىل أقاليمية املوارد وحول استيعابها
والتك ّيف معها .وبقيامها بذلك ،عليها أن تبحث يف دور الدولة يف ترسيخ االنقسام اإلقليمي والتفاوت املناطقي
وإعادة إنتاجهام عىل املستوى الوطني يف املناطق املتخلّفة الغنية باملوارد أو الفقرية بها.
وتشكّل السياسات الوطنية التي تبحث يف موضو َعي التفاوت املناطقي والتفكك االجتامعي عىل املستوى الوطني
رضور ًة ليس لتلبية مطالب املناطق الفقرية فحسب ،بل لتج ّنب تعزيز فكر ِة أ ّن السكان املقيمني يف األرجاء األقرب
إىل املوارد يحظون بحقٍ أكرب يف االستفادة منها .وتحظى السياسات التي تهدف إىل تنويع االقتصاد بعيدا ً عن املوارد
ترسخ
بالقدر عينه من األه ّمية ،إذ بإمكانها أن تكرس حلقة التوتّر حول تقسيم الريع 6.فالخيارات السياسية التي ّ
الحقوق دون الوطنية يف املوارد واالعتامد االقتصادي عليها ،غ ُري مستدامة من الناحية املالية .عالوة عىل ذلك ،قد
يعزز هذا النوع من السياسات االنتامءات األقاليمية ٍ
كنمط من التنظيم السيايس ،فال يفيض إال إىل مفاقمة االحتامل
بأن ينشب رصاع وتنهار الدولة.
تبدأ هذه الورقة التحليلية يف رصد األقاليم التي برزت فيها أقاليمية املوارد بدرجاتها املتفاوتة يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ،مح ّدد ًة بشكل عام مظاهر املسألة املطروحة وأمثلة عليها .ث ّم تطرح املسأل َة يف سياق
االقتصاد السيايس يف دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وتبينّ كيف أ ّن بروز أقاليمية املوارد نتج عن تفاقم
ُ
والدول
التفاوت املناطقي والتفكك االجتامعي يف دول املنطقة ،واللذان زادت من ح ّدتهام املخلّفاتُ االستعامرية
والنقص يف الحقوق السياسية .وت ُظهر الورقة كيف أ ّن التوزّع الجغرايف املتفاوت للموارد
املركزية واالعتام ُد عىل املوارد
ُ
ميكنه أن يغذّي الديناميات السابق ذكرها ويزيد من احتامل نشوب رصاع .نهايةً ،نظرا ً إىل مدى تعقيد هذه املسألة
وتعدد املطالب املرتبطة بها ،تسلّط الورقة الضوء عىل املطالب للمزيد من التنمية املحلّية .لذلك ،تركّز الورقة عىل
اقرتاح حلول سياسة بإمكانها أن تعالج التفاوت املناطقي يف جهود التنمية .وتختتم الورقة باستعراض دراسة حالة
عن العراق يف مرحلة ما بعد الغزو إلبراز التعقيدات التي ترتافق مع حلول السياسة تلك .جوهرياً ،توضح الورقة أ ّن
لحل مشكلة التفاوت املناطقي والتنمية غري املتوازنة يف
أقاليمية املوارد تع ّجل من رضورة إيجاد األساليب املناسبة ّ
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
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أقاليمية املوارد يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
يرصد الجدول والخريطة أدناه بإيجاز األقاليم التي برزت فيها أقاليمية املوارد يف املنطقة .وقد ظهرت هذه التوتّرات
يف مناطق غنية باملوارد شعرت بأ ّن الحكومة املركزية قد ه ّمشتها فطالبت بتأمني التنمية وفرص عمل من خالل
ثروة املوارد املوجودة يف مناطقها .وينبغي إيالء انتباه خاص للمناطق التي تض ّم نسبة كبرية من السكان والتي تكون
فيها التوتّرات أيضاً إثنية أو دينية أو قبلية ،فقد تصاعدت التوترات فيها أحياناً لتتح ّول إىل نزعة انفصالية .ويف بعض
الحاالت ،كانت الحكومة املركزية مستع ّدة لالنصياع لرغبات املطالبني أو مرغمة عىل ذلك .ويف بعض األحيان ،أحبطت
الدولة مساعيهم إىل ح ّد كبري من خالل آل ّيات سياسية .ويف أحيانٍ أخرى ،ر ّدت عليهم بفرض قمع عنيف .طبعاً ،تض ّم
هذه التوترات مطالب بأمور كثرية وال تقترص عىل القضايا املتعلقة باملوارد الطبيعية.
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البلد

املنطقة

الجزائر

جنوب الجزائر

نفط وغاز

احتجاجات ومطالب بتأمني فرص
عمل ومطالب بالتنمية
احتجاجات وأعامل تخريبية

إيران

خوزستان

~6%

نفط وغاز

عرب

العراق

منطقة كردستان
البرصة

~17%
~8%

نفط وغاز

أكراد
شيعة

ليبيا

برقة
فزان

~26%
~8%

نفط وغاز

قبائل عربية
تيبو وطوارق

الصحراء الغربية

~2%

هيامء

~1%

فوسفات؛ نفط
وغاز (محتمل)
نفط وغاز

الرشقية

~11%

نفط وغاز

جنوب السودان

~24%

الحسكة
دير الزور
قفصة
تطاوين
قبيل
جزر قرقنة
منطقة حرضموت
ومنطقة سبأ

~7%
~6%
~3%
~1%
~1%
~0,1%
~8%
~6%

شيعة
مسيحيون؛ مجموعات
9
إثنية غري عربية متعددة
أكراد
استقاللية بحكم األمر الواقع
قبائل عربية
(منذ العام )2011

فوسفات
نفط وغاز

احتجاجات ومطالب بتأمني
فرص عمل ومطالب بالتنمية

املغرب
(دولة قامئة باإلدارة)
سلطنة ُعامن
اململكة العربية
السعودية
السودان
سوريا
تونس
اليمن
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النسبة من
سكان الوطن

املورد

هوية املجموعات

مظاهر أقاليمية املوارد
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نفط
نفط

نفط وغاز

صحراويون
شيعة

حضارم

استقاللية؛ تح ّركات لنزعات انفصالية
احتجاجات؛ مطالب داعية إىل
حصة العائدات
االستقاللية وزيادة ّ
مطالب باالستقاللية/احتجاجات
اشتباكات مسلّحة حول تهريب
النفط ،ح ّراس حقول النفط
استقاللية؛ تح ّركات لنزعات انفصالية
احتجاجات ومطالب بتأمني فرص
عمل ومطالب بالتنمية
احتجاجات ومطالب بتأمني فرص
عمل ومطالب بالتنمية
استقالل (يف العام )2011

احتجاجات/أعامل تخريبية
/مطالب باالستقاللية

وميكن تقسيم هذه األمثلة بشكل عام إىل ثالث مجموعات:
1.1احتجاجات/إرضابات/اعتصامات تركّز باإلجامل عىل مطالب لتحسني الظروف االقتصادية األقاليمية وتأمني
فرص عمل والحصول عىل مزيد من املوافقة املحلّية بالتنمية والتخفيف من التأثريات البيئية السلبية.
وتض ّم هذه املجموعة :تونس والجزائر وخوزستان (إيران) و ُعامن واملنطقة الرشقية (اململكة العربية
السعودية).
2.2احتجاجات وتح ّركات سياسية لنيل تحكّم إقاليمي أكرب بالعائدات ولتحقيق استقاللية سياسية .وتض ّم هذه
املجموعة :البرصة (العراق) وحرضموت (اليمن).
3.3تح ّركات سياسية ،ويف بعض الحاالت ،نزاعات مسلّحة لسيطرة أكرب عىل املوارد الطبيعية أو حتّى نزعات
انفصالية .وتض ّم هذه املجموعة :كردستان (العراق) واألرايض التي يسيطر عليها األكراد يف سوريا وبرقة
(ليبيا) والصحراء الغربية وجنوب السودان.
وبعض بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ال يواجه مشاكل أقاليمية املوارد ،إ ّما أل ّن هذه البلدان فقرية
باملوارد الطبيعية أم أل ّن مواردها تقع يف مياهها (البحر) وليس ب ّرها أم ألنّها صغرية جدا ً لدرجة ال ميكن تقسيمها إىل
مناطق منفصلة (مثل البحرين والكويت وقطر) .أ ّما دولة اإلمارات العربية املتحدة ،فتشكّل حالة ملفتة .فهي عبارة
كل إمارة من اإلمارات السبعة بسيادة عىل مواردها الطبيعية (ويعود ذلك األمر إىل ما
عن كيان اتّحادي تتمتّع فيه ّ
قبل اتّحاد اإلمارات يف العام  .)1971وتسبق إمارة أبوظبي اإلمارات األخرى بأشواط من حيث غناها باملوارد ،لك ّنها
أي انقسامات
تتح ّمل عبء معظم إنفاق اتّحاد اإلمارات .ويسري هذا النظام جيدا ً باإلجامل ،إذ مل تظهر حتّى اآلن ّ
بسبب املوارد.
أي دراسات معروفة يف العالقة بني التفاوت املناطقي ومواقع املوارد عىل خارطة الرشق األوسط 10.بيد أ ّن
ومل تبحث ّ
عددا ً من األبحاث يشري إيل وجود يشء من الصحة يف مشاعر الحرمان والتفاوت املناطقي واإلثني التي عبرّ ت عنها
الشكاوى األقاليمية السابق ذكرها 11.وقد أظهرت دراسة حول التفاوتات يف اإلنفاق يف املنطقة العربية أ ّن االختالفات
األقاليمية والريفية/امل ُدنية ساهمت إىل ح ّد كبري يف مستوى التفاوت اإلجاميل يف املنطقة .وفيام كانت االختالفات
األقاليمية األعىل يف العراق ،شكّلت التفاوتات الريفية/امل ُدنية الدافع األسايس للتفاوتات يف اإلنفاق يف تونس .باإلضافة
إىل ذلك ،اشت ّد التفاوت املناطقي يف خالل الفرتة بني العامني  1997و 2010يف معظم البلدان النامية يف الرشق األوسط
12
وشامل أفريقيا ،مبا فيها سوريا وتونس واليمن واألردن.
يف سياق مامثل ،ويف دراسة تط ّرقت إىل موضوع التفاوت اإلثني عرب املقارنة بني صو ٍر التقطتها األقامر االصطناعية
لح ّدة اإلنارة يف الليل واألماكن التاريخية التي سكنتها املجموعات اإلثنية ،تبينّ أ ّن التفاوت اإلثني شدي ٌد يف تقريباً
جميع بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا التي تأثرت بالربيع العريب والحروب األهلية .وكان مستوى
التفاوت اإلثني يف املنطقة عالياً مقارنة مبناطق أخرى يف العامل ومقارنة بالتفاوت املناطقي يف دول املنطقة نفسها،
عىل الرغم من أ ّن التفاوتَني املناطقي واإلثني كانا مرتبطَني للغاية 13.وال يُع ّد ذلك باألمر املفاجئ ،نظرا ً إىل أ ّن عددا ً
كبريا ً من االنقسامات القامئة عىل الهوية مييل إىل الرتكّز جغرافياً حول مناطق مع ّينة .نهايةً ،تس ّجل نسبة الفقر البرشي
الريفي إىل الفقر البرشي امل ُدين رقامً أعىل يف البلدان العربية مقارنة باملناطق النامية األخرى ،باستثناء أمريكا الالتينية
والكاريبي 14.ففي الكثري من بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا ال تقع العاصمة يف منطقة غنية باملوارد ،عىل غرار
منطقة شامل أفريقيا بأرسها وسوريا والسعودية واليمن و ُعامن والعراق وإيران.
تضفي هذه الدراسات بعض املصداقية عىل مطالب املجتمعات امله ّمشة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
والتي ال ميكن اختزال قصارى طموحها يف استخراج الربح من ريع العائدات عرب أنشطة ريعية غري انتاجية .فاملطالب

7

الداعية إىل كسب عائدات عادلة عىل املوارد متيل إىل متهيد الطريق أمام مجموعة أوسع من املطالب باإلرشاك
والحقوق ،وقد ظهرت نتيجة سياسات مركزية وتقسيمية ومبهمة .وأ ّدت هذه السياسات إىل فرض واقع ارتفع فيه
نسبة التفاوت املناطقي والتفكك االجتامعي ،مماّ غذّى عملية بروز هذه الهواجس املناطقية.
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التفاوت املناطقي يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا:
تأميم املوارد والدولة املركزية
طبعاً ،تختلف بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من نوا ٍح متعددة ،من بينها تاريخها االستعامري (سواء
ألي استعامر إطالقاً) ،ومساحتها وعدد سكانها،
أخضعت الستعامر فرنيس أم بريطاين أم إيطايل أم غريه أم مل تخضع ّ
وتركيبتها الدينية واإلثنية ،وغناها باملوارد .لكن ميكن مالحظة بعض التوجهات والنامذج يف املنطقة بأرسها .وتركّز
النقاشات اآلتية عىل هذه الخصائص املشرتكة.
عندما تح ّررت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من االستعامر املبارش أو غري املبارش يف النصف الثاين من القرن
العرشين ،عملت األمم يف تلك املنطقة تدريجياً عىل كسب املزيد من السيطرة عىل مواردها الطبيعية من الرشكات
الدولية التي استولت عليها بالقوة عرب توقيع تنازالت طويلة األمد مع حكومات رشق أوسطية يف فرتة الحرب العاملية
الثانية تقريباً 15.وشكّل هذا التح ّرك بداية مرحلة “تأميم املوارد” .فقد بدأت الدول بالضغط عىل الرشكات لزيادة
اإلنتاج وإعادة التفاوض بخصوص الرشوط املالية الواردة يف اتفاقياتها .وبحلول سبعين ّيات القرن العرشين ،برزت
الرشكات االستخراجية الوطنية ونالت الحكومات املنتجة كامل السيطرة عىل عمليات قطاع النفط يف بالدها 16.وقد
أ ّدى ذلك ،بالتزامن مع االرتفاعات الحا ّدة يف أسعار النفط منذ العام  1970وصاعدا ً ،إىل ارتفاع ضخم يف عائدات
املوارد التي جمعتها الدولة التي أخذت عىل عاتقها توزيع العائدات لدعم بالتنمية البرشي واالقتصادي 17.بيد أ ّن
آليات التوزيع التابعة للدولة غالباً ما اتّصفت بانحيازها املناطقي ،مماّ يفسرّ قسامً كبريا ً من التفاوت املناطقي الذي
تسلّط عليه الضوء الشكاوى األقاليمي ُة املذكورة أعاله.
ويعود االنحياز املناطقي يف التنمية إىل املايض االستعامري الذي شهدته منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،فقد
خلّف فيها االستعامر بريوقراطيات مركزية غدت فيها العاصمة مركزا ً للساحة السياسية تسيطر عليها ال ُنخب 18.وقد
حافظت هذه البريوقراط ّيات عىل املصالح االستعامرية ومل متثّل املصالح املحلّية كام يجب .فانقسمت منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا بني “مناطق مفيدة ومناطق غري مفيدة” مع اقتصادات مو ّجهة باإلجامل لتأمني السلع
والبضائع للعاصمة االستعامرية 19.وحصلت املناطق الساحلية عىل حصص متباينة من االستثامر والبنى التحتية،
ِ
املستوطنة بشكل أسايس .وزاد تجاهل األنظمة الرضيبية االستعامرية
وذلك من أجل خدمة مصلحة املجتمعات
20
للمناطق األقل “إفادة” ،فح ّولت املوارد الرضيبية بعيدا ً عن االستثامرات املحلّية ونحو املناطق التي تض ّم العواصم.
َ
وقد اقرتنت اكتشافات املوارد يف املناطق النائية بربوز جيوب ضيقة لإلمناء االقتصادي ضمن رقعة جغرافية صغرية
جدا ً تحيط مبرشوع ما ،باإلضافة إىل تدفّق عامل أجانب وسلع وبضائع وخدمات أجنبية ،مع ما يرتت ّب عن ذلك من
21
تأثريات محدودة يف االقتصاد املحيط بها.
بذلك ،ورثت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا عند استقاللها أنظمة ذات انحياز مناطقي كبري يف التنمية .ويف
البلدان الغنية باملوارد ،امتلكت إدارات ما بعد االستعامر عائدات كبرية .ولكن بدالً من معالجة مسألة االنحياز
املناطقي هذه ،ركّزت السياسات التي تولّت إدارة العائدات السلط َة يف الوسط أكرث فأكرث .ففي حالة ليبيا مثالً ،ت ّم
محل املساعدات األجنبية .وعمد
االستغناء عن النظام االتّحادي يف العام  1963مع ارتفاع عائدات النفط وحلولها ّ
نظام العقيد مع ّمر القذايف الذي تولىّ الحكم يف العام  1969إىل زيادة تركيز السلطة ،باإلضافة إىل تأميمه بعض
األصول النفطية وزيادة الرضائب عىل غريها من األصول 22.وتابعت الدول الجديدة حكم املجتمع مركزياً مع دعم
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من األنظمة اإلدارية واملالية املركزية للغاية.
املؤسسات التمثيلية املؤثرة 23.ويف الكثري من
وقد ساهمت هذه الدول الحديثة التأسيس أيضاً يف استمرار غياب ّ
العامل األسايس الذي سمح للدول باالستمرار يف هذه السياسات ،إذ مل تحتاج الدول
َ
الحاالت ،كانت عائدات املوارد
إىل أن تتط ّور اقتصادياً أو متثّل شعبها لزيادة العائدات .وتبينّ أ ّن مصادر الرثوة التي تعتمد عىل رأس املال وعىل
التكنولوجيا املتق ّدمة ،مثل النفط والغاز إجامالً والفوسفات أيضاً ،أكرث طواعية لتحكّم الحكومة مقارنة باملوارد
لعل بروز النفط والغاز بدالً من
الالمركزية ذات التكنولوجيا األدىن ،عىل غرار اإلنتاج الزراعي .باإلضافة إىل ذلكّ ،
الفحم الحجري قد أخّر من ظهور الحركات العماّ لية املنظَّمة الف ّعالة التي كان بإمكانها املحافظة عىل ٍ
بعض من
24
التمثيل الالمركزي.
وتابعت هذه الدول بالتو ّجه نحو التصدير واالعتامد عىل الصناعات االستخراجية ،مق ّوض ًة تط ّور القوى اإلنتاجية غري
الريعية .فباتت دوالً ريعية ،أي دوالً تعتمد اقتصادياً عىل ريوع مواردها الطبيعة 25.ومن خالل قيامها باستثامرات
عامة ضخمة يف البنى التحتية والرعاية الصحية والتعليم والسكن وإعانات األغذية ،متكّنت هذه الدول من
تحقيق مستويات ال سابق لها من النمو االقتصادي والتنمية االجتامعية من خمسينيّات القرن العرشين وصوالً إىل
سبعين ّياته 26.ومل تكن مع ّدالت النمو هذه مستدامة لك ّنها ق ّوت الدول املركزية وغري الشفاف للغاية يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا الحديثة ،وق ّوت أيضاً التفاوت املناطقي املُرا ِفق فيها .عالوة عىل ذلك ،مال هذا التطور إىل
العودة بالنفع عىل الطبقات املتوسطة امل ُدنية واملوظّفني الحكوميني والعاصمة ،فيام تأخّرت املناطق امله ّمشة.
وتقع عادة املجتمعات الغنية باملوارد يف مناطق تهملها الدولة .ويُع ّد اليوم وضع املدن واملناطق الساحلية ،حيث
ترتكّز معظم املشاريع التنموية التي ترعاها الدولة ،أفضل من وضع األرياف واملناطق الداخلية من ناحية التنمية
االقتصادية والبرشية .كذلك ،يُعترب وضع املناطق األقرب إىل املراكز املدنية أفضل من وضع املناطق املعزولة .وتنطبق
هذه الخصائص الجغرافية عىل املستوى الوطني وضمن املناطق دون الوطنية 27.ويف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا يجري الكثري من األنشطة ال ّربية الستخراج املوارد يف املناطق الريفية واملعزولة ،مثل جنوب الجزائر وجنوب
تونس وداخلها والصحراء الغربية يف مرص وشامل رشق سوريا وداخل ُعامن واملنطقة الغربية ألمارة أبوظبي وسهول
خوزستان وسفوح جبال زاغروس يف إيران .ويُعترب ذلك بشكل عام مصادفة جغرافية ،ذلك أ ّن يف بعض الحاالت
فحسب ،مثل مدينة الكويت ،كانت مناطق مدنية رائدة تقع قرب مناطق غنية باملوارد قبل اكتشافها .يف املقابل،
ال تقع الجزائر (العاصمة) وطرابلس ودمشق وصنعاء ومسقط وطهران قرب مناطق ب ّرية ترتكّز فيها املوارد 28.وقد
تتأت بعض املنافع بفضل “مدينة صناعية” غنية نسبياً ،مثل حايس مسعود يف الجزائر أو األحواز يف إيران ،فيام تبقى
ىّ
املناطق الداخلية الريفية فقرية .لكن حتّى املراكز املدنية التي تقع يف مناطق غنية باملوارد قد تكون عرضة للتخلّف
أو اإلهامل أو التل ّوث أو ظروف العمل الرديئة ،كام يحصل يف البرصة وكركوك يف العراق وعسلوية يف إيران وقفصة
يف تونس وخريبكة يف املغرب.
وامله ّم يف األمر أ ّن هذه التباينات مل تحصل بالرضورة نتيجة تأميم املوارد 29.فكام عرض هذا القسم ،تعود التباينات
املناطقية بشكل كبري إىل املايض االستعامري الذي شهدته منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وقد فاقمته مجموعة
من السياسات املطبّقة بعد االستقالل .ففي دراسة أجراها البنك الدويل عىل  182بلدا ً ،تبينّ أ ّن مؤشرّ ات الحوكمة
تفسرّ  75يف املئة من التغيرّ ات يف مؤرش التكتّل يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا 30.أ ّما عوامل أخرى ،مثل
التباينات يف املناخ االستثامري دون الوطني 31والعقائد الثقافية ،فلم يب ُد أنّها تكفي لتفسري هذه الظاهرة يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ومن الرضوري إجراء دراسات إضافية يف هذا الخصوص .بناء عىل ذلك ،تقارب هذه
الورقة التباينات عىل أنّها مسألة حوكمة بشكل أسايس.
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أقاليمية الموارد في منطقة الشرق األوسط وشمال
اض غنية ومجتمعات مهمّشة
أفريقيا :أر ٍ

التفكك االجتامعي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا:
بروز أقاليمية املوارد
ال يفسرّ التفاوت املناطقي لوحده التفكك االجتامعي والرصاع يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وفيام
متثل التنمية املتوازنة سقف املطالب يف بعض الحاالت ،وصلت املطالب يف حاالت أخرى ح ّد الرغبة بالحصول عىل
حقوق خاصة تفضلهم يف معادلة توزيع عائدات املوارد (بشكل يتخطّى التعويض عن أعباء استضافة الصناعات
االستخراجية) وإىل ح ّد املطالبة باالنفصال حتّى ،مثل جنوب السودان ومنطقة كركوك يف العراق .هذا هو الوضع
خاص ًة يف املناطق التي يعترب سكّانُها أنفسهم جزءا ً من “أ ّمة” منفصلة .بالتايل ،ال ميكن فهم الظاهرة متاماً من دون
التوقّف عند العوامل التي تساهم يف التفكك االجتامعي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،مماّ يق ّوض مفهوم
الحقوق الوطنية يف املوارد التي برزت يف القرن السابق.
ويف الفرتة التي تلت االستقالل ،جعلت الدساتري والقوانني والسياسات من الدولة “أداة للتغيري االجتامعي والتوزيع
رسخت املكاسب االجتامعية واالقتصادية السابق ذكرها “صفق ًة سلطوية”،
االقتصادي والتعبئة السياسية” 32.وقد ّ
استُبدلت مبوجبها املشاركة السياسية باألمن االقتصادي والرعاية االجتامعية .باإلضافة إىل ذلك ،عقب كفاحات طويلة
للتح ّرر يف الكثري من البلدان ،بدت الحاجة إىل دول قوية رضوري ًة لحامية املكاسب املناهضة لالستعامر ومقاومة
التدخالت العلنية أو غري العلنية واالحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية واالنقالبات القومية.
ٍ
واجبات عالوة عىل االمتيازات السلطوية التي منحتها إيّاها .فمع
بناء عىل ذلك ،رتّبت هذه الصفقة عىل الدولة
بروز مشكلة كساد النفط واألزمة االقتصادية يف مثانينيات القرن العرشين ،برزت فجوات كبرية بني تلك التوقعات
واملامرسات ،فيام تضاءلت قدرة الحكومة عىل املحافظة عىل منوذج التنمية التدخليّ التوزيعي الذي تعتنقه 33.وقد
أظهرت الدول أيضاً عدم كفاءة يف مواجهة التحديات املحدقة باألمن اإلقليمي ،وال سيّام يف ما يتعلّق بإرسائيل.
فأضعف ذلك الصفقة الضمنية بني املجتمع والدولة ،وتولّدت عىل أثره شكاوى ومطالب داعية إىل التغيري.
أما التعبئة السياسية التي قامت بها الدولة ،فقد جاء عىل أثرها أ ّن الحكومات فرضت سيطرتها عىل التنظيامت
العماّ لية واألحزاب السياسية ومجموعات املصالح والحركات الفكرية ،مماّ ح ّد من قدرة هذه املجموعات عىل
التمثيل وعىل التعبري عن شكاوى الشعب .ويف ع ّدة حاالت ،ض ّمت الدولة هذه املنظّامت االجتامعية إىل كنفها،
فغدت امتدادا ً ألجهزة الدولة .ويف حاالت أخرى ،تع ّرضت هذه املنظّامت للهجوم والقمع باسم األمن .والقى هذا
النوع من التقييد لحريات املنظّامت دعامً ناشطاً من البلدان الغربية ألنها كانت عازمة وقتئذ عىل الح ّد من انتشار
النفوذ الشيوعي.
يف غضون ذلك ،سمح الكثري من دول الرشق األوسط بقيام حركات تضامنية قامئة عىل الهوية ،مثل الطائفية والقبلية
واألقاليمية ،وذلك من خالل اللجوء يف معظم األحيان إىل تكتيكات “ف ّرق تسد” التي مارستها الحكومات االستعامرية
ظل نظام من الزبائنية غري رسمي وموا ٍز ّأسس طبقة موازية تدخلّية من النخب
سابقاً .وقد جرت هذه املامرسات يف ّ
ظل هذا النظام غري
الدينية والقبلية واألقاليمية استطاعت الدولة من خاللها التحكّم بهذه القواعد الشعبية .ويف ّ
أشخاص رأسامالً اجتامعياً بانتامئهم إىل هذه املجموعات (مماّ أتاح فرص عمل وامتيازات وإمكانية
الرسمي ،اكتسب
ٌ
الحصول عىل ريوع) .ويف املقابل ،استفادت املجموعات التي انخرطت يف نظام الزبائنية من تعبريها عن وفائها للنظام
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الحاكم الذي حرص بدوره عىل إبقائها تحت سيطرته من خالل تحقيق التوازن بني املصالح.
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وقد أىت هذا النوع من الرتابط بني املجموعات عىل حساب نضوج الجمعيات السياسية غري القامئة عىل الهوية (مثل
التنظيامت العماّ لية واألحزاب السياسية والحركات الفكرية) التي كان بإمكانها أن تس ّهل تنمية هويّات وطنية أقوى.
لذلك ،ع ّززت هذه املجموعات النظام لك ّنها أضعفت الدولة 35.وتتّسم الحركات التضامنية القامئة عىل الهوية ،مبا فيها
الطائفية والقبلية ،بأنها مركّزة جغرافياً أكرث ،وأحياناً يف مناطق غنية باملوارد ،مماّ يطرح عىل الحكومة املركزية مشكلة
املحافظة عىل سيطرتها عىل منطقة مضطربة تشكّل عنرصا ً حيوياً القتصادها ،فغالباً ما يولّد قمع الحركات السياسية
يف هذه املناطق املزيد من االستياء.
يف الواقع ،تفتقر معظم دول الرشق األوسط إىل الشفافية ونظام الضوابط والتوازنات التي قد تزيد من الثقة بني
الدولة واملواطنني .وقد أظهر استقصاء امليزانية املفتوحة للعام  2010أ ّن منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
مؤسسات املراقبة فيها 36.وال عجب يف أ ّن نسبة
تس ّجل املعدل ّ
األقل يف ما يتعلّق بشفافية امليزانية واملساءلة وأداء ّ
تقل عن  ،50أي عالمة راسبة ،يف مؤرش
الفساد مرتفعة ،فقد س ّجلت نسبة  90يف املئة من البلدان يف املنطقة عالم ًة ّ
مدركات الفساد الصادر عن منظّمة الشفافية الدولية 37.ويجهل املواطنون الكثري من التفاصيل املتعلّقة باملوارد التي
يرسخ قناعاتهم بإساءة االستخدام
يت ّم استخراجها وك ّمية املال التي تكسبها الحكومة وكيفية توزيع هذه األموال ،مماّ ّ
تصب يف مصلحة النخب أم بعض املناطق أو الطوائف أو القبائل
واإلقصاء والتمييز ،سواء أكانت اإليجابيات تبدو أنها ّ
القوية أو املناطق امل ُدنية .وغالباً ما تربز هذه االعتقادات يف املناطق الغنية باملوارد التي تتساءل حول تكاليف
االرتباط بالدولة املركزية.
الحق املتص َّور بالحصول عىل املوارد ،باملفهوم الوطني الواسع ،أحد الدوافع وراء بروز نزعة تأميم
يف البداية ،كان ّ
املوارد 38.فعندما تبينّ أ ّن الهوية الوطنية هشّ ة ،بدأت مجموعات جديدة ترى يف املوارد وسيل ًة إليجاد حلول لشكواهم
السياسية واالقتصادية من خالل تطبيق منطق شبيه لكن من مفهوم إقليمي أضيق .وأصبحت النخب املحلّية يف تلك
ترسخت هذه الدينامية يف فرتة
املناطق مهتمة بتعطيل ديناميات الزبائنية لالحتفاظ بقدر أكرب من العائدات .وقد ّ
ارتفاع أسعار النفط والغاز بني العامني  2013و ،2014مماّ زاد بشكل كبري من ريوع املوارد .وكان بإمكان الخطاب
اإلجاميل حول “تأميم املوارد” يف تلك الفرتة أن ينرش التوعية يف مسألة التحكّم باملوارد .لكن بشكل عام ،مل تنجح
هذه املجموعات يف زيادة سيطرتها عىل املوارد إلاّ عندما غدت الدولة ضعيفة للغاية ج ّراء اجتياح أو حرب أهلية
نتائج أوسع ت ّم التوصل إليها تفيد بأ ّن ثروة املوارد ليست مقرتنة
أو ثورة جامعية أو تغيرّ ٌ يف النظام .ويؤكّد ذلك عىل َ
باستقرار سيايس إال يف الحاالت التي تكون فيها الدولة قوية .فعندما تكون سلطة الدولة ضعيفة كفاية ،تساهم ريو ُع
املوارد يف تدهور االستقرار 39.لذلك ،من املمكن أ ّن أسعار الطاقة العاملية املرتفعة مؤ ّخرا ً قد ع ّززت السلطة املركزية
يف الدول القوية لك ّنها أضعفتها يف الدول الضعيفة.
رش ق ّوة .فكام يشري نزيه األيويب ،غالباً ما تن ّم
ومن امله ّم أال يت ّم اعتبار السلطة القرسية التي تتحلىّ بها دولة ما مؤ َ
قدرة الدولة عىل القمع عن ضعف الدولة وليس عن ق ّوتها .وبالنسبة إىل األيويب ،يُح َّدد ضعف الدولة العربية عىل أنّه
نقص يف “بنية السلطة التحتية يسمح للدول بدخول مجتمعاتها بشكل ف ّعال من خالل آليات مثل فرض الرضائب”
ٌ
و”هيمنة أيديولوجية تسمح لها بتكوين كتلة اجتامعية ’تاريخية‘ تقبل برشعية الطبقة الحاكمة” .ويشري األيويب إىل
توسع بريوقراطية الدولة واقتصادها ،كام هو الحال يف منطقة الرشق وشامل أفريقيا ،ال يعنيان تزايدا ً يف القوة،
أ ّن ّ
بل يعنيان ببساطة أ ّن الدولة قد “ض ّمت” جزءا ً أكرب من املجتمع واالقتصاد “من الخارج” من دون دخولها املجتمع
عموماً 40.مبعنى آخر ،يُع ّد التفاوت املناطقي والتفكك االجتامعي من دالالت ضعف الدولة يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا .فيشري التفاوت املناطقي إىل عدم قدرة الدولة عىل دخول املجتمع يف املناطق كافة بشكل متوازن،
فيام نجمت التفكك االجتامعي عن عدم قدرة الدولة عىل تشكيل هوية وطنية مو ّحدة.
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تج ّنب االنقسامات األقاليمية واالعتامد عىل املوارد
كام أوضحنا أعاله ،ال تقترص دوافع أقاليمية املوارد عىل املناطق الغنية باملوارد فحسب ،بل ترتبط بأمناط أكرث عمومية
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا مثل التفاوت املناطقي والتفكك االجتامعي .بالتايل ،ال ينبغي اعتبار هذه
املناطق استثنا ًء وتقييمها منفردةً .غري أ ّن التوزّع الجغرايف املتفاوت للموارد يعقّد ديناميات الرصاع بني الدولة وتلك
املناطق الغنية باملوارد بصورة خاصة .يف الواقع ،يشكّل هدف هذه الورقة األسايس إدراج موضوع جغراف ّية املوارد يف
النقاش القائم حول استقرار الدولة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وتولّد أقاليمية املوارد توتّرات من املحتمل أن تتفاقم لتصبح رصاعاً .وكام ب ّينت األمثلة املعروضة ألقاليمية املوارد،
ق ّدم السكان املقيمون يف مناطق غنية باملوارد شكاوى وطالبوا باملزيد من التنمية والحقوق عرب لجوئهم إىل وسائل
متن ّوعة ،بدءا ً من االحتجاجات واإلرضابات ومرورا ً بأعامل التخريب والتهريب والرسقة وصوالً إىل الثورة ومحاولة
االنفصال عن الدولة .ويف أغلب األحيان ،تصدر هذه الشكاوى نتيجة أسباب مرشوعة وال تكون نيّتها تقويض املصالح
الوطنية أو الحق الوطني باملوارد .لكن عندما تكون الدولة ضعيفة مبا فيه الكفاية والشكاوى األقاليمية واملنظّامت
السياسية قوية مبا فيه الكفاية ،ميكن أن تتفاقم ح ّدة الرصاع .بذلك ،تفقد الدولة التي تعتمد عىل املوارد للحفاظ عىل
دميومتها ثقتَها باملناطق الغنية باملوارد ،معترب ًة إياها تهديدا ً ملصادر عيشها وسلطتها االقتصادية.
ويبقى أمام الدولة خياران .فإ ّما تختار أن تح ّد من حقوق املنطقة وقدرة حصولها عىل املوارد لتتفادى متكينها،
معتمدة بذلك عىل أسلوب العزل ،أم تعمل عىل التخفيف من الشكاوى األقاليمية عرب ات ّباع معاملة تفضيلية يف
محاولة لتعزيز وفاء املنطقة ووالئها للدولة املركزية ،مقاربة املسألة بأسلوب شامل 41.بيد أ ّن يف النهجني كليهام
خطور َة تقوية الروابط والشبكات األقاليمية :عرب زيادة ح ّدة الشكاوى األقاليمية يف النهج األ ّول ،وعرب تحويل
االنتامءات األقاليمية إىل وسيلة لجمع الريوع يف الثاين.
ويغدو الوضع أكرث تعقيدا ً مع دخول املناطق الفقرية باملوارد عىل الخط ،وهي تنظر أيضاً بقلق إىل التوتّرات يف
املناطق الغنية باملوارد .إذ تعترب هذه املناطق الدول َة قو ًة مو ِّحدة تحرص عىل أن تحمي لها حصة من الريوع.
يحسن املصالح لدى مختلف املجموعات
وبإمكان هذه الدينامية متكني الدولة وإظهارها بصورة العنرص الالحم الذي ّ
دون الوطنية .غري أنّها تع ّزز أيضاً الوالءات القامئة عىل أساس الهوية كوسيلة لجمع الريوع ،فيام تعزز االعتامد عىل
املوارد املحدودة القابلة لالستنفاد .ويسلّط هذا التالعب بني املصالح املختلفة بعض الضوء عىل السبب الذي يجعل
42
الدول الغنية باملوارد عرضة أكرث للرصاع األهيل.
أي حل من حلول السياسة املطروحة لهذه املشكلة تقوي َة أم َرين وإعادة إنتاجهام:
يف النهاية ،ينبغي أن يتفادى ٌّ
االنتامءات األقاليمية واالعتامد عىل املوارد .ولتخفيف التوتّرات األقاليمية ،من الرضوري التخليّ عن السياسات التي
تع ّزز الهوية األقاليمية وتعيد إنتاجها .عوضاً عن ذلك ،ينبغي عىل اآلليات أن تعتمد مقاربة وطنية ملعالجة مسألة
أقاليمية املوارد ،وذلك من خالل معالجة مسألتَي التفاوت املناطقي والتفكك االجتامعي يف مجمل البالد ،عوضاً عن
الرتكيز عىل شكاوى املناطق الغنية باملوارد وحدها .عىل نحو مامثل ،من الرضوري تج ّنب االعتامد عىل املوارد ،فهي
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تعيد إنتاج الرصاع الكامن عىل هذه املوارد .بالتايل ،ينبغي عىل الحكومات أن تعمل عىل تنويع اقتصادها وتبحث
عن مصادر عائدات أكرث استدامة.
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آل ّيات ملعالجة مسألة أقاليمية املوارد
كام وصفنا أعاله ،ت ُع ّد أقاليمية املوارد مسأل ًة معقّدة ،ناجمة عن مجموعة من الرشوخ التي تظهر يف قلب الديناميات
املؤسساتية التي حكمت دول الرشق أوسط املعارصة ،مماّ أ ّدى إىل ارتفاع مستويات التفاوت املناطقي والتفكك
ّ
االجتامعي .من هذا املنطلق ،ينبغي أن يتط ّرق أي بحث مع ّمق يف اآلليّات املحتملة ملعالجة مسألة أقاليمية املوارد
إىل هاتَني املسألتني .وقد يتض ّمن ذلك ع ّدة مظاهر للحوكمة ،مثل التنويع االقتصادي ودرجة أعىل من املساءلة
والضوابط والتوازنات واملزيد من الحقوق السياسية والشفافية واإلفصاح .ولتفادي تقديم توصيات عامة لدرجة
ال تعود باملنفعة ،سريكّز هذا القسم من الورقة التحليلية عىل كيفية الح ّد من التفاوت املناطقي .وتبحث اآلل ّيات
املعروضة ههنا يف طرق مستدامة وعادلة وعملية من أجل توزيع ريوع املوارد ومعالجة مسألة االنحياز املناطقي يف
التنمية واإليرادات من دون تعزيز التحالفات األقاليمية.
وال ت ُع ّد الوسائل املعروضة أدناه متعارضة وال شاملة .وهي تهدف إىل معالجة مسألة التفاوت املناطقي يف أنحاء
األ ّمة بدالً من الرتكيز عىل املناطق الغنية باملوارد فحسب .يف الواقع ،كام ذكرنا سابقاً ،نحذّر من اللجوء إىل سياسات
بالحق يف املوارد ،وبالتايل تش ّجع التفاوت املناطقي
تستهدف هذه املناطق وحدها ،فهي قد تع ّزز الشعور املحليّ
ّ
يف البالد والتفكك االجتامعي عىل ح ّد سواء .ويت ّم هذا باستثناء التعويضات الالزمة عن األعباء البيئية واالجتامعية
واالقتصادية املح ّددة الناجمة عن استضافة هذه املوارد .لكن مجددا ً ،يف حال ت ّم تطبيق هذه السياسات ،ال ينبغي
تطبيقها عىل العمليات املتعلّقة باملوارد فحسب ،بل يجب أن تشمل عمليات صناعية أخرى تجري يف مناطق أخرى
أيضاً.
تشاطر عائدات املوارد مع الحكومات املحلّية
يرتبط تشاطر العائدات ارتباطاً وثيقاً بالمركزية السلطة ونقلها وعدم تركيزها .مبعنى آخر ،يُعتبرَ تشاطر العائدات
ف ّعاالً بقدر فعالية ترتيبات تشاطر السلطة السياسية واإلدارية بني الحكومات املركزية ودون الوطنية يف بلد معينّ .
وتنترش الالمركزية عاملياً كظاهرة سياسية ويُنظر إليها عىل أنّها عنرص ُمساهم يف تحسني كفاءة الحكومة وتشجيع
ِ
ومناسبة عىل املستوى املحليّ والح ّد من الرصاع ،واأله ّم
مشاركة املواطنني واملساعدة عىل وضع سياسات أكرث فعالية
43
ملا يخدم غاياتنا هنا ،الح ّد من التفاوت املناطقي.
وتتناول الالمركزية املالية بالتحديد نقل سلطات تحصيل املوارد (مثل مسؤوليات اإلنفاق وفرض الرضائب) إىل
الحكومات دون الوطنية .وقد أظهرت دراسة أُجريت عىل  56بلدا ً أ ّن معظم أنواع الالمركزية ،مبا فيها الالمركزية
املالية ،تخفّض من التفاوت املناطقي .لكن عىل الرغم من أ ّن الالمركزية تخفّض من التفاوت املناطقي يف األمم
املتطورة ،فهي إ ّما تزيد من ح ّدة التفاوتات يف األمم النامية أو ال تؤث ّر فيها إطالقاً 44.وقد أتت النتائج مشابهة يف
دراسة أخرى أُجريت عىل  26بلدا ً ،مؤكّد ًة أثر الالمركزية املالية السلبي يف الح ّد من التباينات يف البلدان النامية،
45
ومظهر ًة أنّه يلغي آثار الالمركزية السياسية اإليجابية.

15

وآثار الالمركزية اإليجابي ِة مرشوط ٌة مبستوى تط ّور البالد .بالتايل ،ال يجدر باألمم النامية أن تعتمد عىل الالمركزية
فحسب من أجل الح ّد من التفاوت املناطقي ،بل ينبغي أن ترتافق الالمركزية بتحسني نوعية النظام السيايس ونظام
ويصح ذلك عىل وجه الخصوص يف حالة املناطق الغنية
الحوكمة وبالتحكّم بالفساد وبتشجيع رأس املال البرشي.
ّ
املؤسسات واستيالء النخب عىل الريوع،
وانحطاط
الفساد
باملوارد التي ميكن أن تكون عرضة ملستويات أعىل من
ّ
التهميش املايض فيها من تط ّور رأس املال البرشي.
ُ
والتي ح َّد
ومتى ت ّم اعتامد الالمركزية يف املبدأ ،تح ّدد ترتيباتُ تشاطر العائدات مقدا َر االستقالل املايل املمنوح لحكومة دون
وطنية .فمن جهة ،بإمكانها أن تسمح للسلطات دون الوطنية بجمع العائدات مبارشة ،فتجعل منها مكتفية ذاتياً.
ومن جهة أخرى ،ميكن أن تجمع الحكوم ُة املركزية العائدات ،ث ّم تح ّول األموال إىل السلطات املحلّية ،فتكون هذه
األخرية مرتهنة بعملية التحويل 46.وال تتضارب السياستان يف ما بينهام ،فمعظم البلدان متزج بني االثنتني .لكن بني
االكتفاء الذايت واالرتهان بعملية التحويل ،متيل الحكومات دون الوطنية يف دول الرشق األوسط إىل القطب الثاين
بش ّدة ،باستثناء اإلمارات العربية املتحدة وحكومة إقليم كردستان العراق ،نظرا ً إىل تاريخ اإلقليم الحديث 47.ويأيت
هذا الوضع كنتيجة مبارشة لواقع أ ّن دول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تتّسم بطابع مركزي حاد.
ويف ما يتعلّق بتشاطر عائدات ثروات املوارد ،ميكن أن تسمح الدولة للسلطات بجمع العائدات من عمليات املوارد
املحلّية .وقد يتض ّمن ذلك تخصيص رسوم مح ّددة (مثل اإلتاوة أو الرضيبة عىل االستخراج) .أ ّما العائدات األكرب ،مثل
الرضائب عىل إيرادات الرشكات ورضائب القيمة املضافة ،فيت ّم جمعها عىل مستوى ات ّحادي .وينطبق هذا الوضع يف
الواليات املتحدة واملقاطعات الكندية .وتسمح البلدان التي تعتمد عىل نظام المركزية مالية أوسع ،مثل اإلمارات
العربية املتحدة والهند ،بجمع عائدات أكرب عىل مستوى محليّ  .ويف بعض الحاالت ،كام هو الحال يف والية أسرتاليا
حصة من الغاز املنتج محلّياً ،أو ،كام هو الحال يف إندونيسيا ،يُفرض عىل الحكومات املحلّية أن
الغربية ،يُفرض بيع ّ
تشرتي أسهامً من الرشكات االستخراجية املحلّية لديها .لك ّن هذه املستويات املرتفعة من الالمركزية املالية متيل إىل
النجاح أكرث يف األمم املتط ّورة .أ ّما يف البلدان املتوسطة الدخل واملنخفضة الدخل ،فقد تبينّ أ ّن الالمركزية املالية تع ّزز
48
التباينات األقاليمية بشكل كبري.
وبإمكان الدول أيضاً أن تعتمد عىل التحويالت دون الوطنية من عائدات املوارد ،مثل تلك التي تحصل عليها
السلطات املحلّية من السلطة املركزية .وميكن تخصيص األموال بحسب نِ َسب مئوية مح ّددة مسبقاً ملختلف املناطق
أو وفقاً ملؤرشات متع ّددة ،مثل عدد السكان ومع ّدالت الفقر وفرص الحصول عىل تعليم والرعاية الص ّحية والناتج
املحليّ اإلجاميل اإلقليمي وتوافر البنية التحتية وإنتاج املعادن/النفط .وتخضع معادالت التحويل ألهداف الحكومة
املركزية .فاملعادالت التي تسعى إىل التعويض للمناطق املن ِتجة للموارد تأخذ بعني االعتبار إنتاج املوارد يف تلك
املناطق .لكن ينبغي أن تتوخّى هذه السياسات منح رشعية أكرث من الالزم للمطالب املحلّية حيال املوارد عىل حساب
مناطق أخرى .أما السياسات التي تعطي أولوية للتنمية املحلّية والح ّد من التفاوت املناطقي فتعتمد عىل مؤرشات
مثل مع ّدالت الفقر وتوافر البنية التحتية.
غري أ ّن ترتيبات من هذا النوع قد تؤ ّدي إىل زيادة االعتامد عىل املوارد ضمن البلد الواحد ،فتفا ِقم السعي إىل الحصول
ُوسع القطاع العام املتضخّم أصالً .ومن دون أنظمة ف ّعالة للشفافية واملساءلة ،ميكن أن تؤ ّدي هذه
عىل الريوع وت ّ
الرتتيبات أيضاً إىل الفساد وسوء اإلدارة وقيام أنظمة أكرث تعقيدا ً من الزبائنية ومن استحواذ ال ُنخب عىل املوارد .وقد
نشوب رصاع بني السلطات دون الوطنية
ينجم عن متتّع بلدان بسلطات مستقلة لتحصيل العائدات ،مثل الربازيل،
ُ
والحكومة املركزية ،أل ّن حكومة الدولة تضبط رضائبها بشكل يخ ّولها االستحواذ عىل حصص أكرب من الريوع .وهذا
األمر إما يحرم الحكومة االتّحادية من العائدات أم يرفع العبء الرضيبي اإلجاميل إىل ح ّد إبعاد االستثامرات .وقد
تتأث ّر الكفاءة أيضاً أل ّن الحكومات دون الوطنية تعجز عن االستفادة من وفورات الحجم.
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ومن الرضوري أيضاً األخذ بعني االعتبار الطريقة التي تستطيع سياساتُ الالمركزية وما يصحبها من ترتيبات ملشاركة
عائدات املوارد أن تؤث ّر يف الرصاع اإلثني وتُفاقم بذلك مشكلة أقاليمية املوارد .فقد أظهرت دراسة أُجريت عىل
 30دولة دميقراطية بني العامني  1985و 2000أ ّن لالمركزية آثارا ً متناقضة ،فهي تزيد بصورة غري مبارشة من حدة
الرصاع واالنفصالية من خالل تعزيز الهويات اإلثنية واألقاليمية ،لك ّنها تقلّص من ح ّدة الرصاع عرب تقريب الخدمات
الحكومية أكرث من األفراد 49.بشكل عام ،تفيد الالمركزية يف تخفيف ح ّدة الرصاع باستثناء البلدان حيث تكون
األحزاب األقاليمية قوية .وتُع ّد هذه النتيجة صائبة خصوصاً يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا حيث يتزايد
التفكك االجتامعي ولكن ال يزال التامسك قوياً .وكام ستُظهر دراسة حالة العراق أدناه ،قد تتس ّبب فعلياً سياساتٌ
املخصصة لتشاطر عائدات املوارد
المركزية مبال ٌغ بها بربوز االنفصالية .وعىل األرجح أن يؤ ّدي أيضاً سو ُء الرتتيبات
ّ
التي تعطي رشعية كبرية جدا ً للمطالب املحلّية عىل حساب املناطق األخرى إىل تعزيز التفاوت املناطقي ،عىل الرغم
كل حالة.
من اختالف الظروف من بلد إىل آخر ورضورة وضع سياسات الالمركزية بعناية بحسب ّ
صناديق التنمية األقاليمية
تؤسس
صناديق التنمية األقاليمية عبارة عن صناديق يت ّم تأسيسها عاد ًة إلعادة التوازنات االقتصادية الجغرافية .وال ّ
يف البلدان الغنية باملوارد فحسب .وتق ّدم هذه الصناديق منحاً وقروضاً منخفضة الفائدة ملشاريع يف املناطق املتخلّفة
اقتصادياً ،وال سيّام بهدف دعم منو اقتصادي أكرث عدالة وشمولية 50.ويت ّم ذلك من خالل برامج هادفة مت ّول مشاريع
عمل محلّية ومبادرات مجتمعية تساهم يف خلْق فرص عمل والتنمية البنى التحتية واستدامة البيئة مع دعم
الصناعات واملجتمعات األقاليمية.
وتستطيع السلطات املحلّية أو الحكومة املركزية أن تدير صناديق التنمية األقاليمية .وقد ت ّم تأسيس هذه الصناديق
خصوصاً يف الربازيل وأسرتاليا .ففي الربازيل مثالً ،استثمر صندوق للتنمية األقاليمية مبلغاً يفوق  38مليار دوالر يف
مناطق متخلّفة بني العامني  2004و 2010من خالل تقديم قروض منخفضة الفائدة إىل املزارعني الصغار والرشكات
الصناعية الصغرية أ ّوالً .وقد أظهرت الدراسات تأثريا ً ايجابياً وكبريا ً نسبياً لهذه الصناديق يف خلق فرص العمل ومن ّو
نصيب الفرد من الناتج املحليّ اإلجاميل يف هذه املناطق ،ال سيام عىل مستويات أقاليمية بالغة الصغر 51.ويف سياق
األقل اكتظاظاً يف
مامثل ،ساهم صندوق التنمية األقاليمية الذي هدف إىل تطوير الصناعات األقاليمية يف املناطق ّ
جنوب أسرتاليا يف دعم مشاريع خلقت ما يصل إىل  2665وظيفة وحقّقت ناتجاً إجاملياً بقيمة  933مليون دوالر بني
52
العامني  2015و.2016
وينبغي عىل التنمية الصناعية املدعوم من صندوق التنمية األقاليمية أن يبحث بعناية يف وسائل للتنويع بعيدا ً
عن الصناعات االستخراجية .فالصناعات التي تعتمد عىل الطاقة ال تولّد الكثري من فرص العمل ،وقد تؤ ّدي مطالب
التوسع بعوامل اجتامعية سياسية محضة عوضاً عن
التوظيف املحلّية إىل فائض يف عدد املوظّفني .وال يجدر تربير ّ
أسباب اقتصادية مستدامة .فمثالً يت ّم تشييد مصفاة جازان يف جنوب غرب السعودية ،مبحاذاة اليمن ،لتشجيع
التنمية االقتصادية املحلّية وترسيخ سلطة الدولة .لك ّن املوقع بعيد عن حقول النفط أو أنابيبه ،وذلك ال يُعتبرَ مثالياً
ملصفاة تجارية.
والالفت أ ّن املشاريع املختلفة التي مت ّولها صناديق التنمية األقاليمية ال تودي إىل آثار متشابهة .ففي شامل رشق
الربازيل مثالً ،تبينّ أ ّن تخصيص متويلٍ لقطاع التصنيع كان له االرتباط األكرث إيجابية بالنمو عىل مستوى البلديات،
أ ّما متويل مشاريع يف قطاعات الزراعة والتجارة والخدمات فكان ارتباطها بالنمو سلبياً 53.لذلك ،ينبغي عىل صانعي
أي من القطاعات يف منطقة معينة ستستفيد إىل أقىص ح ّد من إنفاق صندوق التنمية
السياسات أن يق ّيموا بعناية َّ
األقاليمية .فقد يتبينّ يف الكثري من الحاالت أ ّن عدم تخصيص أموال عامة ملشاريع أو صناعات معيّنة ربمّ ا ف ّع ٌال أكرث
يف تشجيع األعامل الح ّرة املحلّية وفرص العمل واقتصاد مستدام عىل املستوى اإلقليمي.
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رشكات حكومية أقاليمية
حصة غالبة فيها .وتنحرص هذه
الرشكات الحكومية األقاليمية هي رشكاتٌ متلك الحكومة ملكية األغلبية فيها أو ّ
الرشكات يف قطاعات مح ّددة ،وهي تنترش خصوصاً يف الصناعات االستخراجية .ويهت ّم الكثري من البلدان الغنية
باملوارد ،وال س ّيام يف العامل النامي ،بتأسيس رشكات حكومية أقاليمية يف الصناعات االستخراجية ألنّها تحقّق عائدات
وتحسن السيطرة عىل القطاع .غري أ ّن الرشكات الحكومية األقاليمية تواجه خطر أن تصبح
للدولة وتخلق فرص عمل
ّ
عبئاً مالياً وتدع َم عدم الكفاءة وتستنفد األموال العامة .ومن املحتمل أيضاً أن يؤدي تكاثر الرشكات الحكومية
األقاليمية يف قطاعات أخرى (أي بشكل يتخطّى رشكات النفط والتعدين املحلّية) إىل إقصاء االستثامرات الخاصة
54
وتقويض املنافسة.
ولقد ّأسس عد ٌد من البلدان رشكات نفط “أقاليمية وطنية” إ ّما مستقلّة عن رشكة النفط الوطنية األساسية أم تابعة
لها .وقد يت ّم ذلك لتحقيق كفاءة تشغيلية أو ربمّ ا لخلْق املزيد من الوظائف املحلّية أو إلحكام سيطرة السلطات
خاصة
األقاليمية بشكل أكرب عىل العمليات أو العائدات .فقد ّأسس مثالً إقليم كردستان العراق رشكة وطنية للنفط ّ
به ،وهي رشكة النفط الوطنية الكورية ،عىل الرغم من أ ّن هذا التأسيس مل يتخ ّط الحرب عىل الورق .وقد شيّدت
العراق “االتّحادية” عددا ً متزايدا ً من الوحدات األقاليمية التابعة لوزارة النفط ،مبا فيها رشكات نفط الشامل والوسط
وميسان والبرصة وذي قار 55.لك ّن هذه الرشكات األقاليمية ال تخضع لسلطات األقاليم .ويف ليبياُ ،رفعت مطالب بنقل
املق ّر الرئييس لرشكة النفط الوطنية إىل بنغازي يف الرشق ،مانح ًة السلطات األقاليمية يف تلك املدينة سيطرة مبارشة
عىل القطاع النفطي.
حساً أكرب بامللكية واالستثامر يف املنطقة املنتجة للموارد .فبإمكان هذه السياسات أن تخلق
قد تولّد هذه السياسات ّ
فرص عمل وتوفّر التدريب وتحقّق عائدات محلّية يف مناطق يُسمح فيها بتحصيل بعض العائدات محلياً .مع ذلك،
تربز مخاطر يف أن توظّف رشكات النفط الوطنية األقاليمية “غرباء” (ميلكون الخربة املطلوبة) أو يف أن تخفّف هذه
الرشكات أكرث من القدرة املؤسساتية املحدودة أصالً .من هذا املنطلق ،تلزِم القوانني اليمنية رشكات النفط بتوظيف
 50يف املئة من موظّفيها من مجتمعات تقع ضمن املناطق التي نالت االمتياز النفطي ،غري أ ّن هذه القوانني تجاهلتها
باإلجامل الرشكات والحكومة اليمنية عىل ح ّد سواء 56.يف جميع األحوال ،ليس قطاع النفط بقطاع يوظّف عددا ً
حل مشكلة التوظيف .باإلضافة إىل ذلك ،قد تولّد
كبريا ً من العماّ ل ،لذلك ال تسهم سياسات من هذا النوع كثريا ً يف ّ
املحسوبية يف التوظيف املزيد من التوتّرات.
توزيع األرباح من املوارد
اكتسبت فكرة “توزيع األرباح من املوارد الطبيعية” شعبية مؤخرا ً نسبياً .وهذا الربنامج مستوحى من صندوق أالسكا
الدائم الذي أُ ّسس يف العام  1976من عائدات الوالية النفطية والذي وزّع أرباحاً سنوية عىل سكّان الوالية منذ العام
 57 .1982ويقوم مفهوم هذا الربنامج عىل توزيع ٍ
(بعض من حصص) عائدات املوارد الطبيعية بشكل مبارش عىل
املواطنني يف البالد .وبدل أن تعتمد الحكومة مبارشة عىل عائدات املوارد ،مت ّول نفسها من خالل الرضائب العادية
عىل الدخل واالستهالك ،مبا فيها توزيع األرباح من املوارد وغريها من اإليرادات .ويفيد ذلك يف تخفيف التفاوت يف
58
الدخل ،كام أظهرت دراسة عن إيران.
ملؤيّدي هذا النوع من الربامج ،تكمن محاسنه يف اضطرار الحكومات التي مت ّولها الرضائب إىل أن تكون أكرث خضوعاً
للمساءلة وأكرث دميقراطية وأقل فسادا ً .إذ يت ّم إرشاك املواطنني يف النظام الرضيبي ،فيسهمون يف نرش الشمول املايل.
ويحرص هذا النوع من توزيع األرباح عىل استفادة املواطنني من مواردهم الطبيعية ،فيؤ ّدي بالتايل إىل احتامل
التخفيف من مخاوف التمييز لدى سكان املناطق امله ّمشة الغنية باملوارد .ويرتبط هذا املفهوم أيضاً بفكرة “الدخل
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األسايس الشامل”.

59

وال تعالج هذه السياسة األعباء االجتامعية والبيئية الخاصة التي قد تعانيها املناطق املن ِتجة للموارد ،وال تعالج
التباينات التنموية بني مختلف املناطق يف البلد الواحد ،إلاّ يف حال تلقّت املناطق املختلفة مستويات مختلفة من
األرباح املوزَّعة .هذا مع العلم أ ّن هذه السياسة تق ّدم نقاط انطالق أفضل للطبقة الفقرية يف أ ّمة معينة .إذ ليس
مبقدور بلد يعتمد بش ّدة عىل عائدات موارده ،مثل معظم البلدان املن ِتجة للنفط يف منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا ،أن يحذو حذو أالسكا عرب توزيع أرباح عىل سكان املنطقة املحلية التي يت ّم استخراج املوارد منها دون غريهم.
باإلضافة إىل ذلك ،قد يش ّجع توزيع نسبة أكرب من أرباح املوارد عىل سكان املنطقة عىل النزوح الداخيل إليها ويتس ّبب
رمبا بتوتّرات اجتامعية.
وبينام توزّع أرباح املوارد والدخل األسايس الشامل أمواالً عىل جميع املواطنني من دون متييز ،بإمكان أنواع أخرى
من التحويالت النقدية املبارشة استهداف رشائح مؤ ّهلة مح ّددة من السكان ،كالفقراء بشكل عام .وتشهد هذه
التحويالت النقدية شعبية متزايدة ،عىل الصعي َدين النظري والتطبيقي كليهام ،باعتبارها وسيلة ف ّعالة وسهلة من
الناحية اإلدارية للتخفيف من ح ّدة الفقر ،كام يت ّم اعتامدها يف الربازيل واملكسيك والهند .وركّز جز ٌء هام من برنامج
إيران إلصالح إعانات الطاقة للعام  2010عىل استبدال اإلعانات بدفعات نقدية مبارشة للعائالت الفقرية .وأشري إىل
أ ّن املساعدات املستهدفة يف إيران أكرث فعالية من أرباح املوارد املوزّعة لرفع العائالت فوق خ ّط الفقر 60.مع ذلك،
غالباً ما تظهر مشكلة عملية عندما تحاول البلدان تحديد الرشيحة الفقرية ،فتصبح بذلك الربامج الشمولية أنسب
ِ
التحويالت النقدي َة إىل رشائح محددة
يف بعض الحاالت 61.من جهة أخرى ،بإمكان البلدان األفقر باملوارد أن تتح ّمل
بشكل أكرث من الناحية املالية.
وقد تكون هذه التحويالت إ ّما مرشوطة أم غري مرشوطة .والتحويالت النقدية املرشوطة عبارة عن برامج حامية
رسه ّن عددا ً من الرشوط ،مثل إرسال األوالد
اجتامعية تعطي النقود لألرس الفقرية ،وغالباً لألمهات ،يف حال استوفت أ ُ
إىل املدارس أو إخضاعهم لفحص طبي .وقد اعتمدت أكرث من  30دولة حول العامل شكالً من أشكال التحويالت
النقدية املرشوطة يف خالل العقدين املاض َيني ،مبا فيها أجزاء من اليمن واملغرب .وتبينّ أ ّن لهذه الربامج أثرا ً ايجابياً يف
النتائج التعليمية والص ّحية يف الكثري من البلدان ،وقد القت نجاحاً كبريا ً يف األرياف 62.وقد بدأت السعودية تعتمد
األقل يف ديسمرب  ،2017كتعويض عن التخفيضات يف إعانات الطاقة
التحويالت النقدية إىل املواطنني ذوي الدخل ّ
وفرض الرضيبة عىل القيمة املضافة ،لكن ال يزال الوقت مبكرا ً للحكم عىل فعالية الربنامج .يجدر الذكر أن 3,7
مليون عائلة تق ّدمت بطلب للربنامج (أي حوايل  13مليون مواطن) ،اعتُرب منهم  10,6مليون مواطن مؤهالً يف البداية
لكل عائلة بلغ  938رياالً سعودياً ( 250دوالرا ً
(من أصل عدد سكان يبلغ  21,1مليون نسمة) مع دفع شهري أقىص ّ
63
ومتوسط دفع قيمته  50دوالرا ً للشخص الواحد يف ديسمرب.
أمريكياً)،
ّ
والالفت أ ّن لكال التحويالت النقدية املرشوطة وغري املرشوطة تأثريا ً مشابهاً 64.وميكن تعديل هذه الربامج لتستهدف
املناطق غري املتطورة الغنية باملوارد لكن ليس بشكل حرصي .فالربامج التي تستهدف املناطق الغنية باملوارد وحدها
تواجه خطر تعزيز األفكار بأ ّن املوارد ٌ
ملك للمنطقة وليس لأل ّمة.
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دروس من العراق
دراسة حالة:
ٌ
يرتبط منوذج تشاطر العائدات العراقي ارتباطاً وثيقاً بتجربة البلد الجدلية مع النظام االتحادي الذي ت ّم اعتامده
مبوجب الدستور العراقي للعام  2005بعد غزو الواليات املتحدة للعراق .ويُع ّد النظام االتحادي من الناحية التقنية
شكالً من أشكال الالمركزية مينح سلطة كبرية وحقوقاً بالحكم الذايت للسلطات دون الوطنية 65.ويعتمد العراق نظاماً
اتحادياً غري متجانس مع وجود منطقة واحدة ذات حكم ذايت (يعطي الدستور حقوقاً لألقاليم األخرى بأن تشكّل
مناطق شبيهة ،لكن مل يت ّم اللجوء إىل هذا االمتياز إىل ح ّد اآلن).
يتألّف العراق اليوم من  19محافظة ،تقع أرب ٌع منها يف إقليم كردستان العراق املستقل جزئياً (وتديره حكومة إقليم
كردستان) .ويت ّم تشاطر العائدات من خالل ثالث آليات أساسية :تحويالت برنامج التنمية اإلقليمي (التي بدأت يف
ومخصصات البرتودوالر (التي ت ّم ترشيعها يف العام  2010وتنفيذها يف العام  )2011والتحويالت الخاصة
العام )2010
ّ
66
لحكومة إقليم كردستان .ويف العام  ،2015ت ّم تخصيص  3مليارات دوالر من املوازنة الوطنية عرب تحويالت برنامج
مخصصات البرتودوالر ،و 17يف املئة من املوازنة (بعد التكاليف االتحادية)
التنمية اإلقليمي ،و 3مليارات دوالر عرب ّ
67
إىل حكومة إقليم كردستان.
مخصصات برنامج التنمية اإلقليمي والبرتودوالر تبعاً ملرور الزمن
الرسم البياين األ ّولّ :
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ويخصص برنامج التنمية اإلقليمي عائدات النفط والغاز عىل املحافظات باالستناد إىل عدد السكان ،وذلك من أجل
ّ
مخصصات البرتودوالر إلاّ عىل املحافظات املن ِتجة
َّع
ز
ُو
ت
وال
البالد.
أنحاء
يف
والتنمية
اإلعامر
إعادة
مشاريع
متويل
ّ
للنفط ،باالستناد إىل كمية النفط والغاز التي تنتجها أو تك ّررها .ويكمن الهدف يف متويل اإلدارة البيئية لهذه
كل من حكومة إقليم كردستان ومحافظتَي دياىل
املحافظات وحاجاتها من واردات اقتصادية وكهربائية .وقد أقيص ّ
حصة حكومة إقليم كردستان يف املوازنة وأل ّن املحافظتني
وكربالء غري املنتجتَني للنفط من هذا الربنامج ،وذلك بسبب ّ
ال تنتجان النفط أو تكررانه (عىل الرغم من أنّهام تحصالن عىل بعض التمويل من برنامج التنمية اإلقليمي) .يف
حق الحصول عىل  17يف املئة من املوازنة الوطنية
نهاية املطاف ،أجرت حكومة إقليم كردستان مفاوضات حول ّ
(بعد التكاليف االت ّحادية) ،مبا يتوافق مع عدد سكانها املق َّدر كجزء من اإلجاميل الوطني .وتنفرد أيضاً حكومة إقليم
كردستان يف أنّها تجمع عائدات من تصدير النفط من اإلقليم ومتلك حصصاً تعاقدية يف عائدات بيع النفط والغاز
69
يف اإلقليم.
كل محافظة (باستثناء حكومة
نصت مخصصات البرتودوالر عىل أن تحصل ّ
ومبوجب سياسة صدرت يف العام ّ ،2010
لكل  150مرتا ً مكعباً من الغاز
لكل برميل تنتجه أو تك ّرره محلياً ودوالر واحد ّ
إقليم كردستان) عىل دوالر واحد ّ
الحصة إىل  5دوالرات غري أ ّن الحكومة عارضت هذا التعديل
الذي تنتجه .ويف تعديل جرى يف العام  ،2013ارتفعت ّ
تخصيص محليّ
ومل تلتزم به ،يف فرتة من انخفاض أسعار النفط ونشوب أزمة مالية 70.ويبينّ ذلك خطورة أن يتح ّول
ٌ
ثابت إىل هدف لتفاوضات صفرية النتيجة .ففي العام  ،2015تراوحت تخصيصات “البرتودوالر” زائد برنامج التنمية
األقاليمية من  445دوالرا ً يف البرصة و 239دوالرا ً يف كركوك للفرد الواحد إىل ما بني  80و 90دوالرا ً للفرد الواحد يف
أقل بكثري بسبب
املخصص ّ
املحافظات غري املن ِتجة للنفط مثل مدينة النجف 71.ويف العام  ،2016كان مجموع املال
ّ
لكل فرد يف
مبتوسط  26دوالرا ً تقريباً ّ
انهيار أسعار النفط ،فبلغ تريليون دينار عراقي (حوايل  859مليون دوالر) أو ّ
72
كل أنحاء العراق باستثناء حكومة إقليم كردستان.
ّ
وبإمكان برنامج من هذا النوع أن يزيد االختالالت ،فدفْ ُع املال مقابل تكرير النفط يؤ ّدي باملحافظات العراقية إىل
ٍ
كل مقاطعة بدالً من تشييد بضع منشآت واسعة النطاق عىل
مصاف صغرية غري اقتصادية يف ّ
الضغط يف سبيل بناء
صعيد البالد .يف غضون ذلك ،تعيش املحافظات غري املن ِتجة لكن املحرومة اقتصادياً معانا ًة مقارنة مبدينة بغداد
الغنية نسبياً التي تحصل عىل دفعات مالية مرتبطة بتكرير النفط .ويؤ ّدي الدفع األعىل املقرتح والبالغ  5دوالرات
لكل برميل إىل تخصيص جزء كبري من صايف العائدات االتحادية إىل مجموعة صغرية من املحافظات ،يف وقت تحصل
ّ
أقل للربميل الواحد (يُستخدم نصف هذا املجموع تقريباً
فيه الحكومة االتحادية مجموع إيرادات يبلغ  40دوالرا ً أو ّ
إلعادة دفع تكاليف القطاع).
وباملثل ،تُعترب حكومة إقليم كردستان أكرث من استفاد من إنفاق الحكومة االتحادية السنوي .إذ تُظهر ترتيباتها
الطريقة التي ميكن النظام االتحادي من خاللها أن ميكّن النزعة االنفصالية والتفاوضات الصفرية النتيجة حول
عائدات النفط مع أ ّن غايته األساسية الحؤول دون بروزها .وقد كانت كركوك املركز األ ّول لتطوير مشاريع النفط
العراقي منذ العام  1927فصاعدا ً ،لكن مل يج ِر الكثري من التنقيب يف ما بات اليوم إقليم كردستان العراق ،فبقيت
املنطقة ذات األغلبية الكردية فقرية .ولطاملا تع ّرضت املنطقة ذات األغلبية الكردية للتهميش من سلسلة من
الحكومات يف بغداد .وقد عانت األم ّرين ج ّراء حمالت اإلبادة الجامعية التي قام بها نظام ص ّدام حسني ومحاوالت
“تعريب” منطقة كركوك لتُحكم بغداد سيطرتها عليها.
حصتها
لكن مع إقرار الدستور الوطني الجديد ابتداء من العام  ،2005متكّنت حكومة إقليم كردستان من استخدام ّ
من املوازنة االتحادية لبناء قسم كبري من أشكال الدولة املستقلّة .فتخصيص عقود نفطية لرشكات من بلدان نافذة
متعددة ،وتوقيع اتفاق للطاقة واسع النطاق مع تركيا يف العام  ،2013وإبرام اتفاقيات لتمويل النفط مع رشكة
روسنفت الروسية يف العام  2017كلّها أمور هدفت إىل دعم مطالبات حكومة إقليم كردستان بقيام دولة مستقلة.
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وقد ت ّم تنفيذ هذه االتفاقيات كام لو أ ّن املنطقة دولة مستقلة فعالً .وت ّم استغالل الرتاخيص ملراكز التنقيب عن
النفط يف مناطق متنازع عليها لدعم التق ّدم التدريجي للمنطقة الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان.
بيد أ ّن حكومة إقليم كردستان رسعان ما بدأت تُظهر بدورها الكثري من الخصائص التي تتّسم بها دولة ريعية بتمويل
املؤسسات الدميقراطية وبروز الحكم القائم عىل الزبائنية وانتشار الفساد والتوظيف الفائض يف
نفطي ،مثل تقهقر ّ
الدولة وتقديم اإلعانات التي ال ميكن تح ّمل كلفتها واستثامر فائض يف القطاعات غري التجارية ،مثل البناء والعقارات،
وإهامل القطاع الزراعي والقطاعات غري النفطية وموازنة متضخّمة .وبذلك ،أعادت هذه الحكومة توليد ،عىل نطاق
أوسع بصورة مصغّرة الكثري من املشاكل التي أيقظت يف األساس شعور االستياء حول دورها يف العراق.
ويف العام  ،2013بدأت حكومة إقليم كردستان تص ّدر النفط عرب أنابيبها الخاصة إىل تركيا بصورة مستقلّة عن
حصتها من املوازنة االتحادية 73.غري أ ّن إيراداتها من تصدير النفط كانت
الحكومة املركزية .نتيجة لذلك ،أو ِقفت ّ
زهيدة مقارنة باألموال التي كانت تنالها من الحكومة االتحادية ،مماّ أسفر عن أزمة مالية حادة .وقد تعثرّ ت ع ّدة
يخصص مرشوع املوازنة االتحادية األخري للعام  2018نسبة
محاوالت الحقة إلبرام صفقات لتشاطر العائدات ،فيام ِّ
 12,6يف املئة من اإلنفاق بعد التكاليف السيادية إلقليم كردستان العراق مقابل أن تعيد حكومة اإلقليم صالحية
تصدير النفط إىل الحكومة االتحادية (باإلضافة إىل غريها من التنازالت).
ويُظهر رصاع حكومة إقليم كردستان مع العراق “االتحادي” حول مدينة كركوك الغنية بالنفط أيضاً الطريق َة التي
يؤ ّدي فيها التفاوت املناطقي يف توزيع املوارد إىل بروز رصاعات حول ترسيم الحدود ،وال س ّيام يف املناطق التي
تتقاطع فيها الخطوط السكانية والتاريخية وحدود املوارد .فقد تق ّدمت حكومة إقليم كردستان تدريجياً من خطوط
العام  2003إىل “األرايض املتنازع عليها” التي تض ّم عادة أكرادا ً وعرباً وتركامنيني وغريهم من السكان .ويف أواسط
العام  ،2014بعد انتشار تنظيم داعش وسقوط املوصل ،سيطرت القوات الكردية عىل مدينة كركوك املختلطة
والحقول النفطية املحيطة بها ،وص ّدرت النفط من هذه الحقول لصالحها الخاص (باإلضافة إىل تسهيلها عمليات
تصدير ٍ
بعض من النفط “االتحادي”) 74.لكن بعد استفتاء االستقالل الذي أجرته حكومة إقليم كردستان يف سبتمرب
 ،2017واملعارضة الدولية القوية له ،تح ّركت قوات بغداد ض ّد حكومة إقليم كردستان وأعادت إحكام سيطرتها عىل
منطقة كركوك يف أكتوبر  .2017مع ذلك ال يزال وضع مدينة كركوك ،التي مل تج ِر انتخابات محلّية منذ العام ،2005
75
حل.
من دون ّ
وتبينّ أ ّن تأجيل رسم حدود غري مح ّددة إىل وقت الحق س ّبب إشكالية يف مناطق أخرى ترتكّز فيها موارد غري اعتيادية
يف الرشق األوسط مثل أبيي (الواقعة بني السودان وجنوب السودان) .وقد تربز الحالة عينها يف ليبيا حيث يقع معظم
حوض رست (وليس كلّه) يف منطقة برقة التاريخية ،علامً أ ّن الحوض هو منطقة اإلنتاج النفط األساسية.
الالفت أنّه حتّى ضمن املناطق التي تتّبع تنظيامً اتحادياً ،من املمكن أن تظهر مسألة التوزيع املتفاوت للموارد من
جديد عىل نطاقات أصغر .فقد القت منطقة حلبجة يف إقليم كردستان العراق احتجاجات واسعة ض ّد التنقيب عن
النفط والغاز (من دون اكتشافات تجارية حتّى اليوم) ،وت ّم إعالنها يف نهاية املطاف محافظة منفصلة يف العام .2014
وقد طالب املحت ّجون الحكوم َة بتقديم خدمات أساسية أفضل مثل الكهرباء ومبكافحة الفساد وبدفع أجور موظّفي
الدولة بالكامل .غري أ ّن الحكومة االتحادية مل تعرتف بهذه املدينة بعد كمحافظة منفصلة ،وهي اآلن تنال قسم من
76
عائدات حكومة إقليم كردستان باالستناد إىل عدد سكانها.
وباملثل ،كان الحزبان املهيمنان يف املنطقة ،الحزب الدميقراطي الكردستاين واالتحاد الوطني الكردستاين ،أيضاً عىل
خالف ،والسبب بشكل جزيئ هيمنة الحزب الدميقراطي الكردستاين عىل قطاع النفط وريوعه وجهاز حكومة إقليم
كردستان السيايس.
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ويف جنوب العراق ،اشتكت البرصة ،املحاطة مبعظم املناطق املنتجة للنفط العراقي ،من التخلّف اإلمنايئ والبنية
التحتية الرديئة .ويُظهر هذا الوضع أ ّن التهميش ال يرتافق بالرضورة مع الشكاوى اإلثنية الطائفية نظرا ً إىل أ ّن مشاكل
ظل تتابع سلسلة من الحكومات بقيادة عربية شيعية يف بغداد بعد العام  .2003وقد برزت
البرصة استم ّرت حتّى يف ّ
بني الحني واآلخر محاوالت يف البرصة لتشكيل منطقة اتحادية مثل إقليم كردستان العراق يف األعوام  2006و2008
و 2010و 2014مثالً 77.وعبرّ املعلّق السيايس نرباس الكاظمي يف العام  2011يف كلامت تصف خري وصف تح ّدي
املركزية املفرطة يف العراق ويف املنطقة بصورة عامة قائالً:
الدولة املركزية بشكلها الحايل ،وبعد تسعني سنة من الخربة ومن اجتامع املال النفطي والسلطة يف مكان
وتفش البريوقراطية والفساد،
واحد ،هي وصفة مزمنة لتسلّط البعض عىل البعض اآلخر ،وترقّب االنقالبات ،يّ
ورصاع الطوائف والقوميات واألحزاب ،وخنق القطاع الخاص وإطالق املغامرات عرب الحدود .والالمركزية قد
78
تكون حائالً وحالً لكل هذه اآلفات ،وغريها أيضاً.
واقرتح الكاظمي نوعاً من تخصيص املوارد وتوزيع أرباحها عىل املستوى املحليّ  ،مع احتفاظ املحافظة بنسبة  40يف
املئة من صادرات البرصة ،وتوزيع خُمس هذه النسبة عىل السكان .عالوة عىل ذلك ،يرى الكاظمي أنّه من املمكن
تطبيق الالمركزية يف مواقع أخرى ،مثل مدينة كركوك .غري أ ّن الحكومة املركزية عارضت بش ّدة محاولة اعتامد نظام
اتحادي يف البرصة ،إذ قال رئيس الوزراء العراقي السابق وقتئذ نوري املاليك“ :لن نسمح بقيام نظام اتحادي يف
املحافظات العراقية ألنّه سيكون سبباً يف متزيق البالد” 79.والواقع أ ّن حكومة بغداد ال ميكنها أن تقبل بفقدان سيطرتها
عىل البرصة التي عالوة عىل أنّها تق ّدم معظم نفط العراق (وبالتايل عائداته) ،تض ّم أيضاً املوانئ البحرية وطرقات
تصدير النفط الوحيدة فيه .لكن عىل أرض الواقع ،مل يكن من املاليك إال أن تجاهل بكل بساطة طلب مجلس محافظة
80
البرصة بالقيام باستفتاء حول تشكيل منطقة اتحادية ،مماّ يُعترب انتهاكاً للدستور.
ويف العامني  2010و ،2011وقّعت محافظتان أخريان ،هام الواسط وصالح الدين ،اتفاقيات نفط مع رشكات نفط
81
دولية ،لكن رشعية هذه االتفاقيات موضع تشكيك وعارضتها الحكومة املركزية ،فلم تدخل ح ّيز التنفيذ.
حصة عائدات
ويتسبّب النظام االتحادي ،ال بل أكرث منه النزعة االنفصالية ،بطرح مسائل عملية صعبة ،وال سيّام ّ
املوارد التي ينبغي تحويلها إىل الحكومة املركزية (إن وجدت) ،والتحديد الصحيح لحدود املنطقة ،وتقسيم اإلدارة،
والحق يف منح تراخيص للتنقيب عن املوارد وإبرام اتفاقيات تصدير ،ومسؤولية سياسة الطاقة واسرتاتيجيتها
ّ
وتخطيطها الوطني حول املوارد الطبيعية مثل االلتزام بحصص األوبك ،وملك ّية األصول الناجمة عن استثامر الحكومة
املركزية ،وحامية البيئة ،والحقوق يف استخدام البنية التحتية وال سيّام أنابيب النفط العابرة ٍ
ألرض وطنية أخرى خارج
املنطقة الغنية باملوارد 82.ففي حالة جنوب السودان ،واجهت البالد الجديدة املحاطة باليابسة تعريفات عالية جدا ً
عىل أنابيب النفط عىل طريق التصدير الوحيد العابر من السودان إىل البحر األحمر .ولطاملا طرحت هذه املسائل
إشكالية حتّى يف الدول االتحادية الدميقراطية املتط ّورة جدا ً مثل كندا .وتربز التحديات البيئية بوضوح عندما قد
تتجاوز األرضار البيئية حدود الوالية/املقاطعة (تل ّوث الهواء واملياه) أو تؤث ّر يف األهداف البيئية الوطنية (وال سيّام
الح ّد من غازات الدفيئة).
وبالفعل ،عكس عموماً النظام االتحادي يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا صور ًة سلبية ألنّه يذكّر بشكل
أسايس بالجهود االستعامرية املاضية اآليلة إىل تقسيم املنطقة عىل خطوط اصطناعية ،وأيضاً بسبب الرصاعات حول
املوارد .فقد ق ّدم مثالً مرشوع الدستور اليمني للعام  2015هيكلية اتحادية شكّل يف إطارها تقسي ُم املوارد الطبيعية
فصائل متعددة توزي َع املوارد ضمن النظام االتحادي السدايس
ُ
بني املناطق االتحادية مصدرا ً كبريا ً للجدل .فقد اعتَربت
املناطق املقرتح غ َري عادل .وبرزت هذه املشاعر بوضوح يف الحركة الحوثية من محافظة صعدة يف شامل البالد
(التي تحيطها اليابسة وال متلك موارد مكتشفة من النفط والغاز) .فقد رفضت هذه الحركة الدستور وش ّنت حملة
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عسكرية احتلّت من خاللها صنعاء ودفعت بالبالد إىل حرب ال تزال قامئة حتّى اليوم ،موقف ًة بذلك خطة تطبيق
النظام االتحادي.
ويف حالة ليبيا بعد الثورة ،دعم “االتحاديون” استقاللية رشق ليبيا (مدينة برقة) وحارصت ميليشياتهم لفرتة من
الوقت يف العام  2013موانئ النفط وأوقفت قسامً كبريا ً من اإلنتاج 83.وقد أُحبطت محاولتهم لتسويق النفط بصورة
مستقلة ج ّراء قرار من األمم املتحدة وتح ّرك أطلقته بحرية الواليات املتحدة ،لك ّنها أيقظت شكوكاً يف غرب ليبيا بأنّهم
يسعون يف الواقع إىل االنفصال واالحتفاظ مبعظم النفط الليبي لرشق البالد .لكن حتّى اآلن ،ال تزال صالحية تسويق
النفط وتوزيع العائدات مركزية ،وتبقى إحدى املؤسسات الوطنية القليلة العاملة يف البالد.
من جهة أخرى ،تشكّل اإلمارات العربية املتحدة مثاالً مستقرا ً عن نظام اتحادي شديد الالمركزية تبسط مبوجبه
كل إمارة من اإلمارات السبع سيادتها عىل مواردها الطبيعية ،عىل الرغم من أ ّن التفاوت املناطقي ال يزال واضحاً
ّ
84
يف البالد وأ ّن التحويالت من أبوظبي إىل اإلمارات األفقر كبرية جدا ً .وخارج منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
يعتمد عد ٌد من البلدان الغنية باملوارد هيكليات اتحادية ناجحة ،وال س ّيام الواليات املتحدة وكندا والربازيل وأسرتاليا.
وحصة العائدات بني الوالية/
ويح ّدد الدستور والقانون مسائل مثل ّ
الحق يف إصدار تراخيص للتنقيب عن املواردّ ،
املقاطعة واملستوى االتحادي ،واملوافقات والتنظيامت حول البنية التحتية بني الواليات مثل أنابيب النفط واملعايري
البيئية الدنيا والتحكّم بعمليات التصدير.
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التوصيات والخامتة
حل فوري للتفاوت املناطقي يف منطقة الرشق األوسط وشامل
تع ّجل مسألة أقاليمية املوارد من رضورة إيجاد ّ
أفريقيا .ففيام تستطيع الحكومات أن تستهدف املناطق الغنية باملوارد عرب برامج تنموية موجهة ،تخاطر يف مفاقمة
التفاوتات األقاليمية مع ترسيخ أيضاً األفكار املنترشة يف هذه املناطق بأ ّن املوارد “ملكها” فعلياً ،مق ّوض ًة بذلك الحق
الوطني يف هذه املوارد .من هذا املنطلق ،من امله ّم معالجة الشكاوى وفقاً ملخططات وطنية تستهدف عددا ً من
املناطق أو األقاليم املتخلّفة أو الفقرية يف البالد ،مبا فيها تلك الغنية باملوارد ،فيت ّم بذلك الرتكيز عىل مسائل مثل
التخلّف التنموي وعدم املساواة والفقر والنقص يف البنية التحتية وليس عىل مسألة حقوق األقاليم بعائدات املوارد.
وينبغي عىل التنمية أيضاً أن تعطي أولوية للربامج األقاليمية التي تش ّجع التن ّوع االقتصادي لتج ّنب تفاقم مسألة
االعتامد عىل املوارد باإلجامل ولوضع ح ّد لحلقة الرصاع.
ظل املفاوضات املشحونة التي تيل الرصاعات.
من الصعب تأسيس أنظمة مثالية لحوكمة املوارد الطبيعية ،خصوصاً يف ّ
كام أنه يصعب الخروج عن املسارات التي تحددها السياسات العشوائية واملترسعة التي يتم اتخاذها يف مثل هذه
األثناء .لذلك ،من املفضّ ل معالجة التباينات قبل أن تتصاعد الرصاعات ،عىل الرغم من استحالة هذا األمر يف بعض
األحيان .وقد يكون اللجوء إىل وساطة حيادية وخربات مستقاة من ظروف مامثلة أمرا ً مفيدا ً للغاية .وينبغي عىل
األنظمة املوضوعة أن تأخذ بعني االعتبار أن اآلليات القانونية قد تكون غري فعالة عندما تكون املؤسسات ضعيفة أو
عاجزة أو عندما تتمكن بعض الجهات القوية من فرض إرادتها خارج نطاق القانون.
حل املسائل التي تطرحها أقاليمية
باإلضافة إىل ذلك ،من املمكن أن تساعد بعض املقاربات املطروحة أدناه عىل ّ
املوارد .وتعتمد الحلول املالمئة عىل النظر يف عوامل عديدة تتض ّمن طبيعة املوارد الجغرافية واالقتصادية ،ومدى
تنميتها ودورها يف االقتصاد الوطني ،والشكاوى التاريخية والبيئية واالقتصادية األخرى التي قد تعرب عنها املنطقة
الغنية باملوارد ،والقدرة املؤسساتية ورأس املال البرشي وسيادة القانون ولجم الفساد والنظام السيايس يف اإلقليم
والدولة .من هذا املنطلق ،تربز االعتبارات األساسية اآلتية:
لحل مسائل التوزيع املتفاوت
•عىل الرغم من أ ّن الالمركزية واملساءلة السياسية املحلّية األكرب تُع ّدان رضوريتني ّ
للموارد واإلجابة عىل املطالب املحلّية ،فهام ال تفيدان إن تسببت بتكرار مسائل مثل اإلجحاف واالستحواذ
عىل الريع والزبائنية عىل مستوى أصغر .فاستخدام املوارد بفعالية ،كيفام توزّعت هذه املوارد ،يعتمد عىل
مؤسسات متمكّنة تض ّم رأس مال برشياً كافياً.
•ينبغي عىل مخططات الالمركزية أن تويل اهتامماً خاصاً لالنقسامات الهوياتية يف املنطقة ،وينبغي وضع هذه
املخططات بطرق تتفادى تعزيز التفكك االجتامعي .فبدل اعتبار الهوياتية من املسلّامت ،عىل السياسات
أن تنظر يف الوقائع الهيكلية واملادية التي تع ّزز االنتامءات تبعاً لهذه الخطوط .وال ينبغي أن تكون املناطق
أي حال) مناطق مغلقة إثنية طائفية محضة ،بل يجب
الالمركزية أو االتحادية محاوالت لتحديد (مستحيلة يف ّ
االستفادة منها لوضع منطق اقتصادي قد يتض ّمن عىل ح ّد سواء املوارد وغريها من العوامل الرضورية ،مثل
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املراكز السكانية والصناعة وطرق التصدير.
كحل (وال سيّام من جهات خارجية) ،مسألة حساسة
•تُع ّد االتحادية أو االنفصال ،املعروضتان يف أغلب األحيان ّ
تتوصل مقاربات أخرى إىل معظم الحلول املرجوة مع
جدا ً يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وقد ّ
أقل من املعارضة والرصاع السيايس.
درجة ّ
املخصصات املح ّددة للمناطق الغنية باملوارد دون غريها من املناطق الفقرية
•يجدر التقليص قدر اإلمكان من
ّ
أو امله َمشة الغري الغنية بها ،واعتامدها عند الرضورة فحسب (للتعويض عن اآلثار الخارجية البيئية املحلّية
مثالً) ولتج ّنب خطر املعادالت الصفرية يف توزيع العائدات التي تخدم طرف واحد عىل حساب األطراف
األخرى ،والتي تكون األقاليم الشحيحة املوارد الخارس األكرب فيها ،كام هو الحال يف العراق.
شل
•ال يفيد قتل الدجاجة التي تبيض ذهباً .عند طرح الحلول العادلة ملسائل أقاليمية املوارد ،يجب تج ّنب ّ
االستثامر وتفادي فرض أعباء عىل قطاعات املوارد الطبيعية مبا يجعل هذه القطاعات غري اقتصادية.
•غالباً ما قد تركّز الخالفات حول أقاليمية املوارد عىل مسائل ضيقة ،كتوزيع العائدات ،أو غريها من املسائل
األوسع نوعاً ما ،مثل أحقية توقيع اتفاقيات مع جهات مستث ِمرة .لكن يف الدول الغنية باملوارد ،يجدر النظر إىل
هذه املسائل ضمن إطار أوسع السرتاتيجية االقتصاد والطاقة يف البالد ،مبا فيها مسائل مثل التفاوت املناطقي
والتنمية الصناعية واإلعانات والتخفيف من ح ّدة الفقر وحامية البيئة.
•باملثل ،نادرا ً ما تقترص العوامل التي أسهمت يف بروز شكاوى يف املناطق الغنية باملوارد عىل التوزيع غري الوايف
للعائدات فحسب ،بل قد تتضّ من عوامل كالتهميش أو التمييز التاريخيني .وقد تشكّل الحوكمة الضعيفة أو
املركزية املفرطة مشاكل متفشية أخرى ،تؤث ّر يف املناطق الطرفية الفقرية باملوارد والغنية بها عىل ح ّد سواء.
تحسن وضع املناطق الغنية باملوارد عىل
لذلك ،ال يجدر باملقاربات العاملة عىل إعادة توزيع العائدات أن ّ
حساب مناطق فقرية باملوارد تعاين الحرمان نفسه.
حل الرصاعات أو تج ّنبها يف
بالتايل ،ميكن أن يساهم فهم الخالفات حول أقلموية املوارد ومعالجتها إسهاماً كبريا ً يف ّ
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،نظرا ً إىل أهمية املوارد الطبيعية ،وال سيّام النفط والغاز ،ووجود حكومات
مركزيّة وانتشار الدول الضعيفة .باملقابل ،يؤ ّدي وضع سياسات غري مدروسة أو غري ُمط َّبقة كام يلزم إىل تعزيز الرصاع
أو إدامته بدالً من التخفيف من ح ّدته.
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الهوامش
 1يف هذه الورقة ،تضم منطقة “الرشق األوسط وشامل أفريقيا” الجزائر والبحرين ومرص وإيران والعراق وإرسائيل واألردن
والكويت ولبنان وليبيا واملغرب و ُعامن واألرايض الفلسطينية املحتلة وقطر واململكة العربية السعودية وجنوب السودان
والسودان وسوريا وتونس واإلمارات العربية املتحدة واليمن.
 2تض ّم اإلشارة إىل “املوارد الطبيعية” يف هذه الورقة النفط والغاز والفوسفات بشكل أسايس ،باعتبارها املوارد األساسية يف
بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .لكن ميكن توسيع الفكرة لتشمل أيضاً غريها من املوارد املعدنية واملاء واإلنتاج
الزراعي ،وغريها حتّى من مصادر اإليرادات الريعية التي تختلف بحسب املناطق ،مثل قناة السويس.
 3استُخدمت هذه التسمية يف Geoff D. Porter, “The New Resource Regionalism in North Africa and the
Sahara,” Science Po Centre De Recherches Internationales, July 2013, http://www.sciencespo.fr/ceri/en/
 .content/new-resource-regionalism-north-africa-and-saharaتجدر اإلشارة إىل أ ّن أقاليمية املوارد ال تنحرص يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا فحسب ،بل تتّخذ أشكاالً أخرى بحسب الظروف االجتامعية املختلفة .وترتفع نسبة
ريوع املوارد بشكل ملحوظ يف عدد من بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا بسبب غناها الكبري بالهدروكربون
املنخفض الكلفة ،مماّ يجعل البحث يف هذه املسألة يف سياق منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أمرا ً
يستحق العناء.
ّ
 4بورتر.”The New Resource Regionalism in North Africa and the Sahara“ ،
 5يُستخدم مصطلح التفاوت املناطقي يف هذه الورقة لإلشارة إىل التباين يف مستويات املعيشة بني املناطق الغنية والفقرية
ضمن البلد عينه.
 6الريع هو القيمة املكتسبة من مورد معينّ بشكل فائض عن الكلفة (مبا فيها املردود العادي عىل رأس املال املعدَّل بحسب
املخاطر) الالزمة للوصول بهذا املورد إىل مرحلة اإلنتاج .مبعنى آخر ،هو القيمة املكتسبة ج ّراء التملّك املحظوظ ملورد معني
بدل الحصول عىل هذه القيمة نتيجة املهارة أو الجهد.
 7للمصادر ،راجع امللحق األ ّول.
 8نسبة سكان جنوب السودان من عدد السكان اإلجاميل يف السودان املو ّحدة قبل العام .2011
 9تعطي املصادر أرقاماً متباينة ،لكن يقدّر منتدى مركز بيو لألبحاث يف ديسمرب  2012أن سكّان جنوب السودان البالغ
عددهم  9,94مليون يتألّفون من  60,64يف املئة من املسيحيني و 32,9يف املئة من األديان التقليدية و 6,2يف املئة من
املسلمني .ويض ّم سكّان السودان البالغ عددهم  35,99مليون نسمة  97يف املئة من املسلمني و 1,5يف املئة من األديان
التقليدية و 1,5يف املئة من املسيحيني .وبلغت نسبة العرب يف السودان حوايل  70يف املئة ،فيام بلغت نسبتهم يف جنوب
السودان حوايل  4يف املئة ،وينطق معظمهم لغات نيلية صحراوية متعددة.
 10تستعني مختلف الدراسات املذكورة يف هذا التقرير بطرق مختلفة لقياس هذا الفارق ،من بينها التفاوت يف اإلنفاق وشدّة
اإلنارة الليلية ومؤرش التكتّل .وقد تطال التفاوتات مشاريع تطوير البنى التحتية أو توفري الرعاية االجتامعية أو تأمني فرص
العمل .ويتن ّوع شكل هذه التفاوتات سواء أضمن البلد الواحد أم يف أنحاء املنطقة .وتُع ّد مسألة التفاوتات املناطقية يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا مثرية للجدل وغالباً ما يت ّم إغفالها عمدا ً .ونذكر هذه الدراسات لتسليط الضوء بشكل
عام عىل بعض األدلّة امللموسة التي تدعم وجهات النظر القائلة بحرمان املجتمعات الطرفية من حقوقها وبإبقائها يف تخلّف
إمنايئ ،وهذا ما نشري إليه هنا بالتفاوتات املناطقية.
 11أظهرت دراس ٌة أ ّن توزّع املوارد الطبيعية بشكل متفاوت جغرافياً ضمن البلدان مرتبط بنسب أعىل من التفاوت املناطقي.
غري أ ّن الدراسة ال تبحث يف ما إذا كانت املناطق الغنية باملوارد أكرث تساوياً أم ال .راجع Christian Lessman and
Arne Steikraus, “The Geography of Natural Resources, Ethnic Inequality, and Development,” CESifo

27

Working Paper Series no. 6299, January 24, 2017, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2917209. Milton-Edwards, The Muslim Brotherhood
World Bank Group, “Inequality, Uprisings, and Conflict in the Arab World,” World Bank 12
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 ففيام انترشت حقول. اعتمد النظام نفس مقاربة املستعمرين الذين مل يعبأوا ببيئتنا أو مائنا أو إمنائنا،“بعد االستقالل
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إيران
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 مماّ أ ّدى إىل قيام،االستثامر يف توليد فرص العمل وحامية البيئة وإعادة اإلعامر بعد الحرب ومشاريع الرعاية
 وقُ ّدر عدد السكان األحوازيني8. يف املئة من سكان إيران6  ويشكّل سكان خوزستان حوايل.احتجاجات وأعامل تخريب
9
. يف املئة من سكان املحافظة74 العرب بنسبة
 يبدو أنّها تريد من الناس أن يغادروا ليك.“نشعر وكأننا نعيش يف منطقة خاصة تجني منها الحكومة املال فحسب
10
. طالب محليّ من األحواز.”تح ّول هذه املنطقة بأكملها إىل منطقة لتجارة النفط ال غري
العراق
 ذوو األغلبية، وبعد أن طالب السكان األصليون.”تدير حكوم ُة إقليم كردستان العراق منطقة “كردستان العراق
 غدت املنطق ُة دول ًة شبه مستقلة تبني ببطء قطاعها النفطي املستقل، باستقاللية أكرب عن العراق االتحادي،الكردية
 يف املئة من3  ويحتوي عىل، يف املئة من سكان العراق17  ويض ّم اإلقليم قرابة.وتسعى إىل نيل االستقالل الرسمي
11
.)احتياطاته النفطية (باستثناء حقل كركوك املتنازع عليه
 وتحتوي البرصة عىل ما يقارب. وهي ذات أغلبية شيعية، يف املئة من سكان العراق7,6 وتض ّم محافظة البرصة حوايل
 وشهدت املحافظة إرضابات واحتجاجات تطالب بفرص عمل. يف املئة من احتياطيات البالد النفطية املؤكّدة60
12
.واستقاللية مالية وحصص عائدات أكرب
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James Minahan, Encyclopedia of the Stateless Nations: A-C (Westport, CT: Greenwood Publishing Group, 9
2002), 158–9; “Iran: Sweeping Arrests of Ahwazi Arab Activists,” Amnesty International, accessed April 28,
./2015, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/04/iran-sweeping-arrests-of-ahwazi-arab-activists
Thomas Erdbrink, “Protests in Iranian City Where Everything Is Covered in Brown Dust,” The New York Times, 10
February 19, 2017, https://www.nytimes.com/2017/02/19/world/middleeast/iran-ahvaz-pollution-protests.html
“Iraqi Kurdistan profile,” BBC News, February 5, 2016, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28147263; 11
U.S. Energy Information Administration (EIA), “Country Analysis Brief: Iraq,” April 28, 2016,
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“How the KRG Quasi-State Built an Independent Oil Industry,” Iqtisadi, January 2016,
http://dayan.org/content/iqtisadi-how-krg-quasi-state-built-independent-oil-industry
NGO Coordination Committee for Iraq, “Basrah Governorate Profile,” December 2015, 12
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“يؤث ّر العمل يف الحقول بشكل سلبي عىل أراضيهم ومنازلهم وبيئتهم .لذلك ،ينبغي عىل الرشكة إ ّما أن ترضيهم من
خالل توفري فرص عمل وال س ّيام يف حراسة املنشأة وأمور من هذا النوع ،أم أن تتوقع اّأل يستطيعوا العمل بأمان”.
13
مؤسسة البرتول الوطنية الصينية يف محافظة واسط.
رئيس لجنة النفط والغاز يف الربملان العراقي ،حول عمل ّ
ليبيا
يحتوي حوض رست عىل  80يف املئة من احتياطيات ليبيا القابلة لالسرتداد ويستحوذ عىل معظم طاقة إنتاج النفط
يف البالد .ويقع الحوض يف شامل رشق البالد حيث ظهر عدد من الحركات االنفصالية/االتحادية من إقليم كرييناييك
ٍ
مصاف نفطية أساسية متلكها ليبيا ،باإلضافة إىل ثالثة موانئ بحرية
(إقليم برقة) .ويف هذا اإلقليم ثالثٌ من أصل أربع
أساسية ،وقرابة  26يف املئة من سكان البالد 14.وقد اشتكت هذه الحركات من إهامل طرابلس تحت حكم مع ّمر
القذايف الذي ركّز السلطة يف العاصمة 15.ومع أ ّن حوض رست ميت ّد بأغلبه يف إقليم برقة ،فهو يقع تحت األقاليم
الثالثة األساسية (برقة وفزان وطرابلس) من دون أن يقع بشكل واضح ضمن الخطوط اإلقليمية 16.ويشعر أهايل
فزان ،التي تضم حوايل  8يف املئة من سكان ليبيا ولديها القدرة عىل ضخ حوايل  400ألف برميل يومياً ،باالستياء أل ّن
17
“ثروتها تغذي الشامليني”.
املغرب
تض ّم الصحراء الغربية ،وهي منطقة متنازع عليها تديرها املغرب 1,7 ،يف املئة من سكان املغرب ،ويشكّل الصحراويون
املجموعة اإلثنية الكربى فيها 18.وتنتج املنطقة حوايل  10يف املئة من مجموع إنتاج الفوسفات يف املغرب ،فيام يجري
التنقيب عن النفط والغاز قبالة شواطئها ،علامً أ ّن هذه العملية مل تشهد نجاحاً حتّى اآلن .وقد أعرب الصحراويون
عن قلقهم إزاء اإلهامل والتمييز والتخلّف اإلمنايئ والبطالة 19.وكانت هذه املنطقة منشأ حركة مؤيّدة لالستقالل
سعت ،من بني ع ّدة أمور ،إىل نيل السيادة عىل موارد املنطقة ،ووقّعت مع عدد من الرشكات اتفاقيات مشكوكاً يف
20
أمرها للتنقيب عن النفط.
ُعامن
نظّم العماّ ل يف والية هيام الغنية بالنفط اعتصاماً مطالبني بفرص عمل وباستثامر الدولة يف املنطقة بعد احتجاجات
العام  2011التي اجتاحت البالد يف خالل موجة الثورات العربية اإلقليمية 21.وتقع منطقة هيامء يف محافظة الوسطى
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ذات الكثافة السكانية املنخفضة وتض ّم حوايل  1يف املئة من سكان ُعامن.

22

اململكة العربية السعودية
تض ّم املنطقة الرشقية حوايل  10,6يف املئة من سكان السعودية ،وهي ذات أغلبي ًة شيعية .ويرتكّز أكرث من نصف
احتياطياتها النفطية عىل اليابسة ،أ ّما الباقي فينترش يف الحقول البحرية املحاذية للمنطقة .وشهدت املنطقة
23
احتجاجات تطالب باملزيد من الشمول السيايس واالقتصادي ووضع ح ّد للتمييز واملزيد من اإلمناء.
كل هذا .نعاين فقرا ً وجوعاً ،وقد ُسلبنا رشفنا
“تقفون اآلن يف حقول نفط تُطعم العامل بأرسه ،لكننا ال نرى شيئاً من ّ
واستقاللنا السيايس .ال منلك شيئاً .ماذا بقي؟ وبعد هذا كلّه ،يهاجموننا ويحاولون قتلنا” .ناشط من بلدة العوامية.
السودان
قبل استفتاء االستقالل الذي أُجري يف العام  2011يف جنوب السودان ،ض ّم الجنوب قرابة  24يف املئة من سكان
السودان ،وكانت أغلبيتهم من املسيحيني واملجموعات اإلثنية غري العربية .واحتوى عىل معظم احتياطيات البالد
من النفط والغاز .وتجاوز مستوى اإلمناء يف الشامل بأشواط مستواه يف الجنوب الذي شهد “عقودا ً من اإلهامل
وسيطرة قوية من الحكومة املركزية” يف الشامل 24.واليوم ،يحتوي جنوب السودان املحارص باليابسة عىل ثالثة أرباع
احتياطيات السودان سابقاً من النفط ،لك ّنه ال يزال يعتمد عىل أنبوب مي ّر يف (شامل) السودان للتصدير .وتستم ّر
الخالفات حول منطقة أبيي التي تحتوي عىل النفط والتي تقع بني البلدين.
سوريا
متلك مدينة دير الزور أكرب حقول النفط يف سوريا وتستأثر بحوايل نصف إنتاج النفط يف البالد وتض ّم قرابة  6يف املئة
من مجموع السكان .لقد شهدت املنطقة التي لطاملا ه ّمشتها الدولة املركزية اشتباكات عنيف ًة مع الحكومة بدءا ً من
العام  ،2011واستوىل عليها تنظيم داعش يف العام  ،2014وكان لحقول نفطها أه ّمية كبرية القتصاد التنظيم.
وعىل غرار العراق ،تض ّم سوريا عددا ً كبريا ً من األكراد يقيمون بشكل أسايس يف شامل رشق منطقة الحسكة .وتُع ّد
املنطقة أيضاً غنية بالنفط واستأثرت بالنصف الثاين من إنتاج النفط السوري قبل الحرب األهلية 25.ويشكّل األكراد
يف سوريا قرابة  7,2يف املئة من السكان .وقد متتّعت منطقة الحسكة باستقاللية بحكم األمر الواقع منذ العام 2011
ظل حكم حزب االتحاد الدميقراطي الكردي .ويقتسم حالياً نظام بشّ ار األسد وحزب االتحاد الدميقراطي إنتاج
يف ّ
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accessed March 28, 2017, http://www.data.gov.om/en/DataAnalysis/
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 ويت ّم تخصيص الكمية املتبقية للقوات العربية املسؤولة عن حامية،)ً يف املئة تباعا20 و65 النفط يف املنطقة (بنسبة
26
.الحقول
 ومل يستفد الشعب من موارد املحافظة، عانت املدينة وضعاً اقتصادياً رديئاً للغاية،“يف خالل حكم األسد األب واالبن
] فقد ارتكزت اسرتاتيجية [حافظ األسد] يف حكمه لسوريا عىل تشكيل...[ .الطبيعية بسبب تفاوت التوزيع للرثوات
تج ّمعات برشية كبرية يف دمشق وحلب من خالل بناء الجامعات واملستشفيات والقطاعات العسكرية وخلق فرص
 باحث يف الشؤون االقتصادية من، سقراط العلو.”عمل غري متاحة إال يف هذه املدن بهدف تسهيل مراقبة أمن البالد
27
.دير الزور
تونس
 يف املئة من3  وتض ّم والية قفصة حوايل. يف املئة من احتياطي العامل5 تعترب تونس خامس أكرب من ِتج للفوسفات مع
 وقد عرقل مرارا ً املحت ّجون املطالبون بتوفري فرص عمل28.مجموع السكان وفيها أحد أكرب مناجم الفوسفات يف البالد
29
.اإلنتاج يف املنطقة
واإلمناء ووضع ح ّد للتهميش
َ
وشهدت البلدات التي تقع يف جنوب والية تطاوين والتي تحتوي عىل بضعة مواقع إلنتاج النفط والغاز احتجاجات
 يف املئة1,3  وليست والية تطاوين مكتظة بالسكان مع حوايل30.صغري ًة مطالبة بتوفري فرص عمل واإلمناء يف املنطقة
 يف املئة من مجموع1(  شهدت والية قبيل، كذلك31. ومتلك أحد أه ّم الحقول املن ِتجة للنفط يف البالد،من سكان تونس
 وشهدت32. مطالب ًة إياها بتنفيذ مشاريع إمنائية يف املنطقة،السكان) احتجاجات أمام رشكة النفط والغاز العاملة فيها
 سلسل ًة من االحتجاجات، حيث تدير رشكة برتوفاك منشأة للغاز،) يف املئة من مجموع السكان0,1( جزر قرقنة
 علامً أن تونس، وقد أ ّدت االحتجاجات إىل وقف اإلنتاج يف أنحاء البالد33.املطالبة بتوفري فرص عمل واإلمناء يف املنطقة
.تستورد أغلبية النفط الذي تستهلكه
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“نعلم جميعنا أ ّن تونس ال متلك ثروة هائلة من النفط والغاز .غري أ ّن ذلك يزيد من رضورة مامرسة حوكمة رشيدة
34
عىل الكميات املحدودة التي منلكها” املحامي سمري بن عمر يف خالل االحتجاجات يف تونس املتسائلة “أين النفط؟”
اليمن
تقع منطقة حرضموت ،التي تجمع محافظات حرضموت وشبوة واملهرة ،يف الطرف الجنويب لشبه الجزيرة العربية
وتض ّم  8يف املئة من السكان اليمنيني 35.وتحتوي املنطقة عىل  80يف املئة من احتياطيات اليمن من النفط 36.وقد
شهدت حرضموت سلسل ًة من االحتجاجات والهجامت عىل أنابيب النفط ،مطالب ًة بتوفري فرص العمل يف رشكات
النفط ووقف التهميش االقتصادي واملزيد من اإلمناء االقتصادي وتركيز األمن املحيل 37.وترتبط املنطقة بالحراك
الجنويب االنفصايل الذي يض ّم أيضاً محافظتَي لحج وأبني .غري أ ّن التوتّرات قامئة بني فصائل الحراك املتنافسة يف
حرضموت وعدن.
وت ُع ّد منطقة سبأ ،التي تجمع محافظات مأرب وجوف والبيضاء ،منطقة غنية بالنفط تحتوي عىل باقي احتياطيات
النفط املؤكّد يف البالد وأحد أكرب خزانات الغاز الطبيعي فيها 38.وتض ّم ما يقارب  6يف املئة من سكان البالد 39.وقد
شهدت املنطقة احتجاجات وأعامل تخريب وعددا ً من املبادرات الشبابية املطالبة باإلمناء.
“لقد تجاهلت الحكومة محافظة مأرب ألكرث من خمسة عقود .فهي تنظر إلينا وكأننا من طبقة أدىن .وال تأبه النخبة
السياسية يف صنعاء سوى بالنفط ،صارف ًة انتباهها عن شعب مأرب .تض ّم املحافظة مأربيني متعلّمني وخرباء ،غري أ ّن
40
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عن املؤلفني

روبن ميلز ،زميل غري مقيم سابق لشؤون الطاقة يف مركز بروكنجز الدوحة .أسس رشكة قمر للطاقة يف العام 2015
لتلبية الحاجة إىل االستشارات واالستثامرات يف مجال الطاقة عىل مستوى منطقة الرشق األوسط .ميلز خبري يف
اسرتاتيجية الطاقة واقتصاداتها ،ووصفته مجلة فورين بولييس بأنه “واحد من أعظم العقول يف عامل الطاقة” .ويف
خالل الفرتة ما بني العامني  2011و ،2015قاد مشاريع استشارية كربى لالتحاد األورويب يف العراق وملجموعة متنوعة
من رشكات النفط العاملية يف مجال تطوير األعامل والغاز املتكامل وتوليد الطاقة والطاقة املتجددة يف الرشق األوسط.
ويف رصيده كتابان ،األول بعنوان “ ”The Myth of the Oil Crisisالذي يق ّيم فيه إمدادات النفط العاملية عىل
املدى الطويل ،والثاين بعنوان “ ”Capturing Carbonالذي يق ّدم فيه أول عرض شامل الحتجاز الكربون وتخزينه
لغري املتخصصني.
فاطمة الهاشمي ،باحثة مساعدة يف مركز بروكنجز الدوحة .وهي مهتمة بقضايا التنمية االقتصادية ،كام عملت يف
العديد من املشاريع البحثية حول مجموعة متن ّوعة من املواضيع ،منها نظرية الدولة الريعية وإصالحات القطاع
العام والتنويع االقتصادي والتمويل األصغر ،مع الرتكيز بشكلٍ ٍ
خاص عىل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة

تأسس مركز بروكنجز الدوحة ،التابع ملعهد بروكنجز يف واشنطن العاصمة ،يف العام  .2008ويُعترب املركز نافذة املعهد
َ
يف املنطقة ويقدم بحوثاً وتحليالت مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
وسعياً منه لتحقيق مهمته ،يلتزم املركز بتقديم أبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة اإلقليمية والدوليةُ ،مركَزا ً عىل
إرشاك شخصيات بارزة حكومية وإعالمية وأكادميية ورجال أعامل وممثلني عن املجتمع املدين .وتركز هذه األبحاث
عىل أربعة مجاالت أساسية:
()I
()II
()III
()IV

العالقات الدولية يف الرشق األوسط
األمن اإلقليمي واالستقرار الداخيل
النمو الشامل وتكافؤ الفرص
إصالح الحوكمة والعالقات بني الدولة واملواطن

ومن خالل انفتاح مركز بروكنجز الدوحة عىل وجهات النظر كاف ًة مهام اختلفت ،فهو يش ّجع عىل التبادل القيّم لآلراء
بني منطقة الرشق األوسط واملجتمع الدويل .وقد استضاف املركز منذ تأسيسه باحثني بارزين من عرشات الدول ونظَم
عددا ً كبريا ً من الفعاليات ،مبا يف ذلك حوارات عالية املستوى ونقاشات سياسية تتناول القضايا الراهنة .هذا وقد ونرش
العديد من موجزات السياسة واألوراق التحليلية ذات التأثري.
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