
نقل  ق���رار  ث��م  داف���ئ  وترحيب  �صغرية  ابت�صامة    
هذا  اأك���ره  "اأنا  ي��ق��ول:  نائية.  منطقة  اإىل  مفاجئ 
اإىل فالن،  اأكرث من وجه.. انظر  املكان، اجلميع ميلك 
متاما  ويعرف  البداية  من  فهمهم  لأن��ه  ج��دا،  ناجح 
يف  موافقته  يقدم  اآخ��ر  يريد".  ما  اإىل  ي�صل  كيف 
لحقا  يجمع  ثم  املطروحة،  الفكرة  على  الجتماع 
كل العوائق املمكنة وي�صعها يف طريق القرار، ت�صعر 
املد  موجة  مع  �صباحا  فهو  تفهمه،  لن  باأنك  دائما 
املمار�صني  اأحد  اجلزر.  موجة  مع  النهار  نهاية  ويف 
على  يخطط  للجدل  املثري  الأ�صلوب  لهذا  املحرتفني 
اجلميع،  تاأييد  على  يح�صل  �صمت،  يف  �صنوات  مدى 
وكاأنه  مبتغاه  ينال  ث��م  ب��اأح��ده��م،  رمب��ا  ي�صحي 
جدا.  اخلال�صة  النية  وبح�صن  م�صادفة  عليه  ح�صل 
 OFFICE POLITICS ال�  الغرب  يدعونها يف 
وقد   ،WORKPLACE POLITICS اأو 
التوا�صلية  املمار�صات  من  جمموعة  باأنها  تعرف 
اأو  اأط��راف  على  ال�صغط  بها  يتم  التي  املبا�رشة  غري 
اإجراءات معينة لتحقيق منافع حمددة، هي يف الأغلب 
منافع �صخ�صية. مل اأجد م�صطلحا عربيا ر�صميا يطلق 

على هذه املمار�صات، ولأنها تظهر لالآخرين بطريقة 
خمتلفة عن هدفها الأ�صلي، �صاأطلق عليها ال�صيا�صات 
التزلف  خانة  يف  ي�صعها  بع�صهم  باأن  علما  اخلفية. 
واخلداع  واللوؤم  "الفهلوة"  ورمبا  وال��دوران،  واللف 

والنفاق، وبالتاأكيد يف مرحلة ما، الف�صاد. 
ل�صلوك  احلقيقي  ب��ال��ه��دف  الت�رشيح  ع��دم  ف��ك��رة 
�صمن  تدخل  ق��د  الآخ��ري��ن  م��ع  الت�رشف  اأث��ن��اء  م��ا 
اأ�صكال  من  �صكال  تعد  اأو  املبا�رش  الكذب  ممار�صات 
ال�صيا�صات  تف�رش  لهذا،  وال�رشاحة.  ال�صفافية  غياب 
اخلفية يف اأماكن العمل باأنها �صلوك �صلبي خمادع ل 
حوله،  من  ويف  ممار�صه  يف  اإيجابي  اأثر  باأي  يخرج 
وهي ت�رشفات تثري ال�صغائن وتنمي ال�صك خ�صو�صا 
بعد حدوث "املقلب" واكت�صافه. ولكن على الرغم من 
ذلك، �صنجد اأن هذه املمار�صات منت�رشة ب�صكل وا�صع 
واأحيانا ي�صار اإىل ممار�صها بالذكاء ومعرفة من اأين 
يف  �رشورية  فعال  ال�صيا�صة  لأن  رمبا  الكتف،  توؤكل 
كثري من الظروف. تقرتب بع�ض مبادئ النتهازيني 
وتوؤيدها  املمار�صات  ه��ذه  من  كثريا  واملجرمني 

وت�صجع ح�صورها.
القوة"  ب��زم��ام  مت�صك  "كيف  مثل  لكتاب  ق���راءة   
لروبرت جرين يو�صح هذه الإ�صكالية املثرية للجدل، 

فعال  يطرحها  التي  الن�صائح  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
الدقيقة  املالحظة  قوة.  اإىل  ال�صعف  وحتول  موؤثرة 
املحلية  النجاح  ق�ص�ض  يف  الأخالقية  لالإ�صكاليات 
تو�صح اأننا ل�صنا يف مناأى عن ذلك اأي�صا، وقد ن�صمي 
اإذا كنا نقف يف  بع�ض الت�رشفات دهاء وفطنة فقط 
اأحاول  لن  نف�صه.  املمار�ض  فيه  يقف  الذي  اجلانب 
املمكنة  اخلفية  ال�صيا�صات  بني  فا�صال  حدا  اأ�صع  اأن 
متنع  اأن  ميكن  التي  وتلك  العمل  مكان  يف  املقبولة 
من  �صيء  وتعميمه  احلد  هذا  و�صع  لأن  ممار�صتها، 
قواعد  و�صع  ال�صعب  من  �صيكون  كذلك  امل�صتحيل. 
اأو  مقبول  كذكاء  الت�رشفات  ه��ذه  لت�صنيف  عامة 
الأخالقي  التفريق بني  الرغم من  نفاق ممقوت، على 
وغري الأخالقي يف الأ�صا�ض اأمر �صهل ووا�صح. اأعتقد 
اأول،  ل�صببني،  حمليا  لدينا  ترتفع  ال�صبابية  هذه  اأن 
حد  اإىل  حمدود  اأمر  اخلفية  ال�صيا�صات  ممار�صة  لأن 
ال�صجية  على  مبني  جمتمع  يف  البع�ض  ميار�صه  ما 
باأخالقيات  التوعية  اأن  والثاين  وال�صفاء،  والعفوية 
العمل وقواعد الأداء �صعيفة ول توجد حوافز لتنمية 
هذا الوعي. وكون اأننا ندعي العفوية ونحب ال�صفاء ل 
يعني اأننا يجب اأن نتجاهل ق�صية ال�صيا�صات اخلفية، 
فاأي واحد منا قد يقع ب�صهولة يف م�صيدة املمار�ض 

عندما  خ�صو�صا  منها،  املت�رشر  اأو  الأم���ور  لهذه 
التمادي  يف  ممار�صها  ويبداأ  اأكرث  اأخالقية  ل  ت�صبح 

ا�صتمتاعا اأو انتهازا لو�صع ما. 
معرفة  من  ميكنه  املن�صاأة  لثقافة  املوظف  ا�صتيعاب 
املحيط الذي ي�صتوعب والقنوات التي مترر ال�صيا�صات 
التالعب  حجم  اإىل  اإ���ص��ارة  تعطيه  ورمب��ا  اخلفية، 
هذه  يف  امل�صاركون  عليها  يقدم  التي  واملخاطرات 
التنفع  عن  امل�صارك  فيها  يبحث  لعبة  هي  اللعبة؛ 
واملكافاآت  الرتقيات  طريق  عن  كانت  �صواء  والقوة 
احل�صور  م��ن  م��زي��د  على  احل�����ص��ول  ط��ري��ق  ع��ن  اأو 
اإجادة  مع  الو�صع  لهذا  اجليد  بال�صتيعاب  وال�ُصلطة. 
التوا�صل مثل احل�صور واملالحظة والعر�ض  مهارات 
متينة،  اأخالقية  قواعد  اإىل  وبال�صتناد  وال�صتماع، 
اخلفية  ال�صيا�صات  مع  يتعامل  اأن  الفرد  ي�صتطيع 
ذلك  يف  منه  املطلوب  ك��ان  �صواء  اإيجابي،  ب�صكل 
املوقف مقاومة من ميار�صها اأو النخراط فيها ب�صكل 
حمدود واأخالقي. مربط الفر�ض هو مراجعة ت�رشفاتنا 
فلي�ض  م�صتمر،  ب�صكل  الأخالقي  للمعيار  واإخ�صاعها 
اأ�صواأ من ال�صخط وال�صكوى من ممار�صات الآخرين اإل 
اأن نتحول اإىل ممار�صني لهذه ال�صلوكيات ال�صلبية من 

دون اأن ن�صعر.

يف  وتو�ّصعها  الداع�صية  ال��دول��ة  �صعود  ه��ّدد 
اإيران  بني  التجارية  الطرق  العراقية  الأرا�صي 
العقد  خالل  ازده��رت  قد  كانت  والتي  والعراق، 
مفتوحة  ظّلت  العراقية  الأ�صواق  لأن  املن�رشم 
باإغالق  العقوبات  ت�صّببت  عندما  غالبيتها  يف 
ال�صادرات  اأم��ام  الأخ���رى  املحتملة  الأ���ص��واق 
التجارة  ت��روي��ج  منظمة  بح�صب  الإي��ران��ي��ة. 
الإيرانية، ارتفعت قيمة ال�صادرات الإيرانية غري 
النفطية اإىل بغداد – منها الأغذية، ومواد البناء، 
واملركبات ال�صّيارة، من جملة منتجات اأخرى – 
من 2.3 ملياَري دولر يف العام 2008 اإىل6.2 
الوقت  يف   .2015 العام  يف  دولر  مليارات 
جديدة  فر�صًا  الدولة  تنظيم  �صعود  اأتاح  نف�صه، 
الإيرانيني: تراجعت عالقات بغداد  التّجار  اأمام 
الآخرين،  جريانها  مع  والدبلوما�صية  التجارية 
يف  املتزايد  الإي��راين  الع�صكري  الوجود  ويحمل 
العراق وعوداً مبزيد من املكافاآت التجارية يف 

امل�صتقبل.
النفطي  القطاع  على  العقوبات  ت�صديد  بعد 

الأو�صاع  وتدهور   2012 العام  يف  الإي���راين 
الأعلى  املر�صد  حتّدث  البالد،  يف  القت�صادية 
عن   2014 �صباط/فرباير  يف  خامنئي  علي 
ال�صوء  �صّلط  ما  املقاومة”،  “اقت�صاد  مبادئ 
من  للحد  النفطية  غري  ال�صادرات  تعزيز  على 
النفطية،  الإي��رادات  على  ال�صديد  البالد  اعتماد 
اأن  واق��ع احل��ال هو  اأخ��رى.  اأه��داف  اإىل جانب 
ال�صيعة  و�صّكانه  العراق،  مع  اجلغرايف  اجل��وار 
وجهًة  العراقية  ال�صوق  يجعالن  ال�صمال،  يف 
اإىل  الآيلة  حماولتها  اإط��ار  يف  لإي��ران  مثالية 
ت  امت�صّ وقد  العاملي،  القت�صاد  اإىل  الو�صول 
ال�صادرات  متزايدة  ب�صورة  العراقية  ال�صوق 
ما  على  اإيران  ف�صاعدت  النفطية،  غري  الإيرانية 
يبدو على تطويق العقوبات. وعلى هذا الأ�صا�ض، 
�صعت اإيران اإىل اإن�صاء مناطق للتجارة احلرة يف 
اإقليم خوز�صتان يف اجلنوب الغربي بهدف تعزيز 
بني  التجارة  قيمة  بلغت  بغداد.  مع  التجارة 
مبا   ،2015 العام  يف  دولر  مليار   12 البلَدين 
وب�صائع  الهند�صة،  وخدمات  ال�صياحة،  ذلك  يف 
الرتانزيت – اأي ال�صلع التي تتم املتاجرة بها عن 
طريق �رشيك ثالث، والتي ت�صتمل يف جزء منها 
تطمح  العقوبات.  من  تهّرب  على  الأرج��ح  على 

اإىل  التجارية  العالقات  قيمة  زيادة  اإىل  اإي��ران 
25 مليار دولر يف ال�صنوات املقبلة.

ا�صتمّرت التجارة غري النفطية بني اإيران والعراق 
يف النمو حتى اأواخر العام 2015، بعد ا�صتيالء 
حزيران/ يف  املو�صل  على  الداع�صية  الدولة 
مع  باملقارنة  اأبطاأ  بوترية  ولو   ،2014 يونيو 
كانت عليه قبل تو�ّصع الدولة الداع�صية والهبوط 
ا�صتيالء  مع  العاملية.  النفط  اأ�صعار  يف  ال�صديد 
تنظيم الدولة على مزيد من الأرا�صي يف �صمال 
تركيا  بني  التجارية  الطرقات  وقطع  العراق 
جتارة  حجم  زيادة  من  اإي��ران  اأف��ادت  والعراق، 
ذلك،  عن  ف�صاًل  احل��دود.  عرب  الأ�صا�صية  ال�صلع 
من  بغداد  الت�صنجات بني  حّدة  ت�صاعد  ونتيجة 
جهة وتركيا وال�صعودية من جهة اأخرى، اأ�صبحت 
اإيران يف موقع جيواقت�صادي اأف�صل من البلَدين 
تقارير  ذكرت  وقد  لها.  خ�صَمني  ُيعدان  اللذين 
اأنه يف منت�صف العام 2014، بداأ بع�ض التّجار 
العراقيني ي�صتبدلون الب�صائع ال�صعودية باأخرى 
اإيرانية، انطالقًا من اعتقادهم باأن اململكة تدعم 
مدينة  جمل�ض  واف��ق  ذل��ك،  عن  ف�صاًل  التنظيم. 
تركيا  من  ال�صلع  ا�صترياد  مقاطعة  على  بغداد 
يف  قوات  بن�رش  اأنقرة  قيام  من  قليلة  اأيام  بعد 

بحجة  املو�صل 
تدربيات  اإج���راء 
من  اخل��ام�����ض  يف 
الأول/ ك����ان����ون 

دي�صمرب 2015.
ال��������واردات  اأن  ب���ي���د 
تواجه  اإيران  من  العراقية 
جيو�صيا�صية  خماطر  اأي�صًا 
حم��ت��م��ل��ة. ف���ال�������ص���ادرات 
الإيرانية غري النفطية ت�صل يف 
العراقية من  ال�صوق  اإىل  معظمها 
خالل �صبع نقاط تفتي�ض حدودية، 
اأن 80 يف املئة من ال�صادرات  كما 
العراق  اإىل  النفطية  غ��ري  الإي��ران��ي��ة 
احلدود.  من  ال�صمايل  الن�صف  عرب  متّر 
بح�صب مهدي جنات -نيا، املتحدث با�صم 
ترويج  منظمة  يف  العراقية  ال�صوؤون  مكتب 
بقيمة  ب�صائع  دخلت  الإي��ران��ي��ة،  التجارة 
معرب  طريق  عن  العراق  دولر  مليارات   3.5
پرويزخان احلدودي يف �صمال البالد بني اآذار/
مار�ض وكانون الأول/دي�صمرب 2015، من اأ�صل 

ال�صادرات  جمموع  ت�صّكل  دولر  مليارات   4.5
الإيرانية اإىل العراق خالل تلك املدة. كانت هذه 
اخل�صو�ض  وجه  على  عر�صة  التجارية  الطريق 
لتنظيم  الأويل  التو�صع  اإطار  عليها يف  لل�صيطرة 
باجتاه  ال�رشقي  ال�صمال  يف  الداع�صية  الدولة 
اإقليم كرد�صتان العراق واحلدود الغربية لإيران، 
ال�صادرات  يهّدد  اأن  �صاأنه  من  كان  الذي  الأمر 
التهديد  ه��ذا  على  رداً  النفطية.  غري  الإيرانية 
 – الأمني  التهديد  فقط  ولي�ض   – القت�صادي 
اإىل تعزيز  اأخرى، عمدت طهران  اأمور  من جملة 
ح�صورها الع�صكري يف العراق يف العام 2014، 
الكردية  الب�صمركة  ق��وات  م��ع  التن�صيق  واإىل 
العراقية للت�صّدي لتو�صع تنظيم الدولة الداع�صية.
يف  اجلنوبية  املحافظات  اأ�صبحت  املقابل،  يف 
الذين  الإيرانيني  للتّجار  جاذبية  اأكرث  العراق 
ت�صّبب  للت�صدير.  موثوقة  ط��رق  عن  يبحثون 
العراق  �صمال  يف  الداع�صية  الدولة  تنظيم  تقّدم 
واجل��زء  تركيا  ب��ني  التجارة  بعرقلة  وو�صطه 
الطلب  زيادة  اإىل  اأّدى  ما  العراق،  من  اجلنوبي 
تعّطل  عن  للتعوي�ض  الإيرانية  الب�صائع  على 
التجارة  اأن  تركيا. مبا  التجارية مع  الإم��دادات 
ال�صمالية  للطرقات  الأول��وي��ة  اأعطت  الإيرانية 
يجِر  مل  العراق،  كرد�صتان  اإقليم  عرب  متر  التي 
تطوير ال�صحن الربي واإمكانات التخزين بدرجة 
كافية يف اجلنوب العراقي ذي الأكرثية ال�صيعية 
النفطية  غري  ال�صادرات  كل  ا�صتيعاب  اأجل  من 
اإىل هناك. بلغت قيمة  اإر�صالها  اإيران  التي تريد 
طريق  عن  بها  املتاجرة  متت  التي  الب�صائع 
معرب ال�صالمچه الواقع بني الب�رشة وخوز�صتان، 
الفار�صي 1394  العام  اأمريكي يف  مليار دولر 
اآذار/مار�ض   20 اإىل   2015 اآذار/مار�ض   21(
هي  دولر  مليارات   6.2 اأ�صل  من   ،)2016
يف  ال��ع��راق  اإىل  الإيرانية  ال�صادرات  جمموع 
ال�صيا�صات  بناًء عليه، يعطي �صّناع  العام.  ذلك 
ال�صحن  طرقات  لتنويع  الأول��وي��ة  الإي��ران��ي��ون 
احلد  اأجل  من  الغربي  ال�صمال  من  بعيداً  الربي 
من املخاطر الأمنية وتو�صيع �صوقهم يف جنوب 

العراق.
ف�صاًل عن ذلك، املتعاقدون الإيرانيون متفائلون 
ب�صاأن الآفاق املتاحة اأمامهم لتنفيذ م�صاريع يف 
الذي حّققته  التقّدم  يوّجه  العراق.  امل�صتقبل يف 
�صد  اإي��ران  من  املدعومة  ال�صعبي  احل�صد  قوات 
تنظيم الدولة الداع�صية يف العراق خالل العاَمني 
املنتجني  اإىل  اإيجابية  اإ���ص��ارة  املن�رشمني، 
لطهران  �صتكون  باأنه  الإيرانيني  واملتعاقدين 

ة يف خطط اإعادة اإعمار البالد بعد النزاع. ح�صّ
وحجم  العراق  اإىل  الإيرانية  ال�صادرات  اأن  بيد 
الإع��م��ار  اإع���ادة  عملية  يف  الإي��ران��ي��ة  احل�صة 
للمع�صكر  ال�صيا�صية  الرتكيبة  على  يتوّقفان 
خماطر  ط��رح��ت  وال��ت��ي  ال��ع��راق،  يف  ال�صيعي 
املا�صية.  القليلة  الأ�صهر  خالل  جديدة  �صيا�صية 
ني�صان/ يف  العراقي  ال��ربمل��ان  اقتحام  فمنذ 
اأبريل 2016، تعاظمت وترية اخلطاب ال�صعبوي 
متزايدة  �صغوط  ومُتاَر�ض  لإي��ران،  واملناه�ض 
اإجراءات  لفر�ض  اجلديد  العراقي  الربملان  على 
غري  الإيرانية  ال�صادرات  مواجهة  يف  حمائية 

النفطية. ُي�صار اإىل اأنه ُطبِّقت يف ال�صابق اإجراءات 
جتارية حمائية )حواجز جمركية وغري جمركية( 
و�صط الهبوط ال�صديد يف اأ�صعار النفط، مثل زيادة 
التعرفات اجلمركية على واردات اإيرانية حمددة. 
وقد اأعربت �صهال عموري، رئي�صة غرفة التجارة 
التدابري  ب�صاأن  القلق  ع��ن  اأه����واز،  مدينة  يف 
 2016 حزيران/يونيو  يف  العراقية  احلمائية 
م�صريًة اإىل اأنه من �صاأن زيادة احلواجز اجلمركية 
على بع�ض الواردات، ل �صيما مواد البناء، مبعدل 
اإىل انخفا�ض جمموع  اأن يوؤّدي  اأ�صعاف،  ثالثة 

ال�صادرات الإيرانية اإىل العراق.
لقد اأّثرت هذه الإجراءات ب�صكل خا�ض يف جتارة 
الإ�صمنت. اأ�صدرت بغداد مر�صوَمني تنفيذيني يف 
العاَمني 2013 و2015 لوقف ا�صترياد الإ�صمنت 
حماية  اأجل  من  ا�صتثنائية”(  “حالت  يف  )اإل 
املر�صوَمني  اأن  الرغم من  الداخلي. على  الإنتاج 
اخل��الف��ات  ب�صبب  ب��ح��ذاف��ريه��م��ا،  ُي��ط��ّب��ق��ا  مل 
الإ�صمنت  منتجي  اأن  اإل  والف�صاد،  ال�صيا�صية 
الإيرانيني �صعروا بتداعياتهما. فنظراً اإىل الركود 
يف القطاع ال�صكني الإيراين،الطلب الداخلي على 
الإ�صمنت �صعيف، ويعتمد املنتجون ب�صكل كبري 
ا�صترياد  حظر  ت�صّبب  حيث  العراقية  ال�صوق  على 
الإيرانية  الإ�صمنت  �صادرات  برتاجع  الإ�صمنت 
بن�صبة 20 يف املئة يف العام 2015. لكن بح�صب 
عبدالر�صا �صيخان، الأمني العام لنقابة منتجي 
املئة  يف   70 اإىل   50 ذهب  الإيرانية،  الإ�صمنت 
من �صادرات الإ�صمنت الإيرانية اإىل العراق بني 
اآذار/مار�ض 2014 واآذار/مار�ض 2016 )العام 
الفار�صية(،  الروزنامة  بح�صب   1394-1393
الإج���راءات  عن  النظر  ب�رشف  اأن��ه  اإىل  م�صرياً 
اجلديدة، �صيظل العراق يعاين عجزاً يف الإ�صمنت 
ال�صنة  يف  طن  ماليني   8-7 حدود  عند  يرتاوح 
اأن  وتوّقع  ال���واردات.  طريق  عن  تغطيته  يجب 
ُي�صتاأَنف ت�صدير الإ�صمنت اإىل العراق بعد انق�صاء 

�صهر رم�صان.
وبعد  املتزايدة،  العراقية  احلمائية  على  رداً 
بن�صبة  العراق  اإىل  الإيرانية  ال�صادرات  تراجع 
�صتة يف املئة يف الأ�صهر الثالثة الأوىل من العام 
اأيار/مايو  يف  اإي��ران  اأعلنت  اجل��اري،  الفار�صي 
احلرة  للتجارة  منطقة  اإن�صاء  �صيتم  اأنه   2016
عند معرب ال�صالمچه يف اإطار منطقة اأروند احلرة 
ت�صتمر  �صوف  نف�صه،  الوقت  يف  نطاقًا.  الأو�صع 
اأجل  من  بغداد  لدى  �صغوط  ممار�صة  يف  اإي��ران 

خف�ض التعرفات اجلمركية على ال�صادرات.
اأجواء موؤاتية  العراق و�صط  ال�صتقرار يف  اإذا عّم 
من  اإي��ران  تتمّكن  قد  ال�صيعية،  القوى  ل�صعود 
العراق  يف  لي�ض  اأكرب،  اقت�صادي  نفوذ  اكت�صاب 
بعد  ما  �صورية  يف  الأرج��ح  على  اإمن��ا  وح�صب 
النزاع من خالل طرقات لل�صحن الربي اأكرث اأمانًا 
وتنّوعًا. من �صاأن الإمكانات ال�صناعية املتعرّثة 
يف العراق و�صورية اأن متنح زخمًا لالقت�صاد غري 
يتيح  مبا  اإيران  يف  الت�صدير  وقطاعات  النفطي 
لها تخّطي م�صكلة البطالة التي تعانيها. وهكذا 
يف  ال�صطرابات،  خ�صم  يف  التجارة،  �صت�صتمر 
تاأدية دور مهم يف ر�صم عالقات اإيران ال�صيا�صية 

والأمنية مع جارها الغربي.

من  الريعي  الدخل  على  ال�صعر  تاأثري  ب��ني   العالقة 
لعوائد  املا�صة  احلاجة  وتاأثري  اخل��ام   النفط  ا�صواق 
النفط على �صعر النفط. تلك العالقة املتبادلة هي التي 
التوايل  على  الزمن  مرورهذا  مع  النفط  �صعر  جعلت 
من  لبد  فكريا  النتيجة  هذه  ا�صتيعاب  قبل  يرتاجع.  
فعر�ض  انتاج  ازداد  اذا  النفط  عر�ض  نوعية  حتليل 
دول منظمة  اخلام من جانب  النفط  ا�صواق  النفط يف 
التعاون القت�صادي والتنمية ) OECD ( اأي الدول 
ال�صناعية  يرتفع �صعر النفط،  لن تكلفة ا�صتخراجه هي 
العلى يف العامل ولبد لل�صعر من تغطية تلك التكلفة 
الكلية العالية لإنتاج النفط.  ان �صعر النفط موحد يف 
ال�صواق العاملية للنفط اخلام وبغ�ض النظر عن الدولة 
اىل  ال��دول  خمتلف  من  ياأتي  ال��ذي   للنفط  امل�صدرة 

املوحد  ال�صعر  هذا  �صعره.  يحدد  وحيث  الدويل  �صوقه 
ي�صمل اي�صا النفط ذي التكلفة القل كتكلفة انتاج دول 
) OPEC(. فيح�صل فرق يف تكلفة ال�صتخراج وهذا 
وهو  التفا�صلي  الريع  القت�صاد  لغة  يدعى يف  الفرق 
يعود اىل دول اأوبك واأي دولة ت�صتخرج النفط  بتكلفة 
اأقل من تكلفة الدول ال�صناعية. اذا انخف�ض �صعر النفط 
كانت  واذا  التفا�صلي  الريعي  الدخل  معه  �صينخف�ض 
الدولة امل�صدرة من اوبك تعتمد ميزانيتها على عوائد 
زيادة  اىل  ميزانيتها  اعتماد  وح�صب  �صت�صطر  النفط 
نتيجة  ح�صل  الذي  النق�ض  ل�صد  النفط  من  انتاجها 
انخفا�ض �صعر النفط يف ال�صواق الدولية. �صيوؤدي ذلك 
العر�ض املتزايد من قبل دول اوبيك اىل تدهور  �صعر 
النفط املوحد يف ال�صواق الدولية’ هكذا دواليك ، ومبا 
انتاج  تكلفة  جمموع  ي�صد  املنخف�ض  ال�صعر  هذا   ان 
التفا�صلي  الريع  من  اقل  كمية  اىل   بالإ�صافة  النفط 

�صت�صتمر دول اوبك يف زيادة انتاجها وينخف�ض �صعر 
ح�صة  �صتزداد  وعليه  دواليك.  النتاج  فتزيد  النفط 
كم  على  و�صت�صتحوذ  النفط   مبيعات  من  ن�صبيا  اوبك 
او�صع من �صوق النفط وعلى ح�صاب ح�صة نفط الدول 
على  الطلب  فزيادة  العلى.  التكلفة  ذي  ال�صناعية 
التكلفة. هنا زيادة  القليل  اوبك  النفط �صت�صد من نفط 
�صعره.  زيادة  اىل  توؤدي  لن  �صوف  النفط  على  الطلب 
يرتفع  اوب��ك  نفط  عر�ض  وامن��ا  ي��زداد  مل  الطلب  واذا 
،�صت�صطر حقول النفط ذي التكلفة العلى اىل التوقف 
النفط  �صعر  ارتفاع  و�صتنتظر  النفط.  ا�صتخراج  عن 
احللقات  تلك  ح�صلت  ملاذا  لكن  النتاج.   تعاود  كي 
مع  دواليك  النفط  �صعر  تدهور  اىل  ادت  التي  املفرغة 
احللقات  تلك  بداية  اىل  ذلك مرجعه  ؟  الزمن  ا�صتمرار 
منتج  اكرب  نفط  عر�ض  بزيادة  ابتداأت  التي  املفرغة 
ال�صعودية  العربية  اململكة  وهي  تكلفة  باقل  للنفط 

وتبعتها دول جمل�ض التعاون العربية. لزيادة ح�صتها 
يف �صوق النفط. ومبا ان �صعر النفط قائدا جلميع ا�صعار 
�صترتاجع  احلجري،   والفحم  النظيفة  الطاقة  انتاج 
ال�صناعة  اعتماد  وي��زداد  النظيفة  الطاقة  �صناعة 
�صتنخف�ض  بالتايل  النفط.،  على  والتدفئة  التحويلية 
على  واملعتمدة  عموما  التحويلية   ال�صناعة  تكلفة 
على  الطلب  يزداد  وكذلك  خ�صو�صا  البرتوكيماويات 
خزائن  و�صت�صتفيد  البنزين.   �صعر  لرخ�ض  ال�صيارات 
الطاقة  لن  ال�صناعية من �رشائب  الدول  وموازنات 
انخفا�ض �صعر النفط ي�صمح لها بزيادة ال�رشائب على 
ال�صناعة  لنعا�ض  حمكمة  خطة  انها  النفط.  م�صتقات 

وال�صتثمار الراأ�صمايل على ح�صاب دول اوبك.
ما الفائدة التجارية التي جتنيها امريكا من 

انخفا�ض �سعر النفط؟ 
ال�صناعة  تطوير  م��ن  يحد  املنخف�ض  النفط  �صعر 

ا�صتهالك  ع��ن  البتعاد  حت��اول  التي  ال�صتثمارية 
اعتماد  �صيزداد  اي  النظيفة  بالطاقة  النفط وتعوي�صه 
ان  .علما  النفط  ا�صتهالك  على  التحويلية  ال�صناعة 
ال�صناعة المريكية وتابعاتها مثل ال�صناعة ال�صينية 
مع  باملقارنة  متخلفة  تعد  النامية  والدول  والهندية 
رويدا  ابتعدت  التي  واليابانية  الوربية  ال�صناعة 
النفط وعو�صته  ا�صتهالك  النفط عن  ازداد �صعر  وكلما 
القت�صاد  اىل  واقرتبت  النظيفة  الطاقة  مثل  ببدائل 
ال�صناعة  بعك�ض   ، �صعره  لرتفاع  النفط  با�صتهالك 
الرخي�ض  النفط  ا�صتهالك  على  املعتمدة  الأم��ريك��ة 
يف  �صعره  من  اق��ل  امريكا  يف  النفط  �صعر  ان  حيث 
العاملي  الطلب  املعادلة جعلت  وهذه  واليابان  اأوربا 
الطلب  اىل  الم��ريك��ي��ة  الب�صاعة  على  م��ن  ينتقل 
واليابانية  الورب��ي��ة  ال�صناعية  املنتوجات  على 
اذن  النفطية.  امل�صتقات  ا�صتهالك  يف  تقت�صد  التي 

النفط  م�صتقات  �صعر  يكون  ان  امريكا  م�صلحة  من 
قبل  من  �صناعتها  على  الطلب  يعود  كي  منخف�صًا، 
الهند وال�صني وكذلك عودة الطلب على منتجاتها التي 

ت�صتهلك الكثري من م�صتقات النفط.
متى يزداد �سعر النفط؟

�صعر  خف�ض  اىل  ادت  التي  املفرغة  احللقات  تلك  ان 
دفع  �صيا�صي  ب�صغط  اب��ت��داأت  ال��ت��وايل  على  النفط 
انها  ومب��ا  النفط  من  عر�صها  زي��ادة  اىل  ال�صعودية 
اوبك  �صادرات  ثلث  ت�صدر  حيث  للنفط  م�صدر  اكرب 
الدول امل�صدرة  انتاج منظمة  واعرت�صت على خف�ض 
دول  من  دول��ة  اي  تتمكن  فلم   ،)OPEC  ( للنفط 
الوبك مبفردها من خف�ض انتاجها لوقف تدهور �صعر 
النفط، بل زادت من انتاجها ل�صد نق�ض عوائدها جراء 
تدهور �صعر النفط.  ان الدافع لتلك احللقة املفرعة هو 

ال�صغط ال�صيا�صي.
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كيف ولماذا تدهور سعر النفط الخام ؟
الدكتور لطيف الوكيل

الســوق اإليرانيــة فــي العــراق
تامر بدوي 

شبكة االقتصاديين العراقيين 

طالل الجديبي

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

616.73
3.07
0.50%

710,761,928
977,884,848
402
39
7
15
17

0.90
171,747,392.00

0.87
130,393,496.00

0.91
67,368,496.00

0.54
53,806,868.00

0.42
47,892,600.00

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)BMNS( أمباي

)BIBI( اثمار

)BGUC( خليج

0.90
190,830,434.00

0.87
149,021,264.00

0.42
114,030,000.00

0.54
98,642,345.00

0.91
74,835,000.00

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BIBI( اثمار

)BMNS( أمباي
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