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Gazprom Neft Badra B.V.
ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ .ﻓﻲ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲGazprom Neft Badra B.V./
Tender announcement
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Development and Production Service Contract for the
Badra Contract Area, announces

ﺗﻌﻠﻥ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ ،ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔﺫ ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻃﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺤﻘﻞ ﺑﺩﺭﺓ ﻋﻥ:

Tender #1084
SECURITY SERVICES IN BAGHDAD, REPUBILC OF IRAQ

ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ 1084
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺩﺍﺩ ،ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of similar
by nature
to the subject of the Tender projects and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq
and/or by
their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.

ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻟﻠﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ ﻭﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭ  /ﺃﻭ ﺑﻠﺩ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ.

In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal
qualification criteria:

ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻳﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗﺩﺭﻫﺎ ) 100000ﻣﺎﺋﺔ ﺍﻟﻑ( ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺭﻳﻛﻲ؛ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺃﻥ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺗﺭﺧﻳﺹ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﺑﻐﺩﺍﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﻁﻭﻝ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﺑﻐﺩﺍﺩ – ﺑﺩﺭﺓ – ﺍﻟﺑﺻﺭﺓ.
 ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺑﻐﺩﺍﺩ ،ﻭ ﻣﺩﺧﻝ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﻓﻧﺩﻕ ﻣﻁﺎﺭﺑﻐﺩﺍﺩ  ،BIAP VIP -ﻛﺎﻓﺔ ﻋﺟﻼﺕ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻳﺟﺏ ﺃﻥﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺩﺧﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﻐﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻥ ﺗﻘﻳﻡ ﻣﺭﻛﺯﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﻐﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻧﻧﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ. ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺑﺎﺕ ﻭﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺧﻼﻝ  24\7ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﻐﺩﺍﺩ. ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﺗﺟﺭﺑﺔ ﺍﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻻﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ،ﻭﻣﺩﺧﻝ ﻣﻁﺎﺭ.BIAP VIP

Bidder to be able to obtain and to provide required by Company Bid Bond in the amount
of $100,000.00 (one hundred thousand) US Dollars
Bidder shall have Current registration with all relevant ministries and authorities to perform
security
services in the Republic of Iraq, Baghdad and along the route Baghdad-Badra;Basra
Bidder shall be able to move within Baghdad area, BIAP VIP entrance, all allocated to
Company vehicles shall have free pass to Baghdad International Zone.
Bidder is required to set up Established Operations Center in Baghdad on its own
;expenses
;Bidder shall provide 24/7 vehicles service and repairs in Baghdad area
Bidder shall have a successful experience to provide security in Baghdad, International
;Zone, BIAP VIP entrance
Bidder shall have a subscription to information platform capable to track/ map events,
report political, economic and security risks in Iraq on 24/7 basis.
Bidder shall confirm a provision of accredited ROSPA or equivalent driver training through
qualified Training Instructor for LN drivers from the start of the project.
Bidder shall accept the key terms and conditions of the Draft Contract.

 -ﺍﻥ ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﻭﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ.

Bids must conform to the requirements of the Tender Documentation. The Operator reserves the
right to accept or reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids, at any time
prior to award of contract, without incurring any liability towards any bidder or bidders, or any
obligations to inform any bidder or bidders of the grounds for such actions.

ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء ،ﺇﻟﻐﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ
ﻭﺭﻓﺽ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ،ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻱ ﺷﺭﻛﺔ ﺍﻭ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﺳﺑﺎﺏ ﺫﻟﻙ.

Companies interested in participating in above-mentioned tender may obtain full set of Tender
Documentation after submission of a written application (submitted on the letterhead signed by an
authorized person) and containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address,
full name of contact person and his e-mail address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft
Badra B.V. Contract and Procurement Department by email to
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. The Tender Documentation shall be sent by e-mail
without any responsibility for loss or late arrival after submission of a written application as noted
above.

ﺗﺣﺻﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ
ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ ﻭﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ،ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ،
ﺍﻟﻬﺎﺗﻑ  ،ﺍﻟﻔﺎﻛﺱ  ،ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺷﺧﺹ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﺭﻳﺩﻩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ .ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ
ﻔﻲ  -ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ .Tenders-Services@gazpromneft-badra.com
ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭ
ﺃﻋﻼﻩ.

Deadline for bids submissions for above-mentioned tender is July 11, 2018, 5:00 P.M.
(UTC/GMT+3:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

 ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﺷﺗﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﻣﻧﺻﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺧﺭﻳﻁﺔ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ،ﻭﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔﻭﺍﻷﻣﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﺍﺭ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﻭ ﻁﻭﺍﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺑﻭﻉ ).(24\7
 ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻟﺳﻭﺍﻕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ  ROSPAﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺩﺭﺑﻳﻥﻋﺭﺍﻗﻳﻳﻥ ﻣﺅﻫﻠﻳﻥ ﻣﻥ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ.

ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻫﻭ ﺗﺄﺭﻳﺦ  11ﺗﻣﻭﺯ  ،2018ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ  5ﻣﺳﺎءﺍ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  /ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ (3:00+
ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ \ ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

«خيل ينفعهم أليسو»
محمد شريف أبو ميسم
كان الس�يايس العراقي منشغال بخطابات املظلومية
واالقص�اء والتهمي�ش له�ذا املكون أو ذاك يف س�وق
السياس�ة واملنافع الشخصية والفئوية ،يف وقت كان
العال�م ي�دق أجراس االن�ذار محذرا م�ن كارثة بيئية
يف ح�ال بناء س�د أليس�و م�ع منظوم�ة عمالقة من
 24س�دا صغريا على منابع نهري دجل�ة والفرات يف
هضب�ة األناضول حت�ى وصل األم�ر ملقاطعة تمويل
ه�ذا املرشوع يف الع�ام  2008حني اس�تجابت العديد
من حكومات دول االتحاد األوروبي لدعوات املقاطعة
واجربت رشكات عمالقة عىل االنسحاب من املرشوع
وايق�اف تمويل�ه .يف الع�ام  2012كت�ب يف جري�دة
«الصب�اح» الغراء مقاال حمل عن�وان «جفاف مابني
النهري�ن» وبعد س�نوات وعىل أثر الع�دوان الرتكي يف
 2016كتبت ع�ن توظيف «امللف االقتصادي للرد عىل
الع�دوان» أرشت في�ه اىل الرواب�ط االقتصادي�ة ذات
املس�اس املبارش باملصالح املشتركة ،والتي ال يمكن
اس�تمرارها مع أي عدوان أو مواجهة عس�كرية بني
البلدي�ن ،اذ تتش�ابك املصال�ح املشتركة يف أكثر من
مل�ف ،والت�ي يتقدمها مل�ف املياه ومل�ف التبادالت
التجارية ،مرورا بملفات الطاقة واالس�تثمار وانتهاء
بملف�ات الس�ياحة وحرك�ة االي�دي العامل�ة وتدفق
رأس امل�ال .وألن الج�ارة تركيا ترفض حتى اللحظة
توقيع أية اتفاقي�ة تحفظ للعراق حقوقه املائية عىل
الرغ�م من انضمام األه�وار اىل الئحة التراث العاملي
الت�ي تضمن نظريا تدفق املي�اه اىل هذه االهوار عرب
دجل�ة والفرات ،متجاوزة يف ذل�ك كل األعراف والقيم
السماوية والوضعية ومستغلة ضعف العراق الناجم
ع�ن اس�تمرار اعمال العن�ف واالره�اب والتجاذبات
السياس�ية .فاننا مجربون على توظيف ملف املنافع
الرتكية يف العراق لوضع حد لالنتهاكات الرتكية ،بعد أن
وجدت يف بالدنا مناخا استثماريا مربحا وسوقا رائجة
للس�لع بمختلف أنواعها ،واول أساليب هذا التوظيف
هو الدعوة للمقاطعة التجارية واالستثمارية ،بعد ان
فتح�ت أعداد هائلة من الشركات الرتكية فروعا لها
يف الس�وق املحلية العراقي�ة وبمختلف االختصاصات
والفعالي�ات االقتصادي�ة وارتب�ط البع�ض منه�ا
بشركات عراقي�ة عرب عق�ود طويلة األج�ل ونفذت
مشاريع ضخمة تمتد من قطاعات الطاقة وال تنتهي
بقطاع�ات االنش�اءات واملقاوالت ،حت�ى تجاوز عدد
ه�ذه الرشكات نح�و  2000رشكة نف�ذت نحو 850
مرشوعا حتى نهاية  2013وس�يطر الكثري منها عىل
السوق العراقية ،فضال عن دخول البعض منها حقل
االس�تثمارات النفطي�ة ويف مقدمته�ا رشك�ة النفط
الرتكية التي اس�تثمرت نحو س�تة ملي�ارات دوالر يف
حقلني للنف�ط وحقلني للغاز يف املنصورية والس�يبة
بجان�ب اتفاقها مع رشك�ة نفط الجن�وب لفتح 45

بئرا نفطي�ا يف  24حقال نفطي�ا ،ناهيك ع�ن توقيع
اتفاقي�ة تصدير النفط م�ن االقليم مع حكومة اقليم
كردس�تان عىل الرغم من اعرتاض الحكومة املركزية
عىل هذه االتفاقية ،اذ وجدت الجارة تركيا يف القطاع
النفطي العراقي ما يؤس�س اليجاد بدائل عن روسيا
وايران اللتني تس�تورد منهم�ا  70باملئة من حاجتها
من الطاقة .وبالتايل فان تركيا تحتاج العراق كمص ّدر
للطاق�ة لتنويع مصادر الحصول على النفط والغاز
خش�ية تأثر اقتصادها بتده�ور العالقات مع هاتني
الدولتني ،وهي أيضا بحاجة للعراق بوصفه سوقا ،اذ
يعد ثاني اكرب س�وق للصادرات الرتكية بعد أملانيا ،اذ
يص�ل حجم التبادل التج�اري اىل نحو  15مليار دوالر

أردوغان يصارع «طواحني السوق»
س�نويا ،عالوة عىل االيرادات الس�ياحية الناجمة عن
تدفق الس�ائحني واملهاجري�ن العراقيني الباحثني عن
الس�كن املؤقت أو العلاج يف تركي�ا ،اذ تتدفق العملة
الصعبة باتجاه االس�واق الرتكية ج�راء عمل األعداد
الهائلة م�ن الرشكات الس�ياحية العراقية التي تنقل
السائحني والتجار العراقيني واملوفدين يوميا وبأعداد
كبرية جدا ،وبالتايل فان عىل وزارة املوارد املائية وضع
خطة رسيعة لتفعيل ستراتيجية االعتماد عىل مياه
اآلب�ار االرتوازية ودعمه�ا حكوميا بجان�ب االنفتاح
أكث�ر على دول الج�وار األخ�رى يف املل�ف التج�اري
واالس�تثماري وم�د أنابي�ب تصدير النف�ط والدعوة
للمقاطعة الجادة تحت شعار «خيل ينفعهم أليسو».

لورا بيتل

عشية انتخابات مبكرة

تذه�ب دعاب�ة يف أوس�اط الخبراء
االقتصاديين األت�راك إىل أن الليرة
الرتكي�ة ه�ي ،اليوم ،ق�وة املعارضة
الوحيدة الصام�دة يف وجه أردوغان.
وال ش�ك يف أنه�ا خصم هائ�ل .وبعد
أس�ابيع م�ن مقاومة وق�ف تدهور
س�عر العملة ،اضط�ر الرئيس رجب

طي�ب أردوغ�ان إىل الص�دوع بق�وة
األس�واق والس�ماح للبن�ك املركزي
برف�ع مع�دالت الفائ�دة .فالليرة
خرست  20يف املئ�ة من قيمتها أمام
ال�دوالر منذ مطلع العام .ولكن هذه
الدعابة ليس�ت يف محلها .فعىل رغم
أن ص�ورة أردوغ�ان يف الخ�ارج هي
ص�ورة ديكتاتور ،يس�تمد أردوغان
مرشوعيت�ه م�ن صنادي�ق االقرتاع
لتس�ويغ حكم�ه االس�تبدادي.
واضطرابات األسابيع األخرية وقعت
قبل االنتخابات الرئاسية والترشيعية
املقبل�ة يف  24حزي�ران (يوني�و)
املقبل .وفوز أردوغ�ان يعبد الطريق
أمام بلوغه حلم�ه :تبوء مكانة أبرز
قائ�د يف تركي�ا املع�ارصة من�ذ عهد
مؤسسها ،مصطفى كمال أتاتورك.
ولذا ،س�عت الرئاس�ة الرتكية سعيا ً
غري مسبوق إىل الحؤول دون ارتفاع
س�عر الفائدة ،عىل رغم أن مثل هذا
االرتفاع مست الحاجة إليه من أجل
كبح التضخم ودعم اللرية .وكان راء
مس�اعي الرئاس�ة الرتكي�ة الخوف
م�ن نتائ�ج ارتف�اع الفوائ�د :زيادة
كلف�ة الرهونات وفواتري (س�ندات)
بطاق�ات االئتمان قبل أس�ابيع من
االنتخابات.
والح�ق يق�ال الخلي�ط اله�ش بين
الش�عبوية االنتخابية وارتفاع سعر
ال�دوالر أودى بالبالد إىل ش�فري أزمة
العملة .فهاجس الرئيس الرتكي هو
النم�و ،ولطاملا لفظ أس�عار الفائدة
املرتفع�ة واعترب أنه�ا «تنفخ يف ثراء
األثرياء وتفاقم فقر الفقراء» ،ودرج
عىل معاداة املرصف املركزي الرتكي.
وقب�ل اضط�راره إىل قب�ول رف�ع
الفوائ�د ،أعل�ن أردوغ�ان أن «أعداء
تركيا» ه�م وراء املضاربة يف س�وق
العملات .وحم�ل ش�ده الحبال مع
املس�ؤولني املاليني والتزامه سياسة
حاف�ة الهاوي�ة ،بعض املس�تثمرين
على القل�ق م�ن ن�زول رضر دائ�م
باالقتص�اد الرتك�ي -ونم�وه كان
مطردا ً يف معظم العقد السابق -جراء
رغبته يف اإلمس�اك بمقاليد االقتصاد

كله واإلطباق عليه .وتحذر فينيكس
كال�ن ،خبيرة يف استراتيجيات
األس�واق النامي�ة يف «سوس�يتيه
جنرال» ،من توايل الكوابيس يف تركيا
وك�ر س�بحتها ،إذا لم تتغير وجهة
القي�ادة السياس�ية فيه�ا ،وترى أن
بلوغ املعارضة الرئاس�ة قد يحس�ن
قيمة اللرية.
وتع�ود ح�وادث األس�بوع امل�ايض
الدراماتيكي�ة يف تركي�ا إىل مباغت�ة
أردوغان البالد يف  18نيسان (أبريل)
املنرصم ،حين إعالنه أن االنتخابات
ُ
س�تنظم قب�ل ع�ام ونص�ف م�ن
موعدها .وهو س�وغ قراره بالقول
إن م�ا يرتتب على حوادث س�ورية
والعراق هو انتقال تركيا الرسيع إىل
نظ�ام حكم جديد ُيرىس إثر االقرتاع،
ف ُيلغ�ى دور رئيس ال�وزراء ُ
وتحكم
قبض�ة الرئيس وصالحيات�ه .ووراء
األبواب املغلقة ،يق�ر أعضاء الحزب
الحاكم ،حزب العدالة والتنمية ،أنهم
يخش�ون الخسارة إذا لم يقدم موعد
االنتخاب�ات وبقي�ت يف موعده�ا يف
ترشين الثاني (نوفمرب)  .2019وبدأ
عقد قاعدة الح�زب الحاكم ينفرط.
فثمة مجموعات نأت بنفس�ها عنه
إثر انتهاجه حك�م يفرق وال يجمع،
وإث�ر س�جنه املعارضين وتخوي�ن
منتقديه .وبعض اإلحصاءات أشارت
إىل أن أردوغ�ان ق�د يخسر الغالبية
الربملانية ويضطر إىل مواجهة نهائية
يف السباق الرئايس.
وت�دق م�ؤرشات ناق�وس الخط�ر،
وتشير إىل تده�ور صح�ة االقتصاد
الرتك�ي -وه�ذا كان رك�ن ش�عبية
«ح�زب العدال�ة والتنمي�ة» األب�رز.
فالنمو بلغ العام املايض  7.4يف املئة.
ولك�ن التحفي�زات الحكومية املالية
التي أوقفت الرتاجع االقتصادي ،إثر
محاول�ة االنقلاب العنيف�ة يف تموز
(يولي�و)  ،2016فاقم�ت التضخ�م
فارتفع فوق عتبة العرشة ،وتوسعت
هوة العجز التج�اري .ودعا صندوق
النقد الدويل إىل التهدئة وتقويم الخلل
يف التوازن.

