
اأمنيا كما هي عليه الآن،  مل تكن اوروبا �ضعيفة 
تلو  واح��دة  ومدنها  ببلدانها  يبط�ش  فالرهاب 
ت�ضاعد على  بيئة ل  �ضاهم يف خلق  ما  الخ��رى، 
جذب ال�ضائحني، على عك�ش ما كانت عليه مدنها 
ال�ضياحية يف ال�ضابق، فقد كانت تدر على خزائن 
�ضنويا،  ال��دولرات  من  املاليني  ع�رشات  بلدانها 
من  ي��رد  مبا  املالية  امليزانيات  ترفد  وكانت 

ال�ضياح.
ال�ضائحني  اليوم باتت مدنًا مهجورة من  ولكنها 
التفجري  حيث  الإره����اب،  يت�ضدرها  لأ���ض��ب��اب 
ف�ضال  ب��ه��ا،  تفتك  وال��ده�����ش  الطعن  واأع��م��ال 
هبوط  اأزم��ة  اأنتجتها  التي  املالية  الزم��ة  عن 
اتخذتها  التي  التحوطات  كل  ومع  النفط،  اأ�ضعار 
التطرف  موجات  اأن  اإل  الوروب��ي��ة  احلكومات 
يقول  من  وهناك  البلدان،  هذه  بقوة يف  انتع�ضت 
اإن الرهاب الذي ترعرع ومنا على ايدي �ضبكات 
خمابراتها،  وتخطيط  حكومات  مبوافقة  اوروبية 
فت�رشرت  فيها،  الأم��ن  يزعزع  كي  اإليها  ع��اد 

ال�ضياحة ب�ضكل ملحوظ.

ومن بني ذلك على �ضبيل املثال، اعتداء ني�ش، الذي 
ا�ضتهدف مدينة على �ضاحل كوت دازور الفرن�ضي 
يعد  حيث  اثرياء،  �ضياحا  يجذب  وال��ذي  ال�ضهري 
�رشبة قا�ضية اخرى لل�ضياحة يف فرن�ضا التي ما 
اعتداءات  اثر  النهو�ش  يف  م�ضاعب  تعاين  زالت 
الرمزية،  �ضديد  مكان  يف  مت  فالهجوم   .2015
حيث ده�ضت �ضاحنة ح�ضدا جتمع مل�ضاهدة العاب 
وهي  ديزانغليه"،  "برومناد  ج��ادة  على  نارية 
يف  والجانب  الفرن�ضيني  لل�ضياح  رئي�ضية  وجهة 

عطلهم على ال�ضاحل املتو�ضطي
وقد هبط م�ضتوى احلجوزات ال�ضياحية يف �رشكات 
�رشكة  ذلك  ذك��رت  كما  نف�ضها  لالأ�ضباب  ال�ضفر 
متخ�ض�ضة يف بيانات ال�ضفر ان احلجوزات اجلوية 
اىل فرن�ضا انخف�ضت مبقدار اخلم�ش، ل�ضهري اب/
اغ�ضط�ش وايلول/�ضبتمرب عقب العتداء يف مدينة 
انه  "فوروردكيز" ال�ضبانية  وقالت �رشكة  ني�ش. 
حتى قبل العتداء الذي وقع يف 14 متوز/يوليو، 
انخفا�ضا  فرن�ضا  اىل  ال�ضفر  �ضجلت حجوزات  فقد 
املدة  مع  مقارنة  ال�ضهرين  لهذين   %16 بن�ضبة 
ذاتها عام 2015 ب�ضبب هجمات ت�رشين الثاين/

نوفمرب يف باري�ش.

يف حني كانت بع�ش الأحداث التي طالت بع�ش 
فقد  ال�ضياحة،  لرتاجع  ا�ضافيا  �ضببا  احلكومات 
ادى العتداء يف مطار اتاتورك والنقالب الفا�ضل 
)270 قتيال( اىل اغالق املطار ب�ضكل موؤقت. منذ 
الدامية  العتداءات  من  �ضل�ضلة  تركيا  ت�ضهد  عام، 
اىل  او  ال�ضالمية"  "الدولة  تنظيم  اىل  املن�ضوبة 
ال�ضياحة المال  املتمردين الكراد. ويعقد قطاع 

على تطبيع العالقات الذي بداأ اأخرياً مع رو�ضيا
كي  اآمنة  اأماكن  عن  ال�ضياح  يبحث  الأغلب  ويف 
يق�ضوا فيها �ضاعات ترفيه وجتديد يف احلوا�ضن 
الأملان  ال�ضياح  تدفق  حيث  املوؤمنة،  ال�ضياحية 
على الدمنرك القريبة هذا ال�ضيف معولني على ما 
تتمتع به الدولة الأوروبية من �ضالم وهدوء داخل 
هجمات  من  خوفهم  ظل  يف  املوؤمنة  حدودها 
املت�ضددين وال�ضطرابات ال�ضيا�ضية يف املقا�ضد 
تون�ش  مثل  ال�ضيفية  عطلتهم  لق�ضاء  التقليدية 

وتركيا.
وقد ينطبق القول ال�ضهري )م�ضائب قوم عند قوم 
فوائد( على ما يجري يف اوروبا حول ال�ضياحية، 
من  قيا�ضي  ع��دد  و���ض��ول  ق��رب���ش  �ضجلت  فقد 
بلدا  تعد  لنها  حزيران/يونيو،  يف  ال�ضائحني 

كما  ارهابية،  اع��ت��داءات  ت�ضهد  منطقة  يف  اآمنا 
اعلنت ال�ضلطات ويف اطار اقت�ضادي موؤات، و�ضل 
نحو 413 الف �ضائح ال�ضهر املا�ضي، كما ذكرت 
املنظمة القرب�ضية لل�ضياحة. وا�ضافت "هذا اف�ضل 
�ضهر يف تاريخ ال�ضياحة يف قرب�ش، م�ضتفيدة من 
الأو�ضاع غري الآمنة يف اوروبا، وبعد خطة انقاذ 
 2013 اذار/م��ار���ش  يف  ي��ورو  مليارات   10 ب� 
املتع�رشة،  وم�ضارفها  املنهار  اقت�ضادها  لنجدة 
بعد   2015 يف  النمو  طريق  قرب�ش  ا�ضتعادت 
القوي. وخرجت قرب�ش  الركود  �ضنوات من  اربع 
من برنامج التعومي يف اذار/مار�ش، وقد هناأتها 

اجلهات الدائنة على انتعا�ضها.
من ناحية اخرى جتذب منطقة الغار يف امل�ضم�ضة 
ال�ضياح  من  متزايدا  ع��ددا  الربتغال  جنوب  يف 
الوافدين من خمتلف انحاء اوروبا بينهم كثريون 
من حمبي ريا�ضة الغولف الهاربني من وجهات 
وتون�ش  كم�رش  دامية  هجمات  �ضهدت  اخ��رى 
الرقمي جيل  التوا�ضل  وتركيا. ويقول اخلبري يف 
ا�ضعر  الربتغال  يف  "هنا  عاما   53 البالغ  باربو 
مرادف  العطلة  باري�ش.  مع  مقارنة  اكرث  باأمان 

لل�ضعادة والهدوء ويجب ال يتحول اىل كابو�ش".

ي�ضكل امل�ضار املتعرج لأ�ضعار النفط حتديًا 
النفطية  ال��ب��ل��دان  معظم  ي��واج��ه  خ��ط��ريا 
التنمية  جهود  لرت��ب��اط  نظراً  عقود  منذ 
النفطي،  امل���ورد  بتدفقات  القت�ضادية 
متعددة  خارجية  بعوامل  ا�ضا�ضا  واملرتبط 
مت  وقد  اخل��ام.  النفط  ا�ضواق  اجت��اه  حتكم 
متعددة  اقت�ضادية  �ضيا�ضات  اىل  الركون 
هذه  يف  النفط  ا�ضعار  ل�ضدمات  لت�ضدي 
ردود  اطار  عن  تخرج  مل  انها  ال  البلدان، 
الفعال بدًل من ابتكار �ضيا�ضات اقت�ضادية 
ال�ضدمات  م��ن  للوقاية  معدة  م�ضتدامة 

وم�ضممة ا�ضا�ضًا ل�ضتباق الزمات.
يف هذا ال�ضياق يوفر الهبوط احلاد وامل�ضتمر 
التي  امل�ضتويات  دون  اخلام  النفط  لأ�ضعار 
حتى  النفطية  القت�ضادات  عليها  اعتادت 
لإعادة  ذهبية  فر�ضة   2014 العام  مطلع 
وت�ضميم  القت�ضادية  التنمية  خطط  تقييم 
�ضعر  مع  التكيف  على  قائم  جديد  اط��ار 
ا�ضالح  على  الرتكيز  مع  منخف�ش،  نفط 
التي  الهيكلية  القت�ضادية  الخ��ت��اللت 
باملورد  املزمن  الرتباط  بفعل  تفاقمت 
وال�ضتقرار  للتنمية  وحيد  كمحرك  النفطي 
الريع  اقت�ضادات  يف  واملايل  القت�ضادي 
ما  ال�ضيا�ضات  تلك  ابرز  من  ولعل  النفطي. 

يلي:
 تنويع القاعدة االنتاجية

يف  القت�ضادي  التنويع  جهود  تفلح  مل 
الرتباط  فك  يف  النفطية  البلدان  معظم 
التنويع  ت�ضمني  رغم  اخلام  النفط  بقطاع 
كافة  يف  ا���ض��ا���ش  ك��ه��دف  الق��ت�����ض��ادي 
الرغم  وعلى  القت�ضادية.  التنمية  خطط 
منو  من  البلدان  ه��ذه  بع�ش  �ضهدته  مما 
يف ق��ط��اع اخل��دم��ات وق��ط��اع ال��ت��ج��ارة 
واملقاولت،  البرتوكيمياوية  وال�ضناعات 
بو�ضوح  ك�ضف  النفط  ا�ضعار  هبوط  ان  ال 
عمق ارتباط هذه القطاعات بن�ضاط القطاع 
النفطي فيها، حيث ادى انخفا�ش النفقات 

احل��ك��وم��ي��ة، 
وال�����ن�����اج�����م 
ع�����ن ت��ق��ل�����ش 
الي����������������رادات 
اىل  ال���ن���ف���ط���ي���ة، 
ان���ح�������ض���ار م��ع��ظ��م 
القطاعات  ان�ضطة 
غري  الق���ت�������ض���ادي���ة 
ال��ذي  الم���ر  النفطية 
الزم����ة  ح����دة  م���ن  زاد 
ه��ذه  يف  الق��ت�����ض��ادي��ة 

البلدان.

ومي���ك���ن ال����ض���ت���ف���ادة م��ن 
الدعم  توجيه  ع��رب  التجربة 
اقت�ضادية  لقطاعات  وال�ضناد 
وخلفية(  )امامية  ت�ضابكات  لها 
لأج��ل  النفطية  غ��ري  بالقطاعات 
�ضمان �ضالمة ومنو هذه القطاعات 
لتكون  النفط  ا���ض��ع��ار  تنهار  ح��ني 
ا�ضناد  على  ق���ادرة  �ضقالت  مبثابة 
عند  م�ضتدام  ب�ضكل  الوطني  القت�ضاد 
انهيار ا�ضعار النفط. ومن هذه القطاعات 
تطوير ال�ضناعات املعدة للت�ضدير وقطاع 
توليد  لأج��ل  املالية  واخلدمات  ال�ضياحة 
العملة  توفري  يف  للنفط  بديلة  م�ضادر 

الجنبية.

 �ضبط ايقاع النفقات
تكاد ت�ضرتك معظم البلدان النفطية بظاهرة 
رغم  احلكومية  للنفقات  امل�ضتمر  الت�ضخم 
وانخفا�ش  النفطية  غري  اليرادات  توا�ضع 
حيث  العامة.  املوازنة  متويل  يف  ن�ضبتها 
كبري  ع��دد  يف   %5 اىل  الن�ضبة  ه��ذه  ت�ضل 
من  يزيد  مما  النفطية،  القت�ضادات  من 
النفط على القت�ضاد  ا�ضعار  خماطر هبوط 
ت�ضكل  احلكومية  النفقات  ك��ون  الوطني، 
حمرك النمو يف هذه البلدان. وتزداد خماطر 
ن�ضبة  ارتفاع  مع  العامة  النفقات  ات�ضاع 
اجمايل  من  )الت�ضغيلية(  اجلارية  النفقات 
النفقات العامة المر الذي يفوت على هذه 
التحتية  بالبنية  النهو�ش  فر�ضة  البلدان 
النفقات  ل�ضالح  العامة  وال�ضتثمارات 

ال�ضتهالكية احلكومية الخرى.
النفطية،  احل��ك��وم��ات  ل���ض��ط��الع  ون��ظ��راً 
مبهام  ب��ال��ع��ادة،  �ضيا�ضية  ولأ���ض��ب��اب 
وا�ضعة  طبقة  تولدت  التوظيف،  موؤ�ض�ضات 
خ��ارج  احلكومية  الوظائف  �ضاغلي  م��ن 
وعلى  للحكومة  احلقيقية  الحتياجات 
ذلك  و�ضكل  والنتاجية.  الكفاءة  ح�ضاب 
العامة يف  النفقات  مرونة  على  قيد  تباعًا 
نظراً  النفط،  ا�ضعار  لتحركات  ال�ضتجابة 
اوقات  الت�ضغيلية  النفقات  ل�ضعوبة خف�ش 
ردود  ب�ضبب  النفطية  الي����رادات  تقل�ش 
الفعل الجتماعية، مما فاقم من العجوزات 

املالية يف هذه البلدان.
 تفعيل االيرادات غري النفطية

ك�ضف الهبوط الخري يف ا�ضعار النفط اخلام 
عن مدى �ضعف اجلهود احلكومية يف توفري 
م�ضادر مالية غري نفطية لتمويل املوازنة 
ال�ضيا�ضات  معظم  اخفقت  فقد  والقت�ضاد. 
الرامية اىل تعبئة املوارد املالية يف توفري 
خ�ضو�ضًا  العامة،  للموازنة  الدنيا  احلدود 
ويعد  ال�رشيبية.  ب��الإي��رادات  يتعلق  فيما 
مالمح  اب��رز  اأح��د  ال�رشيبي  النظام  ت�ضوه 
على  التكال  ان  حيث  النفطي،  القت�ضاد 
تر�ضيخ  ال�ضيا�ضية  الطبقة  وحماولة  النفط 
ت��وف��ري مقاعد  اب��دي��ة ع��رب  ق��واع��د ح��ك��م 
النظام  تفعيل  دون  حال  املجاين  للركوب 
وتخ�ضي�ش  للتمويل  ك����اأداة  ال�رشيبي 
وقد  الوطنية.  ال�ضناعة  وحماية  امل��وارد 
ركزت معظم و�ضفات �ضندوق النقد الدويل 
على  واخلليجية  النفطية،  للبلدان  موؤخراً 
ا�ضالح  ����رشورة  على  اخل�ضو�ش،  وج��ه 
ال�ضيا�ضة ال�رشيبية ورفع م�ضتويات اليراد 
توخي  مع  املوازنة،  متويل  يف  ال�رشيبي 
عند  للموارد  المثل  والتخ�ضي�ش  العدالة 

ر�ضم ال�ضيا�ضات ال�رشيبية اجلديدة.
 ا�ضناد القطاع اخلا�ص

التفكري  يف  النفطية  البلدان  معظم  ب��داأت 
جمدداً بدور القطاع اخلا�ش كمحرك للنمو 
وم�ضدراً حيويًا لتوليد فر�ش العمل، نتيجة 
النفاق  على  القائم  النمو  منوذج  لإخفاق 
احلكومي يف امت�ضا�ش البطالة املتفاقمة 

ذلك  مع  م�ضتدام.  اقت�ضادي  منو  حتقيق  او 
قطاع  تطوير  ���رشورة  اىل  ال���ض��ارة  يجب 
هذه  يف  النفطي  الن�ضاط  عن  بعيداً  خا�ش 
خالل  اخلليج  جتربة  بينت  فقد  البلدان. 
فيها،  العمال  قطاع  ارتباط  الخري  العقد 
بالن�ضاط  امل��ق��اولت،  ق��ط��اع  خ�ضو�ضا 
ب��الإي��رادات  ا�ضا�ضًا  وباملرتبط  احلكومي 
البلدان.  ه��ذه  حمنة  من  زاد  مما  النفطية 
الع��م��ال  م��ن��اخ  حت�ضني  الم���ر  ويتطلب 
الن�ضطة  نحو  اخلا�ش  القطاع  وتوجيه 
والبعيدة  اخلدمية  او  الت�ضديرية  القطاعية 
توفري  عرب  وذل��ك  احلكومي،  القطاع  عن 
حزمة من ال�ضيا�ضات الت�رشيعية والتمويلية 
املطلوب  القت�ضادية  للقطاعات  املحفزة 
م�ضتدام  اقت�ضادي  منو  لتحقيق  تنميتها 

بعيد عن تقلبات ا�ضواق النفط اخلام.
 االرادة ال�ضيا�ضية

البلدان  اخل��ام  النفط  ا�ضعار  واق��ع  ال��زم 
املنتجة له يف البحث عن �ضيا�ضات منا�ضبة 
متت�ش زخم التقلبات ال�ضعرية التي ت�ضهدها 
وت�ضهم  والخر،  احلني  بني  النفطية  ال�ضوق 
قائمة  متينة  وطنية  اقت�ضادات  بناء  يف 
يف  امللفت  ان  ال  والكفاءة.  التنوع  على 
المر انح�ضار مد ال�ضالح القت�ضادي حال 
تعايف ا�ضعار النفط، لتعود هذه الربامج اىل 
���ض��دارة ج��دول الع��م��ال م��ن جديد حني 
ت�ضهد ال�ضعار انهياراً حاداً. ميز هذا الواقع 
الرب��ع  العقود  خ��الل  النفط  اقت�ضادات 
ال�ضالح،  �ضيا�ضات  ارتبطت  فقد  املا�ضية، 
مب�ضار  العامة،  وامل��وازن��ة  القت�ضاد  كما 
الروؤية  يف  غمو�ش  مولداً  النفط.  ا�ضعار 
ا�ضهم  ال�ضالح  ا�ضرتاتيجية  يف  و�ضعف 
القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  معظم  اخفاق  يف 
القت�ضادي  التنمية وال�ضتقرار  يف حتقيق 

امل�ضتدام يف هذه البلدان.
التي  الدرا�ضات  من  العديد  اف�ضحت  وقد 
النمو  النفطي يف  تناولت جتربة القت�ضاد 
تدفقات  ع��زل  ����رشورة  ع��ن  القت�ضادي 
التنمية  ا�ضرتاتيجية  عن  النفطي  امل��ورد 
على  الرتكيز  لأجل  املن�ضودة  القت�ضادية 
القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  ولتكون  ال�ضالح، 
تقلي�ش  يف  وجن���اع���ة  ا���ض��ت��دام��ة  اك���رث 

الختاللت القت�ضادية القائمة.
وال�ضالح  التنمية  جهود  جناح  ويتطلب 
وا�ضتباقية  وقائية  �ضيا�ضات  ر�ضم  اهمية 
�ضيا�ضات  من  بدًل  النفط  ا�ضعار  ل�ضدمات 
امت�ضا�ش  يف  اخفقت  التي  الفعال  ردود 
ان����زلق  خم���اط���ر  م���ن  وزادت  الزم������ة 
ال��رك��ود  ���ض��وب  النفطية  الق��ت�����ض��ادات 
امل���ايل كما هو  والن��ه��ي��ار  الق��ت�����ض��ادي 
خطط  ولنجاح  العراقي.  القت�ضاد  ح��ال 
توفر  الم��ر  يتطلب  القت�ضادية  التنمية 
بعملية  ال�����رشوع  يف  ال�ضيا�ضية  الرادة 
ال�ضالح القت�ضادي، نظراً لحتكار القرار 
يف  ال�ضيا�ضية  النخب  لدن  من  القت�ضادي 

معظم بلدان الريع النفطي.

تباطوؤ  من  بقلق  �ضلبيا  متاأثرة  النفط  اأ�ضعار  هبطت 
انتاج  الأمريكي وزيادة يف  الدولر  وارتفاع  الطلب 
امل�ضتثمرين  ثقة  هزت  املتحدة  الوليات  يف  اخلام 
واأنهت  ال�ضوق،  موازنة  اإع��ادة  على  اأوب��ك  قدرة  يف 
لأق��رب  برنت  مزيج  العاملي  القيا�ش  خ��ام  عقود 
ما  اأو  �ضنتا   61 منخف�ضة  التداول  جل�ضة  ا�ضتحقاق 
 48.73 الت�ضوية  عند  لت�ضجل  باملئة   1.24 يعادل 
دولر للربميل يف حني تراجعت عقود خام القيا�ش 
اأو 1.21  الو�ضيط 55 �ضنتا  الأمريكي غرب تك�ضا�ش 
باملئة اإىل 45.88 دولر، وهذه هي اأدنى م�ضتويات 
اإغالق لعقود اخلامني القيا�ضيني منذ الرابع من مايو 
والع�رشين  التا�ضع  منذ  امل�ضتويات  اأدنى  وثاين  ايار 

اتفاق  ال�ضابق على  اليوم  الثاين  ت�رشين  نوفمرب  من 
للن�ضف  النتاج  يف  تخفي�ضات  على  اأوب��ك  منظمة 

الأول من 2017.
من  �ضلة  اأم��ام  باملئة   1 من  اأك��رث  ال���دولر  و�ضعد 
 21 منذ  م�ضتوى  اأعلى  م�ضجال  الرئي�ضية  العمالت 
ال�ضلع  على  �ضغوطا  ي�ضع  ما  وه��و  ني�ضان  اأبريل 
املقومة بالعملة الأمريكية، وترتقب الأ�ضواق اأحدث 
�ضت�ضدر  والتي  الأمريكية  اخلام  ملخزونات  بيانات 
يف وقت لحق من معهد البرتول الأمريكي من اإدارة 
معلومات الطاقة، وتوقع حمللون اآراءهم اأن توا�ضل 
اأ�ضبوع على  الرتاجع خلام�ش  الأمريكية  املخزونات 
التوايل منذ اأن �ضجلت اأعلى م�ضتوياتها على الإطالق 

فوق 535.5 مليون برميل يف نهاية مار�ش اآذار.
النفط  لإمدادات  توقعاتها  حاد  ب�ضكل  اأوبك  ورفعت 

�ضجع  حيث   2017 يف  خارجها  من  املنتجني  من 
ارتفاع الأ�ضعار منتجي النفط ال�ضخري يف الوليات 
ي�رش  ما  وهو  اخلام  من  املزيد  �ضخ  على  املتحدة 
املعرو�ش  تخمة  على  للق�ضاء  املنظمة  بجهود 
اإنتاجها،  خف�ش  خالل  من  الأ�ضعار  ودعم  العاملي 
وذكرت اأوبك يف تقريرها ال�ضهري اإن املنتجني من 
 950 بواقع  املعرو�ش  �ضيزيدون  املنظمة  خ��ارج 
األف برميل يوميا العام احلايل من 580 األف برميل 

يوميا يف توقعاتها ال�ضابقة.
ونتيجة لذلك قل�ضت املنظمة توقعاتها ب�ضاأن الطلب 
برميل  األف   300 بواقع   2017 خالل  خامها  على 
يوميا، وتقل�ش اأوبك اإنتاجها نحو 1.2 مليون برميل 
يوميا من اأول يناير كانون الثاين ملدة �ضتة اأ�ضهر يف 
اأول خف�ش لها يف ثماين �ضنوات لمت�ضا�ش فائ�ش 

دول  وع�رش  رو�ضيا  وواف��ق��ت  العاملي،  املعرو�ش 
اأخرى منتجة من خارج املنظمة على خف�ش الإنتاج 
بنحو ن�ضف ذلك، و�ضي�ضيف التقرير اإىل اجلدل الدائر 
بخ�ضو�ش جدوى اتفاق خف�ش الإمدادات الذي من 
وقت  يف  املنتجون  يجتمع  عندما  متديده  املتوقع 
لحق، وعلى الرغم من تلقي اأ�ضعار النفط دعما فاإن 
املكا�ضب  من  حتد  املناف�ضني  من  الإم��دادات  زيادة 

واأظهرت تخمة املخزون تباطوؤا يف النح�ضار.
والغاز  النفط  �رشكات  اأن  التقرير  يف  اأوبك  وذكرت 
من   ..2017 يف  اأن�ضطتها  بالفعل  زادت  الأمريكية 
الأمريكي  املحكم  اخلام  اإنتاج  يرتفع  اأن  املتوقع 
يوميا  برميل  األف   600 نحو  ليزيد  �رشيعة  بوترية 
ا�ضتمرار  اإىل  التقرير  يف  اأوب��ك  وملحت   ،2017 يف 
اتفاق  اإىل  اأع�ضائها  جانب  من  املرتفع  المتثال 

خف�ش الإنتاج وقالت اإن خمزونات النفط يف الدول 
ال�ضناعية هبطت يف مار�ش اآذار لكنها ل تزال اأعلى 
مليون  بنحو 276  �ضنوات  متو�ضطها يف خم�ش  من 
ع�رشة  الإح���دى  من  الإم����دادات  وتراجعت  برميل، 
دولة يف اأوبك امللزمة مب�ضتويات م�ضتهدفة لالإنتاج 
مبوجب التفاق، امل�ضتثنى منه ليبيا ونيجرييا، اإىل 
من  اأرق��ام  بح�ضب  يوميا  برميل  مليون   29.674
م�ضادر ثانوية ت�ضتخدمها اأوبك يف مراقبة الإنتاج.

باملئة   111 بن�ضبة  اأوب��ك  من  امتثال  يعني  وه��ذا 
 104 من  ارتفاعا  رويرتز  حل�ضابات  وفقا  باخلطة 
ن�ضبة  اأوب���ك  تن�رش  ول  اآذار.  م��ار���ش  يف  باملئة 
المتثال، ونقلت م�ضادر ثانوية عن اأوبك اأن اإنتاج 
املنظمة �ضامال نيجرييا وليبيا تراجع بنحو 18 األف 
مليون   31.73 اإىل  ني�ضان  اأبريل  يف  يوميا  برميل 

وبيانات  الثانوية  للم�ضادر  ووفقا  يوميا،  برميل 
 50 بنحو  اإنتاجها  زادت  اململكة  ف��اإن  �ضعودية 
الريا�ش  ا�ضتمرار  الرغم من  على  يوميا  برميل  األف 
واأبلغت  عليها،  املتفق  من  اأق��ل  كميات  ط��رح  يف 
األف برميل يوميا  اإنتاجها 15  الإمارات عن زيادة 
اأعلى  اإىل 2.988 مليون برميل يوميا وهو م�ضتوى 
والبالغ 2.874  اأوبك  اتفاق  لها يف  امل�ضتهدف  من 
 4.53 �ضخ  اأنه  العراق  وذكر  يوميا.  برميل  مليون 
باإنتاج  املحدد  هدفه  ف��وق  يوميا  برميل  مليون 

4.351 مليون برميل.
يف  نفطها  على  للطلب  توقعاتها  املنظمة  وقل�ضت 
اإىل 31.92 مليون برميل نتيجة املعرو�ش   2017
املنظمة  خ���ارج  منتجني  م��ن  امل��ت��وق��ع  ال��ك��ب��ري 
مقارنة  يوميا  برميل  األف   300 مقداره  بانخفا�ش 
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