
الأغذية منذ زمن طويل على توظيف  تعمل معامل 
من  خاللها  من  تتمكن  �سبل  اإيجاد  اأجل  من  علماء 
ا�ستخدام كميات اأقل من الدهون وال�سكر وامللح يف 
اأما الآن، فهي حتاول  التي تنتجها.  الغذائية  املواد 
تطهري منتجاتها من مكون �سيئ اآخر: النفقات غري 

الالزمة.
ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�س  لوي�س،  ديف  الأمر  يف�رش 
عام  حتى  يونيلفر  �رشكة  مع  عمل  ال��ذي  تي�سكو، 
مربرا  اأمرا  التكاليف  زيادة  تكون  “حيثما   2014
بحق، جنل�س ونقول كيف ميكننا التعوي�س عن ذلك؟ 
تفعله  اأمر  وهو  الو�سفات،  تغيري  اأمر  يف  �سنبحث 

�رشكات الت�سنيع امل�سهورة طوال الوقت”.
ال�رشكات  الذي ميثل  وال�رشاب،  الطعام  يقول احتاد 
اإ�سعار  دون  من  ما  و�سفة  تغيري  “اإن  امل�سنعة، 

اأن  ميكن  النكهة  يف  تغيري  بحدوث  العميل  وتنبيه 
التاأثري احلا�سل يف  اأمرا �ساقا، جزئيا ب�سبب  يكون 

القوام وما يطلق عليه ا�سم �سعور الفم واملذاق”.
وي�سري علماء املواد الغذائية اإىل اأن ال�سكريات، مثال، 
احل��الوة،  اإىل  اإ�سافة  وال��ق��وام،  امللم�س  يف  ت�سهم 
و�سل�سات  الطماطم  كات�ساب  مثل  ملنتجات 
يتعني  ما  غالبا  تزيلها  التي  والو�سفات  الطبخ، 
عليها التعوي�س عن ذلك من خالل اإ�سافة الألياف 

الغذائية.
احللو  امل��ذاق  من  ال�سليمة  الدرجة  حتقيق  وحتى 
متتاز  ال��ت��ي  ال��ب��ول��ي��ولت،  فائقة.  عناية  يتطلب 
منخف�سة  الكحول،  ملادة  م�سابه  كيماوي  برتكيب 
بالكمية  ا�ستخدامها  وميكن  احلرارية  ال�سعرات  يف 
تقريبا كال�سكر. لكنها لي�ست بدرجة احلالوة نف�سها، 
مثل  عالية  كثافة  ذات  حمليات  مع  مزجها  ويجب 
لإخفاء  كمزيج،  غالبا   - والأ�سبارتيم  ال�سكرين 

النكهة ال�سطناعية الوا�سحة.

مع ذلك، ميكن لتلك اجلهود اأن توؤتي اأكلها، لأن كثريا 
من بدائل ال�سكر اأرخ�س ثمنا من ال�سكر احلقيقي.

�رشكة  وه��ي  للبحوث،  ليذرهيد  �رشكة  وت�ستخدم 
جديدة،  و�سفات  �سياغة  يف  متخ�س�سة  ا�ست�سارية 
للو�سفة  الفرتا�سي  بالعمر  للتنبوؤ  ريا�سية  مناذج 
ا�ست�سافتها  م��دى  ح�ساب  خ��الل  م��ن  اجل��دي��دة 
التي  الطريقة  اأي�سا  ال�رشكة  وتدر�س  امليكروبات. 
تتعر�س  التي  الطريقة  اأو  الأطعمة،  بها  تتدفق 
ا�ستخدام  اإىل  اإ�سافة  ال�سغط،  حتت  للت�سوه  خاللها 

متطوعني للك�سف عن مذاقها.
تقول “تي�سكو”، “اإنها اأعادت �سياغة 4200 منتج 
ال�سنوات الأربع املا�سية، مبا يف ذلك جميع  خالل 
التجارية،  التي حتمل عالمتها  الغازية  م�رشوباتها 
يف   20 بن�سبة  اأق��ل  �سكر  كمية  على  حتتوي  التي 
�سنوات،  خم�س  قبل  فيها  موجودا  كان  مما  املائة 
على  املقرتحة  ال�رشيبة  من  �ستنجو  اأنها  يعني  ما 

ال�سكر”.

يختلف دور الدولة يف جميع بلدان العامل من 
بلد لآخر تبعًا لفل�سفة النظام املتبع فيه ومهما 
اهمية كبرية  له  فان  الدولة  دور  او �سغر  كرب 
يف حياة املجتمعات، فعندما يكون دورها هو 
حفظ المن الداخلي والدفاع اخلارجي وحتقيق 
 ، العامة  اخلدمات  وتقدمي  الفراد  بني  العدالة 
فان هذا دور ذو اهمية جلميع الفراد لكن اذا مل 
تتدخل يف املجال القت�سادي، فيكون دورها 
الحيان  بع�س  يف  ت�سمى  ولذلك  احلرا�سة  هو 
تدخلها  حال  يف  لكن   . احلار�سة"  "الدولة  ب� 
معرتك  يف  والدخول  القت�سادية  احلياة  يف 
النتاج  و�سائل  وامتالك  القت�سادي  الن�ساط 
وغريها، عندئذ يطلق عليها "الدولة النتاجية، 

المنائية، التنموية".
دور  ان  نالحظ  النفطية  وال���دول  ال��ع��راق  يف 
تتخذ،  ان  املمكن  الدوار  عن  يختلف  الدولة 
اي انها �سلكت وظيفة اخرى وي�سميها البع�س 
تخ�سي�س  اي  التخ�سي�سات  ر���س��د  دول���ة 
ت�سدير  نتيجة  عليها  حت�سل  التي  الي��رادات 

قناة  ع��رب  اخل����ارج،  اىل  الطبيعية  امل����وارد 
وخ�سو�سًا  ال���س��ت��ث��م��اري  ب�سقيه  الن��ف��اق 
الهتمام  دون  من  الت�سغيلي)ال�ستهالك(، 
متار�س  التي  الخرى  القت�سادية  بالأن�سطة 
دوراً بل تعد ا�سا�س قوة القت�ساد عند تفعيلها 
الن�ساط  اداء  يف  يوؤثر  ما  هذا  حقيقي.  ب�سكل 
تتخذ  مل  ما  التاأثري  هذا  و�سيبقى  القت�سادي 
الو�سع.  ه��ذا  مبعاجلة  الكفيلة  الج����راءات 
يال�سق دولة ر�سد التخ�سي�سات عدة م�ساكل 
ثروة وطنية  الطبيعية هي  املوارد  ان   : اهمها 
احلاليني  املواطنني  جلميع  تكون  ان  ينبغي 
والالحقني. لكن الذي يح�سل يف العراق واغلب 
ي�ستاأثر  الوطنية  الرثوة  ان  النفطية، هو  الدول 
بها املوظفون فقط، كيف؟ مبا ان الدولة تعتمد 
وان  ج��داً  كبري  ب�سكل  الطبيعي  امل��ورد  على 
بالأجور  املتمثل  ال�ستهالكي  النفاق  ن�سبة 
الالزمة  احلكومية  وامل�سرتيات  وال��روات��ب 
من  الك��رب  الن�سبة  هي  احلكومة،  اداء  ل�سري 
حجم النفاق العام التي ترتاوح ما بني -90
ال�ستثماري  النفاق  ن�سبة  بقاء  مع   98%
 ،10-2% بني  ما  ت��رتاوح  والتي  الق��ل  هي 

املوارد  ا�سعار  انخفا�س  بفعل  تنخف�س  ان مل 
خارجية  عوامل  بفعل  تتحدد  التي  الطبيعية 
يعني  ما  هذا  بها،  التحكم  الدولة  ت�ستطيع  ل 
الرثوة  وتوزيع  ادارة  ان هناك خلال كبريا يف 
واملقبلة  احلالية  الجيال  بني  لي�س  الوطنية 
فح�سب بل بني الجيال احلالية عندما يح�سل 
دون  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  يف  امل��وظ��ف��ون  عليها 
املواطنني الخرين الذين لهم احلق فيها لأنها 

ثروة وطنية وللجميع. 
يوؤدي  الطبيعية  املوارد  العتماد على  ان  كما 
باملر�س  ال��وط��ن��ي  الق��ت�����س��اد  ا���س��اب��ة  اىل 
الهولندي، الذي ي�سري اىل الآثار غري املرغوب 
وخ�سو�سًا  النتاجية  القطاعات  على  بها 
امل��وارد  اكت�ساف  نتيجة  ال�سناعي  القطاع 
حالة  اىل  ن�سبة  ال�سم  بهذا  و�ُسميَّ  الطبيعية، 
ا�سابت  التي  الوظيفي  والرتاخي  الك�سل  من 
القرن  من  الول  الن�سف  يف  الهولندي  ال�سعب 
الغاز  اكت�ساف  بعد   ،1900-1950 املا�سي 
والتفاق  للرتف  هجع  حيث  ال�سمال،  بحر  يف 
افاق  ان  ال�رشيبة بعد  ال�ستهالكي، لكنه دفع 
ا�ستنزفها  التي  الآب���ار  ن�سوب  حقيقة  على 

با�ستهالكه غري 
هذا  ظهر  املنتج. 
كنتيجة  امل��ر���س 
�سلكته  ال��ذي  للدور 
ال���دول���ة ال��ه��ول��ن��دي��ة 
ثم  التخ�سي�س  وه��و 
ال��ت��وزي��ع ع��رب الن��ف��اق 
ال�ستهالكي،  وخ��ا���س��ة 
من دون الهتمام باجلانب 
تفعيل  اأجل  من  ال�ستثماري 
النتاجية الخرى،  القطاعات 
م��ع ����رشف ال��ن��ظ��ر ع��ن م��دى 

ا�ستمرار اهمية النفط. 
يرتكها  ال��ت��ي  الث�����ار  اه���م  م���ن 
القت�ساد  على  الهولندي  املر�س 
بهذا  ي�ساب  ال���ذي  للبلد  بالن�سبة 
املعروف  من  ان  اذ  البطالة،  املر�س، 
ال�ستخراجية  النفطية  ال�سناعات  ان 
هي �سناعات كثيفة راأ�س املال وبالتايل 
بقدر  اإل  عاملة  اي��دي  اىل  حتتاج  ل  فهي 
ذات خربات ومهارات  تكون  ان  على  حمدود 
الداخل  يف  توافرها  ع��دم  حالة  ويف  عالية، 
البلد اىل ال�ستعانة باخلربات الجنبية  �سيلجاأ 
اىل  الجنبية  العمالت  حتويل  اىل  يوؤدي  وهذا 
اليدي  اغلب  دامت  وما  الرثوة(.  )هدر  اخلارج 

اخلربات  اىل  وتفتقر  ماهرة  غري  هي  العاملة 
عن  �ستتعطل  اغلبها  ان  يعني  هذا  واملهارات، 
ناحية،  من  هذا  البطالة،  دائرة  وتدخل  العمل 
العاملني  اجور  ارتفاع  ان  اخرى،  ناحية  ومن 
�سيجعل  ال�ستخراجية  ال�سناعات  قطاع  يف 
الفراد العاملني يف القطاعات الخرى ينتقلون 
املرتفعة  الج��ور  يف  رغبًة  القطاع  ه��ذا  اىل 
ال�سناعات  يف  العاملون  عليها  يح�سل  التي 

ال�ستخراجية.
للرثوة  الدارة  كانت  اذا  ثالثة،  ناحية  وم��ن 
النفطية ادارة �سيئة، وعملت على زيادة النفاق 
الزيادة  تلك  فان  نوعيته،  عن  النظر  ب�رشف 
توؤدي اىل مزيد من الطلب على ال�سلع، وعندما 
يعني  والذي  مرن  النتاجي غري  اجلهاز  يكون 
عدم ا�ستجابة اجلهاز النتاجي للطلب املتزايد، 
ال�سلع اىل زيادة الطلب على  يوؤدي الطلب على 
ما  وه��ذا  ال�سترياد،  لتمويل  الجنبية  العملة 
مقابل  املحلية  العملة  قيمة  انخفا�س  يعني 
هناك  ان  ومبا  الجنبية،  العملة  قيمة  ارتفاع 
عالقة عك�سية بني قيمة النقد وامل�ستوى العام 
املحلية  العملة  قيمة  انخفا�س  فان  لالأ�سعار، 
يعني ارتفاع امل�ستوى العام لالأ�سعار، وهذا ما 
ارتفاع  خالل  من  املحلية  املنتجات  يف  يوؤثر 
ت�رشيح  اىل  يدفع  ما  وه��ذا  انتاجها  تكاليف 

بع�س اليدي العاملة اىل تخفي�س التكاليف. 
وعلى الرغم من ا�ستمرار انخفا�س ا�سعار النفط 
يف عام 2016 اإل ان ن�سبة اليرادات النفطية 
من   85.18% �سكلت  حيث  مرتفعة  ت��زال  ل 
اليرادات العامة، وهذا يعني ان الدولة ل متتلك 
تنوعًا يف اليرادات ، ويدلل على ان دور الدولة 
هو ر�سد التخ�سي�سات، وما يوؤكد ذلك هو ن�سبة 
النفقات اجلارية اىل النفقات العامة وكذا احلال 
�سكلت  حيث  ال�ستثمارية،  للنفقات  بالن�سبة 
النفقات  %76من  ُيقارب  النفقات اجلارية ما 
النفقات ال�ستثمارية  العامة، يف حني مل تبلغ 
ان  علمًا  العامة،  النفقات  من   24% �سوى 
ب�سكل  تنفيذها  يتم  مل  الأغلب  يف  الن�سبة  هذه 
التنفيذي  اجلهاز  و�سعف  التلكوؤ  ب�سبب  فّعال 
ال�سيا�سي  ال�ستقرار  وع��دم  الف�ساد  وتف�سي 
على  الرهابي  داع�س  �سيطرة  بفعل  والمني 
ميكن  كما  ال���ع���راق.   ار����س  ثلث  ي��ق��ارب  م��ا 
واملتمثل  ال��ع��راق  يف  ال��دول��ة  دور  مالحظة 
النفقات  التخ�سي�سات من خالل وجهة  بر�سد 
انفاقها نحو امل�ساريع  ال�ستثمارية اي هل مت 
والتجدد  بالتنوع  تت�سم  التي  امل���وارد  ذات 
العراقي  القت�ساد  تخدم  التي  احليوية  وذات 
ان  ميكن  التي  القطاعات  نحو  توجيهها  مت  اأم 
لتغذية  الم��وال  توفري  يف  �رشيع  ب�سكل  ت�سهم 
لها  كمنهج  الدولة  تتبعها  التي  التخ�سي�سات 
نحو  املوجهة  ال�ستثمارية  النفقات  �سكلت  ؟. 
وزارة النفط يف موازنة 2016 اكرث من 57% 
حني  يف  ال�ستثمارية.  النفقات  اجمايل  من 
 43% ا�ستاأثرت القطاعات الخرى جميعها ب� 
من  يزيد  ما  وه��ذا  ال�ستثمارية،  النفقات  من 
امل�ساكل القت�سادية الجتماعية، اإذ مل تتجاوز 
املوجهة  ال�ستثمارية  التخ�سي�سات  ن�سبة 
والنباتي،  احليواين  ب�سقيه  ال��زراع��ي  للقطاع 
ال�ستثمارية،  النفقات  اجمايل  من   0.5%
اج��م��ايل  م��ن   0.23% ك��ان��ت  وب��ال��ت��ح��دي��د 
بالن�سبة  احل��ال  وك��ذا  ال�ستثمارية،  النفقات 

التخ�سي�سات  �سكلت  حيث  ال�سناعي  للقطاع 
ال�ستثمارية املوجهة اليه %0.19 من اجمايل 
ان  ُيعدَّ القطاعان  هذان  ال�ستثمارية،  النفقات 
من اكرث القطاعات انتاجية وحيوية ولهما دور 
التي  م�ساكله  من  القت�ساد  انت�سال  يف  كبري 
يف  الدولة  ان  اإل  تفعيلهما.  حال  يف  يعانيها 
الهتمام بهما وما يو�سح هذا،  تزد  العراق مل 
الن�سب امُل�سار اليها اعاله ، لذا ظل العراق يعاين 
م�ساكل اقت�سادية كثرية من بطالة وانخفا�س 
ال�سادرات وزيادة ال�ستريادات وهروب العملة 
على  الت�سغيلية  النفقات  وزي���ادة  الجنبية 
النمو  وانخفا�س  ال�ستثمارية  النفقات  ح�ساب 

القت�سادي وغريها. 
وحتى يف ظل اهتمام الدولة بالقطاع النفطي 
النفقات  اجمايل  من   57% توجيه  خالل  من 
ال�ستثمارية، اإل ان هذا الهتمام مل يعط ثماره 
بال�سكل املرغوب واملخطط له حتى الآن، وحتى 
لو اعطى ثماره بال�سكل املرغوب واملخطط له 
لأ�سباب  وذلك  عليه  العتماد  ا�ستمرار  ل ميكن 
تتعلق ب�سلعة النفط من حيث ن�سوبها وتذبذب 
حمليًا  ا�سعارها  على  ال�سيطرة  وعدم  ا�سعارها 
ملحددات  تخ�سع  فهي  دول��ي��ة  �سلعة  لأن��ه��ا 
دولية ولي�ست حملية. فتجعل القت�ساد املعتمد 
عليها اقت�سادا تابعا للعامل اخلارجي املتحكم 
باأ�سعار النفط وهذا ما يجعل القت�ساد املحلي 
النفط  يف  توؤثر  التي  الدولية  التغريات  رهنية 

�سواء كانت ب�سكل خمطط ام غري خمطط . 
يف حني �سكلت النفقات ال�ستثمارية املخ�س�سة 
 0.80% لالعمار وال�سكان والبلديات العامة 
يزال  ول  ال�ستثمارية  النفقات  اجمايل  من 
العراق يعاين نق�سا يف الوحدات ال�سكنية يبلغ 
بالن�سبة  اما  �سكنية.  وحدة  املليون  ُيقارب  ما 
لقطاع الكهرباء فكان اقل وطاأة من حيث ن�سب 
 4.60% �سكلت  حيث  ال�ستثمارية  النفقات 
هذه  ومع  ال�ستثمارية،  النفقات  اجمايل  من 
الف�سلية اإل ان العراق ل يزال ي�ستورد الكهرباء 
من دول اجلوار، حيث ت�سري بع�س امل�سادر اىل 
 1000 يقارب  ما  حاليا  ي�ستورد  العراق  ان 
م��ي��ك��اواط ك��ه��رب��اء م��ن اإي����ران ت��غ��ذي اأرب���ع 
حمافظات، وي�ستورد 415 ميغاواط من تركيا، 
قرب  را�سية  الطاقة،  لإنتاج  بارجات  بوا�سطة 
مدينة الب�رشة، وميكن ارجاع ذلك الق�سور اىل 
التلكوؤ يف اجلهاز التنفيذي من ناحية والف�ساد 

املايل والداري من ناحية اخرى.
الول  جانبني  خالل  ومن  تقدم،  مما  ن�ستنتج 
بارتفاع  املتمثل  العامة  باملوازنة  اخلا�س 
ب��الإي��رادات  مقارنة  النفطية  الي���رادات  ن�سب 
ناحية  م��ن  ال�رشيبة  وخ�سو�سًا  الخ���رى 
مقارنة  اجلارية)الت�سغيلية(  النفقات  وارتفاع 
ناحية  من  ال�ستثمارية)الراأ�سمالية(  بالنفقات 
اخرى. واجلانب الثاين اخلا�س بالتخ�سي�سات 
ال�ستثمارية املتمثل بانخفا�س ن�سب ال�ستثمار 
مع  وال�سناعي  الزراعي  للقطاعني  املخ�س�سة 
ارتفاع تلك الن�سبة للقطاع النفطي من اجمايل 
النفقات ال�ستثمارية، ان دور الدولة يف العراق 
ل يعك�س �سوى الدور التوزيعي للدولة من دون 
بزيادة  املتمثل  التنموي  ب��ال��دور  الهتمام 
من  ال�سناعي  الزراعي  بالقطاعني  الهتمام 
خالل زيادة ن�سب ال�ستثمار فيهما من اجمايل 

النفقات ال�ستثمارية.

2- ا�ستعداد رو�سيا وعدد من البلدان النفطية من خارج 
من  واحلد  النتاج  تثبيت  اتفاق  اإىل  لالن�سمام  اوبك 
التخمة املتزايدة يف املعرو�س من اأجل انعا�س الأ�سعار 
النفط  ا�سواق  التفاق وتاأثريه يف  يزيد من �سدقية  قد 

العاملية.
3- �سبط �سقوف النتاج عند م�ستويات حمددة عن�رش 
جوهري يف وقف اغراق ال�سوق النفطية، ونقطة حتول 
يف ديناميكيات العر�س والطلب باجتاه ابتالع التخمة 
املنتجني  من  ع��دد  ا�ستمرار  مع  خ�سو�سًا  النفطية. 
الطاقات  تعزيز  ع��رب  ال�سوق  ديناميكيات  بتحدي 
الهبوط  من  الرغم  على  احل�سومات  ومنح  النتاجية 

احلاد لالأ�سعار.
ل�سل�سلة  النفطي  فيينا  اتفاق  ميهد  ان  املوؤمل  من   -4
من  الط��راف  خمتلف  بني  واملفاو�سات  اللقاءات  من 

للتطبيق  وقابلة  جديدة  طاقة  �سيا�سات  تن�سيج  اأجل 
وباعتماد اآليات حمكمة تعيد القوة الحتكارية ملنتجي 

النفط اخلام يف خمتلف بلدان العامل.
م�صادر االخفاق

اخفاق  من  خ�سيتهم  والطاقة  النفط  خ��رباء  يخِف  مل 
او تقلي�س امل�ستويات النتاجية نظرا  اوبك يف تثبيت 
واملحور  ال�سعودي  املحور  بني  احلا�سل  لالنق�سام 
ال�سوق  ا�سطراب  من  يزيد  ما  املنظمة،  داخل  اليراين 
النفطية ويهدد بانهيار جديد لالأ�سعار. ويف هذا ال�سياق 
باجتماع  حتيق  التي  املخاطر  من  جملة  ر�سد  ميكن 
باتفاق  الع�ساء  خروج  فر�س  وتقل�س  القادم  فيينا 
م�ستويات  ويدعم  النتاج  جماح  يكبح  موحد  نفطي 

ال�سعار اجلارية، لعل اهمها:
ق��رارات  �سعوبة  عن  اوب��ك  منظمة  تاريخ  يف�سح   -1
تقلي�س وحتديد م�ستويات النتاج، ما يربز عددا كبريا 
من ال�سئلة ال�سعبة، ما هو معدل التخفي�س الجمايل 
واح��دة  ن�سبة  ا�سا�س  على  �سيكون  وه��ل  للمنظمة؟ 

وهل  املنتجني؟  كبار  على  فقط  �سي�رشي  ام  للجميع 
وليبيا  واإي��ران  العراق  ا�ستثناء  دعوات  املنظمة  تلبي 
طاقتها  لرتاجع  نظرا  املزمع  التخفي�س  من  ونيجرييا 

النتاجية نتيجة احلروب والعقوبات الدولية؟
حول  عديدة  �سكوكًا  العاملية  النفط  ا�سواق  ت�ساور   -2
لكل  النتاج  م�ستويات  عن  املعلنة  الرقام  م�سداقية 
دولة، اذ حتاول العديد من الدول النفطية تثبيت ارقام 
يف�رش  وقد  اآمنة.  انتاج  �سقوف  ل�سمان  قيا�سية  انتاج 
ال�سوق النفطي ذلك على انه تخمة ا�سافية للمعرو�س 

احلايل.
3- قد يعيق اخلزين التجاري النفطي العاملي حتقيق 
النتائج املرجوة من اجتماع فيينا النفطي نظراً لبلوغه 
م�ستويات قيا�سية، فقد بلغ قرابة 4446 مليون برميل 
يف نهاية الف�سل الثاين من العام اجلاري. و�سيبقى هذا 
امل�ستوى القيا�سي �ساغطًا على م�ستويات الأ�سعار نظرا 
لإمكانية اللجوء اىل هذا اخلزين لتعوي�س اي نق�س يف 
امدادات النفط �سوب ال�سوق النفطية ما يرتك انطباعا 

لدى ال�سواق بعدم ح�سول تغريات ا�سا�سية يف موازين 
العر�س والطلب العاملي يف المد املنظور. 

يخلفه  قد  ال��ذي  الن�سبي  التح�سن  من  الرغم  على   -4
النفط،  ا�سعار  على  احلالية  النتاج  م�ستويات  تثبيت 
ارتفاع  عن  ناجمًا  تذبذبًا  ت�سهد  قد  ال���س��واق  ان  ال 
املفاو�سات  نتائج  على  املرتتبة  امل�ساربات  ح��دة 
بني امل�سدرين من داخل وخارج اوبك حول احل�س�س 
مب�ستويات  الط��راف  خمتلف  التزام  ومدى  النتاجية 

النتاج التي يتم التفاق عليها.
5- جتميد انتاج النفط اخلام قرب م�ستويات تاريخية 
والطلب  العر�س  موازين  من  كثرياً  يغري  لن  مرتفعة 
�سبيل  رو�سيا، على  انتاج  فقد حقق  الراهن،  الوقت  يف 
يف  جديدة  ذروة  م�سجاًل  قيا�سية  م�ستويات  املثال، 
مليون   11 ال�  فاقت  ال�سوفيتي  الحتاد  بعد  ما  حقبة 

برميل يوميا.
6- تقف اإيران عقبة يف وجه اأول اتفاق نفطي )منذ 15 
عاما( بني املنتجني داخل اأوبك وخارجها، فعلى الرغم 

انها  ال  النفطي  النتاج  جتميد  خلطة  ايران  تاأييد  من 
تعار�س ب�سدة النخراط يف التفاق اجلديد، خ�سو�سًا 
مع جهودها الرامية اىل تطوير وانعا�س القطاع النفطي 
اماًل يف ا�ستعادة ح�ستها ال�سوقية املفقودة منذ �سنوات 

)4.2 برميل يوميا( بعد رفع العقوبات عنها موؤخراً.
7- هناك �رشخ عميق يف الثقة داخل اأوبك اليوم ب�سبب 
التوترات ال�سعودية الإيرانية والختالفات احلادة حول 
ق�سايا ال�رشق الو�سط، امللف ال�سوري حتديداً، ُت�سعف 
خ�سو�سًا  لأوب���ك،  املقبل  الجتماع  جن��اح  امكانية 
بلدان  بني  والمنية  ال�سيا�سية  امل�سالح  ت�سارب  مع 

املنظمة.
الفجر الكاذب

التذبذب  من  جديد  ف�ساًل  النفطية  ال�سواق  ت�سهد  قد 
وال�سطراب ال�سعري، ولكن هذه املرة لن يكون لتخمة 
النتاج وتباطوؤ القت�ساد العاملي الدور املعتاد، وامنا 
مفاو�سات التن�سيق املحتملة من لدن البلدان الرئي�سة 
اأ�سعار النفط  املنتجة للنفط قد تعمل على تغذية تقلب 

واثارة الرغبة يف ركوب موجة امل�ساربة. وقد و�سفت 
الدولية تعليق الآمال على اتفاق جتميد  وكالة الطاقة 
تخفي�س  حول  م�ساربة  اأو  تخمينا  اإل  لي�س  الإنتاج 
هو  ما  الأ�سعار  تعايف  توقع  وان  الإنتاج،  يف  مرتقب 
ال فجر كاذب. ويبدو ان الطريق وعرة امام الفرقاء يف 
وتتعقد  انتظاره،  طال  لتفاق  نهائية  ب�سيغة  اخلروج 
الأمور اأي�سًا ب�سبب اخلالفات »الفنية«. فما هي الأرقام 
احلقيقية لإنتاج كل دولة، وما هي طاقتها الإنتاجية 
الإ�سافية املتوافرة؟ وهل لدى منظمة اوبك القدرة على 
يف  نافذ  اتفاق  اىل  املبدئية  اجلزائر  تفاهمات  حتويل 
اجتماع فيينا؟ تتاأرجح ا�سعار النفط يف الوقت الراهن 
تثبيت  يف  اوب��ك  اخفاق  ان  املتوقعة.  الجابة  ح��ول 
النفط  لأ���س��واق  �سدمة  يخلف  لن  النتاج  م�ستويات 
فح�سب، وامنا �سيمتد التاأثري اىل �سدقية ودور املنظمة 
التاريخي  الربيق  وفقدانها  الدولية  النفط  ا�سواق  يف 
وا�سعار  باإمدادات  متحكمة  احتكارية  كقوة  املكت�سب 

النفط العاملية.
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اجتماع دول أوبك واتجاه الصدمة القادمة
د. حيدر حسين آل طعمة

الجزء الثاني واألخير

دور الدولة في العراق.. تنموي أم توزيعي؟
حامد عبد الحسين الجبوري

FINANCIAL TIMES

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

644.47
3.94
0.62%

1,072,833,584
1,324,377,189

562
40
11
13
16

0.88
313,105,000.00

0.60
175,755,000.00

0.34
162,802,815.00

0.46
153,500,000.00

0.81
96,000,000.00

)BBOB( بغداد

)BMFI( موصل

)BBAY( بلبنك

)BGUC( خليج

)IKLV( كندفت

0.88
270,635,712.00

2.24
136,831,984.00

0.81
108,143,208.00

0.60
105,359,752.00

0.46
70,610,000.00

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)IKLV( كندفت

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج
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