
ينفد  لن  رمبا  بل  فح�سب  نفاده  هو  النفط،  بعد  بكلمة   اأق�سد  ال 
ولكن يفقد قيمته االقت�سادية واأهميته اال�سرتاتيجية ذات االأبعاد 
الدولية كنتيجة للتطور التكنولوجي الذي يف�سي اإىل اإيجاد البدائل 
التي توؤدي ما يوؤديه النفط فتنخف�ض قيمته االقت�سادية واأهميته 
اال�سرتاتيجية، تاركًا وراءه اآثارا �سواء كانت �سلبية اأم اإيجابية لكل 

من يعتمد عليه من منتجني وم�سدرين وم�ستوردين وم�ستهلكني.
معني  زمن  لها  التي  النا�سبة  الطبيعية  الثثروات  اأحد  هو  النفط 
وجود   ( مو�سوعيًا  اأو  املوجود(  النفط  )انق�ساء  ذاتيًا  لنفادها 
النفط لكن لي�ض له اأهمية( ، وكنتيجة الأهمية النفط ب�سبب دخوله 
يف اأغلب ال�سناعات املرتبطة بحياة االإن�سان، ووجوده يف اأماكن 
اأقل  اإنه  اإىل  باالإ�سافة  الدول،  لدى جميع  متاحًا  لي�ض  اأي  معينة 
تلويثًا للبيئة قيا�سًا بالفحم واليورانيوم، لذا اأ�سبح يحتل مكانة 

ا�سرتاتيجية مهمة على امل�ستوى املحلي والعاملي.
عدم التوظيف االأمثل والنفط ال�سخري البديل مل يرتق اىل م�ستوى 

الطموح 
هناك  اإن  اإال  احلا�رض  الوقت  يف  النفط  �سيادة  من  الرغم  وعلى 
ب�سكل  التي تعتمد عليه  له،  املنتجة وامل�سدرة  الدول،  الكثري من 
ال�سليم  بال�سكل  عوائده  توظيف  على  قثثادرة  غري  زالثثت  ما  كبري 
الذي ميكن من خاللها تاأمني م�ستقبلها واحلفاظ على اال�ستقرار 

وعدم تعر�سها للفو�سى. ويف الوقت نف�سه فاإن الدول امل�ستوردة 
وامل�ستهلكة له واإن تو�سلت اإىل اإيجاد بدائل له كالنفط ال�سخري 
باالعتماد  قادرة  غري  زالت  ما  اأي�سًا  اإنها  اإال  املثال،  �سبيل  على 
عليه فقط واالنعتاق من قب�سة النفط اخلام، والدليل على هذا اإنها 
لو ا�ستطاعت اإيجاد ا�سلبديل املنا�سب ملا ا�ستمرت باالعتماد على 
النفط اخلام يف الوقت احلا�رض. وكذا احلال بالن�سبة لبع�ض الدول 
النفطية  العائدات  توظيف  ا�ستطاعت  لو  له  وامل�سدرة  املنتجة 
بال�سكل ال�سليم لعملت على تقليل االعتماد عليه يف اأبرز موؤ�رضاتها 

االقت�سادية يف اأقل تقدير.
ب�سكل مبا�رض  �سواء  النفط  املعتمدة على  الدول  اغلب  تعاين  حيث 
اأو غري مبا�رض، وبالتاأكيد فاإن الدول ذات االرتباط بالنفط ب�سكل 
من  عليها  املرتوكة  االآثار  حيث  من  حدًة  اأقل  تكون  مبا�رض  غري 
الدول ذات االرتباط املبا�رض، فمثاًل انخفا�ض اأ�سعار النفط �سيرتك 
اآثاراً اأكر حدة على ال�سعودية من م�رض، اإذ اإن ال�سعودية �ستعاين 
االحتياطي  على  وال�سغط  واملوازنة  املدفوعات  ميزان  يف  عجزاً 
االأجنبي وزيادة البطالة، اأما بالن�سبة مل�رض فاإن انخفا�ض اأ�سعار 
اإىل  النفط �سينعك�ض على انخفا�ض حتويالت العاملني ورجوعهم 
لو  بالك  فما  م�رض.  على  عبئًا  ميثل  هذا  حتى  ولكن  فقط،  م�رض 
املنتجة  الدول  بع�ض  �ستفعل  فماذا  اأهميًة؟  اأو  عينيًا  النفط  غاب 
وامل�سدرة واملعتمدة على النفط ب�سكل كبري جداً، يف حال مل تدرك 

هذه االأهمية قبل فوات االآوان؟

مرتديًا معطف الفرو امُلثقل بالثلج، الذي يحميه 
التي  احلرارة  درجات  ب�سبب  القار�ض  الربد  من 
اأم�سك  ال�سفر،  حتت  مئوية  درجة   18 اإىل  ت�سل 
اإيجور �سيت�سني، الرئي�ض التنفيذي ل�رضكة النفط 
قفاز  داخل  راديو  بجهاز  "رو�سنيفت"،  الرو�سية 
الذي  الب�سيط  االأمثثر  مهند�سيه  اإىل  ونقل  �سميك 
الرو�سي  الرئي�ض  قبل  من  اإليه  �سدر  قد  كثثان 

فالدميري بوتني: "ابداأوا عمليات احلفر".
بعد  طلبه.  اأكد  احلفر  جهاز  على  العاملني  اأحد 
حلظات بداأت احلفارة رحلة احلفر باجتاه خم�سة 
نفطية  روا�سب  عن  بحثا  اأ�سفل،  اإىل  مرت  اآالف 
يزيد على ربع  البالد يف توفري ما  تعول عليها 

اإنتاجها م�ستقبال.
وان"،  اأوجلين�ساكيا  "ت�سينرتالنو-  و�سيكون 
اجلاثم على حافة �سبه جزيرة يف اأعماق الدائرة 
اأق�سى  القطبية ال�سمالية، حقل النفط الواقع يف 
القطب  اإىل  االأقثثرب  اأنثثه  ومبا  الرو�سي.  ال�سمال 
مفخرة  فهو  اأخثثثرى،  مدينة  اأي  مثثن  ال�سمايل 
نقلها  مت  م�سحونة  معدات  ت�ستخدم  هند�سية 
م�سافة طولها 3600 كيلو مرت عرب مياه جليدية 

من  فقط  �سهرين  مثثدى  على  للمالحة  �ساحلة 
املحاوالت  اأ�سعب  اإحدى  هي  البئر  هذه  العام. 
التكنولوجية يف رو�سيا. مع وجود  الناحية  من 
التي  اجلليدية  املياه  حتت  النفطية  الروا�سب 
كثريا ما تكون متجمدة يف بحر البتيف، �سيتم 
للو�سول  االأفقي  احلفر  اأ�ساليب  اأحدث  ا�ستخدام 
املوقع  من  مرت  األثثف   15 تقارب  م�سافة  اإىل 
انت�سار  حلظة  اأي�سا  كانت  لكنها  الرئي�سي. 
من  كلمته  ُبثت  الذي  بوتني،  للرئي�ض  بالن�سبة 
يف  بطر�سربج،  �سان  من  فيديو  موؤمتر  خثثالل 
الوقت الذي كان فيه �سيت�سني يتحدى العنا�رض 
على  احلفر  بدء  بعملية  ويحتفل  الربودة  �سديدة 
اأنها فعل نابع من الرباعة الوطنية الرو�سية. قبل 
الواليات  من  كل  فر�ست  عندما  �سنوات،  ثالث 
على  العقوبات  االأوروبثثثي  واالحتثثثاد  املتحدة 
من  رو�سنيفت  مثل  �رضكات  وحرمت  رو�سيا 
كانت  االأجنبيني،  والتكنولوجيا  املثثال  راأ�ثثض 
من  النوع  ذلثثك  بال�سبط  هي  املعقدة  االآبثثثار 
امل�ساريع الطموحة التي كان من املفرت�ض اأنها 
الغربية  احلكومات  كانت  م�ستحيلة.  اأ�سبحت 
تاأمل اأن ي�ساعد ال�سغط املفرو�ض على �رضكات 
الرئي�سة يف رو�سيا يف تغيري احل�سابات  الطاقة 

ال�سيا�سية لبوتني.

لثثكثثن كثثمثثا تثثظثثهثثر املثث�ثثسثثاريثثع مثثثثثل مثث�ثثرضوع 
م�ساريع  وان، عرت  اأوجلين�سكايا  ت�سينرتالنو- 
�سبل  على  رو�سيا  يف  الرئي�سة  والنفط  الغاز 
ال�ستكمال العمل ب�رضف النظر عن ال�سعوبات. 
كان  التي  املحادثة  يف  ل�سيت�سني  بوتني  قال 
ن�سها مكتوبا بعناية: "احلفر االأفقي هو عملية 
معقدة وحتتاج اإىل تكنولوجيا عالية. وهذه هي 
البئر االأوىل فقط. هناك الكثري من العمل لنقوم 

به م�ستقبال".
العقوبات  اأثر  على  التغلب  على  ال�رضكات  قدرة 
بالن�سبة  حا�سم  اأمر  هي  البالد  يف  املفرو�سة 
التقديرات  وت�سري  االقت�سادي.  رو�سيا  مل�ستقبل 
من  طن  مليار   9.5 يقارب  ما  اأن  اإىل  االأولية 
مثثكثثافثثئ الثثنثثفثثط مثثوجثثودة حتثثت اجلثثلثثيثثد الثثذي 
رو�سنيفت.  م�رضوع  يف  احلفر  اآلة  اإليه  �ستتوجه 
يف  ال�سمايل  القطب  منطقة  اأن  اخلثثرباء  ويعتقد 
والغاز  النفط  من  كميات  على  حتتوي  رو�سيا 
 20 يقارب  ما  اإىل  املجمل  يف  قيمتها  ت�سل 
تريليون دوالر، و�سوف تزود رو�سيا مبا ن�سبته 
بحلول  النفطي  اإنتاجها  املائة  يف   30 ث   20
عام 2050. وقد مت منح �رضكة رو�سنيفت التي 
تديرها الدولة و�رضكة جازبروم حقوق ا�ستغالل 

تلك الكميات.

قثثثثثال بثثثوتثثثني: 
حظا  لكم  "اأمتنى 
حتقيق  واآمل  ح�سنا 
هثثثذا  يف  الثثثنثثثجثثثاح 
ويوافقه  امل�رضوع". 
قائال:  الثثراأي  �سينت�سني 
مبا  اطالع  على  "�سنبقيك 

نفعله".
تاأثري العقوبات

فثثر�ثثسثثت كثثثل مثثثن الثثثواليثثثات 
املثثتثثحثثدة واالحتثثثثثاد االأوروبثثثثثي 
الغربية  الثثبثثلثثدان  مثثن  وغثثريهثثمثثا 
اآذار  يف  اأوال  الثثعثثقثثوبثثات  االأخثثثثرى، 
رو�سيا  غزت  اأن  بعد   2014 )مار�ض( 
�سبه جزيرة القرم و�سمتها اإليها وقدمت 
يحاربون  النف�ساليني  الع�سكرية  امل�ساندة 
وا�ستهدفت  اأوكرانيا.  من  ال�رضقي  اجلزء  يف 
العقوبات بع�ض امل�سارف الرئي�سية و�رضكات 
حد  اإىل  تخ�سع  التي  والثثغثثاز  والنفط  الثثدفثثاع 
االقت�سادي  القلب  الكرملني وتعد  ل�سيطرة  كبري 

التمويل  م�سادر  جفت  الثثبثثالد.  يف  الناب�ض 
التمويل  االأجنبي الأن امل�سارف �سحبت خطوط 
مبا�رض،  ب�سكل  العقوبات  ا�ستهدفتها  الثثتثثي 
مع  تعاملها  يف  اأوال"  "االأمان  نهج  واتخذت 
املحامون  فيه  اأخذ  وقت  يف  االأخثثرى،  اجلوانب 
يدققون يف االأحكام املكتوبة بخط �سغري التي 
منا�سبة.  غثثري  �ثثرضوط  على  حتتوي  اأن  ميكن 
التوقف،  امل�سرتكة يف  الدولية  امل�ساريع  وبداأت 

ومت التخلي عن اال�ستثمارات امل�ستقبلية.
يف  التنفيذيني  امل�سوؤولني  كبار  اأحثثد  يقول 
"يف  الدولة:  تديرها  التي  جازبروم  جمموعة 
باخلوف  �سعرت  ال�رضكات  من  كثري  البداية، 
ال�سديد من ممار�سة االأعمال معنا اأو اال�ستثمار". 
اأ�سبح  الفور  وعلى  العقوبات  "جاءت  وي�سيف: 
املحامون وفرق االمتثال يف ال�رضكات االأجنبية 
مطبقة  العقوبات  وتثثظثثل  بكثري".  قثثوة  اأكثثثر 
ترمب  دونثثالثثد  انتخاب  من  الرغم  على  بحزم 
قد  كان  ترمب  والأن  املتحدة.  للواليات  رئي�سا 
واختار  رو�سيا  مع  العالقات  توثيق  اإىل  دعثثا 
الذي  تيلر�سون،  ريك�ض  اخلارجية  وزير  ملن�سب 
ل�رضكة  التنفيذي  الرئي�ض  من�سب  �سابقا  �سغل 
اتفاقية  الفرتة  تلك  خالل  واأبرم  موبيل  اإك�سون 
رو�سنيفت  مع  للعمل  دوالر  مليار   300 بقيمة 
تكهنات  هثثنثثاك  كثثانثثت  الثث�ثثسثثمثثايل،  القطب  يف 
تخفيفها  يتم  اأن  ميكن  العقوبات  بثثاأن  اأولية 
الذي  للتمحي�ض  نظرا  لكن  اإلغاوؤها.  يجري  اأو 
بعالقاتها  يتعلق  فيما  ترمب  اإدارة  له  تعر�ست 
حدوث  احتمال  ت�ساءل  الرو�ض،  امل�سوؤولني  مع 

حتول يف ال�سيا�سة املتبعة.
رمبا  دائثثم.  تاأثري  العقوبات  لتلك  يكن  مل  لكن 
املتاعب  بع�ض  اإثثثثارة  يف  العقوبات  ت�سببت 
 - الرو�سي  لالقت�ساد  بالن�سبة  االأجل  الق�سرية 
 36( روبل  تريليوين  من  اأكر  رو�سنيفت  طلبت 
مليار دوالر( من �سندوق اإنقاذ تابع للدولة يف 
بديونها  للوفاء   2014 )اأكتوبر(  االأول  ت�رضين 
هو  اأهمية  االأكثثر  العامل  كان  لكن  اخلارجية. 
�رضبة   - النفط  اأ�سعار  يف  املتزامن  االنهيار 

اأخذت االآن بالرتاجع جزئيا.
اإىل  النفط  اأ�سعار  فيه  تراجعت  الذي  الوقت  يف 
رو�سيا  دخلت  عثثقثثود،  منذ  م�ستوياتها  اأدنثثثى 
املحلي  الناجت  انخف�ض  الركود:  من  حالة  يف 
االإجمايل احلقيقي 3.7 يف املائة يف عام 2015 
العام املا�سي. لكن  وبن�سبة 0.2 يف املائة يف 
الوقت  يف  املا�سية،  الت�سعة  االأ�سهر  مدى  على 
الذي دخلت فيه اأ�سعار النفط يف مرحلة انتعا�ض 
يعك�ض  الرو�سي  االقت�ساد  اأداء  كثثان  معتدلة، 
من  اأي  تخفيف  دون  من  حتى  االنتعا�ض.  ذلك 
االقت�ساد،  لوزارة  وفقا  املتوقع،  من  العقوبات 
اأن ينمو الناجت املحلي االإجمايل 1.5 يف املائة 
كبري  �ساجني،  اأبورفا  يقول  املقبل.  العام  يف 
الدويل  البنك  يف  رو�سيا  ملنطقة  االقت�ساديني 
اأن  على  االآراء  يف  توافق  "هناك  مو�سكو:  يف 
العقوبات ت�ساءلت اأمام �سدمة اأ�سعار النفط. اإذا 
نظرت اإىل ما فعلته ال�سلطات على مدى ال�سنوات 
الكلي،  باال�ستقرار  يتعلق  فيما  املا�سية  القليلة 

كان االأداء مميزا جدا وننتظر نتائج ذلك".

على  الطاقة  �رضكات  عثثرت  نف�سه،  الوقت  يف 
�سبل لاللتفاف على العقوبات. يف الواقع، وعلى 
ت�سينرتالنو-  غرب  جنوب  كيلومرت  األفي  بعد 
الغربية، ال تظهر  اأوجلين�سكايا وان يف �سيبرييا 
 GAZPROM نيفت"  "جازبروم  عثثلثثى 
يف  النفط  الإنتاج  �رضكة  اأكرب  ثالث   ،NEFT

ور�سيا، اآثار �سلبية تذكر. 
�رضكة  اأول  اأ�سبحت  املا�سي  العام  اأواخثثر  يف 
الزيت  عن  التنقيب  يف  خربتها  تثبت  رو�سية 
كيلومرت  بعمق  اأفقية  بئر  وجود  مع  ال�سخري 
واحد حتت �سطح االأر�ض يف موقع يقع يف حقل 
بات�سينوف ال�سا�سع، الذي ت�سري تقديرات اإىل اأنه 
اأكرب م�ستودع للنفط ال�سخري يف  �سوف ي�سبح 
العامل. كانت �رضكة جازبروم نيفت قادرة على 
ا�سطرت  التي  املحلية  التكنولوجيا  ا�ستخدام 
العقوبات  اأرغمت  اأن  بعد  بنف�سها  لتطويرها 
واالبتعاد  االن�سحاب  على  الدوليني  �رضكاءها 
عن امل�رضوع. يقول �سريجي فاكيولينكو، رئي�ض 
اال�سرتاتيجية واالبتكار يف ال�رضكة، وهي وحدة 
"نحن  للغاز:  العمالقة  جازبروم  ل�رضكة  تابعة 
اأكرب،  اإىل �سغط  تعر�ست  كلما  الثلج.  كرة  ن�سبه 

ت�سبح الكرة اأكر ثباتا وق�سوة".
مكاتب  يف  معه  اأجثثريثثت  مقابلة  يف  وي�سيف 
ي�ستخدم  حيث  بطر�سربج،  �سان  يف  ال�رضكة 
للتحكم  �سخمة  كمبيوتر  �سا�سات  املهند�سون 
بئر   600 من  اأكثثر  يف  احلفر  اآالت  يف  بعد  عن 
"فيما  رو�سيا:  اأنحاء  خمتلف  يف  منت�رضة  نفط 
العقوبات  فينا  توؤثر  ال  اليوم،  مب�ساريع  يتعلق 
ولن  مثثوؤذيثثة  لي�ست  احلثثثايل،  �سكلها  يف  اأبثثثدا. 
الزمنية  باملدة  �سلة  ذات  وغثثري  كذلك،  تكون 
 2013 عامي  بني  خاللها".وما  �ستدوم  التي 
اخلام  النفط  من  رو�سيا  اإنتاج  ارتفع   و2016 
االرتفاع  �سعفي  من  اأكثثر  املائة،  يف   6 نحو 
البلدان  امل�سرتك ملجموعة  االإنتاج  احلا�سل يف 
اإيرادات  ارتفعت  اأوبك. كما  االأع�ساء يف منظمة 
بن�سبة 11  البالد  اإنتاج يف  اأكرب ثالثة �رضكات 
النقد  تقلي�ض  الزمنية.  املدة  تلك  يف  املائة  يف 
اإعادة  على  ال�رضكات  من  كثريا  اأرغثثم  االأجنبي 
هيكلة ميزانياتها العمومية مب�ساعدة امل�سارف 
امل�ساريع  اإلغاء  اأو  اخل�سائر  وتخفي�ض  املحلية، 
ذلك  وتبع  كفاءتها.  وزيثثادة  املكلفة،  اجلديدة 
يقول  دولية.  تو�سع  ا�ستحواذ وم�ساريع  عمليات 
مو�سكو:  يف  الغربية  املثث�ثثسثثارف  اأحثثد  رئي�ض 
خماطر  فقط  هناك  اأن  هي  املقبولة  "الرواية 
اأغلبية  الأن  العقوبات،  برفع  تتعلق  عك�سية 
ال�رضكات املت�رضرة مل ُتظِهر نتائج �سلبية تذكر. 
يف احلقيقة، كان كثري منها م�سطرا الأن يكون 
اأكر ذكاء ويعمل على زيادة القدرة التناف�سية". 
يف  دوالر  مليار   11 بقيمة  املربمة  االتفاقية 
كانون االأول )دي�سمرب( لبيع 19.5 يف املائة من 
رو�سنيفت اإىل تكتل ي�ستمل على �سندوق الروة 
ال�سيادية يف قطر وجلينكور، �رضكة جتارة ال�سلع 
يخ�سان  هدفني  حققت  ال�سوي�رضية،  االأ�سا�سية 
االأمثثوال  امل�رضوع  جَمع  بوتني:  الرئي�ض  اإدارة 
للميزانية  اإليها  ما�سة  حاجة  هناك  كانت  التي 

التي تعر�ست لالأذى ب�سبب الركود.

"مكتب احتاد امَلزارع  يقول زيبي دوفال، الذي يرتاأ�ض 
البالد،  يف  االأقثثوى  الزراعية  املجموعة  االأمريكية"، 
اإىل  كبري  ب�سكل  يقفون  يزالون  ال  االحتثثاد  اأع�ساء  اإن 
لالإ�سالحات  االإدارة  جهود  اأن  اإىل  ي�سار  ترمب.  جانب 
من  ترحيبا  جتد  التنظيمية  ال�سوابط  واإلغاء  ال�رضيبية 

قبل املزارعني.
يقول دوفال: "نحن ملتزمون باأن نعمل ب�سكل جماعي 
الرئي�ض  بثثاأن  يقر  لكنه  الرئي�ض".  مع  جنب  اإىل  جنبا 
وقت  يف  كبري  ب�سكل  االأع�ساء  قلق  اإثثثارة  يف  يت�سبب 

تعاين فيه اقت�ساديات القطاع الزراعي املتاعب.
يف الوقت الذي تظهر فيه ا�ستطالعات الراأي اأن �سيا�سة 

ب�سعبية  حتظى  ترمب  ينتهجها  التي  العدوانية  الهجرة 
من  قلقهم  املثثزارعثثني  من  الكثري  يبدي  موؤيديه،  بني 
انعكا�ساتها على توافر اليد العاملة لديهم. يقول دوفال 
بع�ض  يف  اأكثثر  اأو  الثثزراعثثي  القطاع  عمال  ن�سف  اإن 
وقد  �رضعيني  غري  مهاجرين  عن  عبارة  هم  املناطق 
باالإبالغ عن وجود حاالت  منذ مدة  فريقه  اأع�ساء  بداأ 

نق�ض.
اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية ال تزال منخف�سة، ويعاين  والأن 
التكاليف،  ا�ثثسثثرتداد  �سبيل  يف  املثثزارعثثني  مثثن  كثري 
يجادل دوفال باأن ال�سبيل الوحيد املتوافر االآن الإنقاذ 
جمددا  الدخول  من  االأمريكية  الزراعية  املجتمعات 
هي  الثمانينيات،  يف  �سهدتها  الرتاجع  من  مرحلة  يف 
اأ�سعار الفائدة املنخف�سة، على الرغم من اأنها هي اأي�سا 
التي �سهدت  التجارية  االآن. واحلرب  اآخذة يف االرتفاع 
ا�ستبعاد منتجات الزراع االأمريكيني من ال�سني وغريها 

من االأ�سواق االأخرى ميكن اأن تكون لها نتائج مدمرة.
خيارات التجارة

توجد منذ مدة دالئل ت�سري اإىل اأن مك�سيكو �سيتي تدرك 
مدى النفوذ الذي تفر�سه �سادرات اأمريكا الزراعية اإىل 
ث  �سنويا  دوالر  مليار   18 قيمتها  تبلغ  التي  ث  املك�سيك 
جترى  انتخابات  ومع  املقبلة،  نافتا  حمادثات  خالل 
العام املقبل، ت�سعى حكومة الرئي�ض اإنريكه بينيا نييتو 
مثل  اأماكن  من  الثثواردات  على  احل�سول  اإىل  االآن  منذ 
الربازيل، يف الوقت الذي ي�سغط فيه بع�ض ال�سيا�سيني 

ملقاطعة الذرة املنتجة يف الواليات املتحدة.
موكب  يف  بثثو�ثثسثثوح  نثثثراه  ذلثثك  عثثن  الثثنثثاجت  الغ�سب 
�سوارع  اإىل  نزلت  التي  االأمريكية  الزراعية  املجموعات 
مك�سيكو �سيتي يف االأ�سابيع االأخرية. يقول توم �ساليت، 
رئي�ض جمل�ض احلبوب االأمريكي: "ما ت�سمعه هو ما ي�سار 
يف  اإليه  تذهب  مكان  كل  يف  البديلة  اخلطة  باأنه  اإليه 

املك�سيك. وهذه اخلطة البديلة تبحث عن خيارات اأخرى 
وتقلل من اعتمادهم على الواليات املتحدة".

الرئي�ض  للزراعة يف عهد  الذي عمل وزيرا  توم فيل�ساك 
االألبان  �سادرات  جمل�ض  االآن  ويرتاأ�ض  اأوباما  بثثاراك 
ميكن  نافتا،  تهديد  خالل  من  اأنثثه  يخ�سى  االأمثثريكثثي، 
الرئي�ض ترمب، عن غري ق�سد، على فتح  اإدارة  اأن تعمل 
ال�سوق املك�سيكية اأمام مناف�سني من االحتاد االأوروبي 

اأو نيوزيلندا.
امل�سكلة  من  جزءا  اإن  ال�سابق  اآيثثوا  والية  حاكم  يقول 
يكمن يف اأن اإدارة الرئي�ض ترمب تفتقر اإىل وجود فعال 

لها يف املناطق الريفية.
مع عدم تاأكيد تعيني وزير الزراعة الذي اختاره ترمب 
امل�ست�سارين  �سيطرة  حتت  االإدارة  تقع  االآن،  حتى 
يقول  حثث�ثثرضيثثة.  مناطق  مثثن  اأغلبهم  يف  الثثقثثادمثثني 
فيل�ساك: "لي�ض هناك تقدير كامل جلميع القرارات التي 

من  ن�سبيا  �سغرية  جمموعة  قبل  من  اتخاذها  يجري 
لي�ست  اأو  �سئيلة  حقيقية  خربة  لديهم  ممن  االأ�سخا�ض 

لديهم اأية خربة حقيقية يف املناطق الريفية".
العمدة  لثثو،  كري�ض  اإىل  بالن�سبة  حقيقية  واملثثخثثاوف 
املتطوع يف جاردن �سيتي، وهي بلدة يعي�ض فيها 300 
األف �سخ�ض ترتفع عرب �سهول والية كن�سا�ض على بعد 

�ساعة واحدة بال�سيارة غربي مدينة دودج.
مثل الكثري من املحافظني، هو جمهوري يوؤيد اأن تكون 
لكن  الدولة.  �سوؤون  اإدارة  يف  �سغري  دور  ذات  احلكومة 
املقرتحة  التخفي�سات  من  باحلنق  ي�سعر  االأيثثام،  هذه 
الذي  الفيدرايل  الربنامج  يف  ترمب  الرئي�ض  قبل  من 
يقدم اإعانات ويدعم الرحالت اجلوية التي جتري بواقع 
وي�سعر  املحلي.  املطار  اإىل  داال�ثثض  من  يوميا  مرتني 
بالقلق اأي�سا ب�ساأن قطار مدعوم حكوميًا ث ت�سريه �رضكة 
طريقه  يف  �سيتي  جثثاردن  يف  يوميا  يتوقف  ث  اآمثثرتاك 

اأن نكون بال  "نود  اأجنلو�ض. يقول:  بني �سيكاغو ولو�ض 
حكومة. اجلميع يود ذلك. لكننا مل ن�سل اإىل تلك املرحلة 

بعد".
فيما يتعلق بالقطيع املوجود يف االأرا�سي اجلنوبية من 
ياأمل  البداية،  فيها جده يف  ا�ستقر  التي  �سيتي  جاردن 
غرائزه  على  التجارية  ترمب  غرائز  تتغلب  اأن  ريف  يل 

احلمائية.
مدمرة.  تكون  اأن  ميكن  التجارية  احلرب  اأن  يعلم  وهو 
ت�سخي�ض  بعد   2003 عام  يف  وقعت  اأزمة  ريف  يتذكر 
اإ�سابة القطيع االأمريكي مبر�ض جنون البقر االأمر الذي 
اأدى اإىل حظر الكثري من البلدان الواردات االأمريكية. وال 
بعد  اأنه  من  الرغم  على  احلظر،  هذا  تطبق  ال�سني  تزال 
ترمب  بني  ما  احلثثايل  ال�سهر  خالل  عقدت  التي  القمة 
يف  م�سوؤولون  قال  جينبينج،  ت�سي  ال�سيني،  والرئي�ض 

بكني اإنهم يفكرون يف رفع احلظر. 
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أميركا.. حزام الزراعة يخشى حرب ترمب التجارية
شون دونان

الجزء الثاني واألخير

صناعة الطاقة الروسية تجد طريقة إلبطال مفعول العقوبات الغربية
هنري فوي
الجزء األول

حامد عبد الحسين الجبوري

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

643.85
2.65
0.41%

442,408,958
446,584,355
270
43
4
23
16

0.34
3,402,380,032.00

0.46
48,737,000.00

0.90
38,516,524.00

0.90
34,033,500.00

2.22
27,307,656.00

)BUND( متحد

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)SILT( براري

)IBSD( بيبسي

0.34
10,007,000,000.00

0.46
105,950,000.00

0.90
42,796,136.00

0.92
37,250,000.00

0.54
35,294,423.00

)BUND( متحد

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)BSUC( سومر

)BCOI( أهلي
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