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«أخبار وتقارير»
األزمة المالية العالمية تفرض حضورھا في منتدى التنمية
للمرة الثانية عشرة ُيقام منتدى التنمية في البحرين بحضور عشرات المثقفين ،م ّمن يفك ّ رون ويست شرفون م ستقبل
ّ
خليجھم برؤى يسكنھا الطموح في خليج متقدّ م ويلحق بركب الحضارة.
وق@@د دأب المنت@@دى وبش@@ك ٍل س@نوي عل@@ى االلتق@اء أم@الً ف@@ي االرتق@@اء باقتص@اديات المنطق@@ة ال@تي تفي@@ض بأرب@@اح الذھ@@ب
س@@ق الع@@ام للمنت@@دى من@@يرة فخ@@رو ل@@م تس@@تثمر ف@@ي البن@@اء الص@@حيح .ف@@ي ك@@ل ع@@ام يخت@@ار
األس@@ود ،إالّ أنھ@@ا بحس@@ب المن ّ
‘’المشاركون’’ عنوا نا ً ذا عالق@ة باقتص@اد ورأس مال دولھ@م أو سيا سات ت لك ا لدول و ما ي@رتبط وي تداخل معھ@ا من
مفاھيم وأفكار ومستويات ثقافية من زوايا ومناظير متع@دّدة ،وإذا رجعن@ا إ لى أر شيف ‘’المنت@دى’’ ن جد أن انطالق ته
في العام  ١٩٧٩كانت تناقش موضوع ‘’كفاءة أداء المشروعات العامة في أقطار الجزيرة العربية المنتجة للنف@ط’’،
وبعد عشر سنوات من انطالقته ،أي في العام  ١٩٨٩ناقش المن تدى مو ضوع ‘’أز مة عائ@دات النف@ط و تداعياتھا’’،
أما في العام  ١٩٩٩فقد ناقش المنتدى ‘’الخليج وفرص وتحديات القرن الواحد والعشرين’’.
في العام الماضي كان العن@وان كب@يراً ،وھ@و م@ا اس@تدعى أن تت@وزع أوراق العم@ل في اتجاھ@ات مختل فة ،ولك@ن ج ّل ھا
تصب في خانة ‘’ماذا يجري في الخليج؟ وإلى أين يتجه’’.
ّ
ك@@ان س@@ؤال المنت@@دى الكب@@ير ع@@ن ‘’م@@ا بع@@د الطف@@رة النفطي@@ة’’ ،إالّ أن ‘’األزم@@ة المالي@@ة العالمي@@ة ال@@تي ش@@غلت العال@@م
والزالت’’ فرضت نفسھا على كل مفاصل المنتدى.
شفافية االستثمار
وشھد اليوم األول ألعمال منتدى التنمية الخليجي ) (٣٠مناقشات وأطروحات كثيرة بشأن مستقبل المنط قة ف@ي ظ@ل
األزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط ،ومدى انعكاس ھذين العاملين على التنمية في دول المجلس التعاون.
وإن تفاوتت توجھات المحاضرين والمشاركين في المنت@دى ،ا لذي انطل@ق تح@ت ع نوان ‘’الطف@رة النفطي@ة الثالث@ة’’،
بشأن إمكان نھوض اقتصاديات الخل يج سريعا ً م@ن ت@أثيرات األز مة المال ية بي@ن متفا ئل ومت شائم ،إال أن الجمي@ع ق@د
اتفق على ضرورة أن تسود الشفافية في عمليات استثمار الفوائض المالية التي نتجت عن الط فرة النفطي@ة الثالث@ة،
وضرورة التوجه نحو االستثمار فيما يعود بالقيمة المضافة على االقتصاد الوطني ،والتو جه إل@ى الب لدان ال@تي تعل@و
فيھا نسبة النمو .إن ما طرحة الباحث القطري علي الكواري من حجم الفائض من عوائد النفط إبان الطفرة النفطي@ة
التي شھدتھا المنطقة حديثا ،بحاجة إلى حوارات أخرى بحجم المنتدى ،فقد قدّر في ورقت@ه بأن ف@ائض دول الت عاون
بلغ  ١.٨تريليون دوالر م@ع نھاي@ة ال عام  ٢٠٠٧،وھ@و ما حف ّز المش@اركين في المنت@دى إ لى ط@رح ت ساؤالت ب شأن
شفافية إعداد الموازنات العامة في المنطقة ،وعن توجھات االستثمار ،والرقابة الشعبية الغائبة.
وق@@د دارت ح@@وارات موس@@عة ع@@ن األس@@باب ال@@تي د عت دول المنطق@@ة إل@@ى التوج@@ه لالس@@تثمار ف@ي ال@دول الغرب ية رغ@@م
مع@@دالت النم@@و المنخفض@@ة لھ@@ا مقارن@@ة بال@@دول الش@@رق آس@@يوية ،كالص@@ين عل@@ى س@@بيل المث@@ال ،فمنھ@@م م@@ن رأى ب@@أن
‘’اإلم@@الءات’’ عل@@ى حكوم@@ات المنطق@@ة ھ@@ي الس@@بب الرئيس@@ي ف@@ي التوج@@ه نح@@و الغ@@رب ،فيم@@ا رأى البع@@ض أن ع@@دم
االس@@تقرار السياس@@ي ف@@ي ال@@دول النامي@@ة ،والتقلب@@ات الح@@ادة ألس@@عار ص@@رف عمالتھ@@ا ،ھ@@ي م@@ن أھ@@م أس@@باب الع@@زوف
لالستثمار فيھا.
وكان للباحث الكويتي عبدالمحسن مظفر رؤية فريدة من جملة الحوارات التي خلفت أوراق العمل ال@تي ل@م ت خل ُ م@ن
جلد للذات ،حينما طرح أفضلية استثمار عوائد الطفرة النفطية في الدول العربية ،ألن اال ستثمار في ال@دول األجنب ية
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أثبت على المستوى البعيد ،لن يكون ذا مردود ،بل أنھا -أي االستثمارات -ستضيع مع مرور الوقت ،بينما ل@و كا نت
في الدول العربية ،لكانت على األقل ساھمت في خلق أواصر أقل ‘’تشنج’’ بينھ@ا ،فض@الً عن ك سب العالق@ات الود ية
بين أقطار الوطن العربي.
خطر االستثمار في الصناديق السيادية
وعن التوجھات االستثمارية ا لتي ط غت عل@ى اس@تثمار ال فوائض م@ن أم@وال الن فط ،سلخ المش@اركون توج ھات دول
المنطقة نحو االستثمار في الصناديق السيادية المعطل حاليا ً االستفادة منھا حسب ما طرح عبدالرزاق الفارس.
فق@د أش@ار الف@ارس إل@ى أن ك بار المس@ؤولين األوروبيي@ن ال@@ذين ق@@اموا بزي@ارات إ لى المنطق@ة م@@ع ظھ@ور آث@ار األزم@ة
المالية على السطح ،أكدوا لنظرائھم في المنطقة بأن األموال المود عة ف@ي الص@ناديق ال سيادية ‘’مح ظور االس@تفادة
منھا’’.
من جھته ،قال الباحث االقتصادي ابراھيم شريف السيد ‘’إن المس@افة ا لتي تف صل الب حرين عن عالم م@ا بع@د الن فط
ليست بعيدة ،وال توجد أية استعدادات جدية للمرحلة المقبلة’’ ،الفتا إلى أنه ‘’في العقد المقبل ،ما لم ُتكتشف مكامن
نفطية جديدة ،فإن من المرجح أن يساھم النفط بأقل من  %٥٠من إجمالي مصروفات الدولة وھو أمر لم ي حدث إال
في سنوات متقطعة في أكثر من  ٥٠عاما’’.
وتساءل في ورقة عمله ال@تي قدمھا للمنت@دى ‘’ھ@ل يم كن تج@اوز األزم@ة المال ية بتغي@يرات سياس@ية جذري@ة سيا سية
واقتصادية؟’’ ،معتبراً أن ‘’ھناك مصادر عدة بديلة لتمويل العجز في موازنة الدولة وتنويع مص@ادر دخلھ@ا ،ولكن ھا
غير ممكنة دون تنازالت سياسية واقتصادية تقدمھا النخبة الحاكمة ،ف ھي تتط لب تغي@يرات جذر ية في طريق@ة إدارة
البالد وتوزيع موارده’’ ،وفق قوله.
وفي الجلسة الختامية اقترح بعض ‘’أعضاء المنتدى تشكيل لجنة ھدفھا و ضع سيا سة نفطي@ة لدول الخل يج العر بي
على أن يتم تسليمھا لصانعي القرار في الحكومات الخليجية’’ ،في حين رأى آخرون عدم جدوى ذلك ‘’ألن مصيرھا
سيكون س ّلة المھمالت’’.
واعتبر عبدالجليل غربللي أن ‘’وضع إنتاج النفط حاليا ً ال يخدم التنمية ،لذلك يجب أن نت حدث ف@ي السيا سة النفط ية
التي يجب أن تسود ،معتقدا أنه ‘’حتى اآلن ال يوجد لدينا سياسة نفطية’’ ،وتابع ‘’ينبغي العم@ل ع لى وض@ع سياس@ة
نفط ية ت ضطلع بوض@ع قوا عد ص@ارمة وم ناھج رص@ينة ف@ي إدارة الق طاع النف طي’’ ،راف ضا ‘’االست سالم للمغامري@ن
الذين يتعاملون وفق أجند خاصة ،أو اتباع أسلوب ردات الفع@ل والتعام@ل ب شكل ع صبي مع األزم@ات حتى أن دولن@ا
وقفت تتفرج في األزمة األخيرة دون أية بادرة بسبب عدم وجود أي سياسة نفطية’’.
من جھته ،قال الشخصية الوطني@ة المعروف@ة جاس@م م@راد إن ‘’الم شكلة ف@ي م@ن يمل@ك ز مام ال قرار السياس@ي ،وم@ن
أوصلتھم صناديق االقتراع الشعبي إلى المجالس النيابية ،فھم غير مؤھلين لمناقشة قضايا اقتصادية كبيرة’’.
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االستھالك وتشجيع الح ياة الفارھ@ة إ لى درج@ة االس@@تھالك التف@اخري وال بذخي ول كن عل@ى ح ساب التأ سيس والب ناء
لالقتصاد القوي بما يحفظ ھذه الثروة إلى األجيال القادمة.
ورأى النيب@@اري أن األرب@@اح النفطي@@ة ل@@م تش@@كل قيم@@ة مض@@افة لتنمي@@ة حقيقي@@ة بع@@د  ٦٠س@@نة م@@ن اكتش@@اف النف@@ط )(...
لألسف دولنا حتى اآلن غير قادرة على التنمية المستدامة.
وأضاف أن المشكلة ليست في السلطات بل حتى في ثقافة الناس ،أصبحت تنظر إلى الكسب ال سريع ،ك ما أن س@@لوك
المضاربة أصبح سمة وظاھرة في بلداننا الخليجية ،يضاف إل@ى ذل@ك عج@ز القا عدة الش@عبية عل@ى ت كوين ك تل ق@ادرة
على إيجاد حلول ،وحالة الكويت نموذجا ً.
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