
 �أن ترجم��ة �لنمو �لقوي �إىل �أو�ض��اع معي�ض��ية �أف�ض��ل 
هو �لهدف �لذي يطمح �إىل حتقيقه �ض��ناع �ل�ضيا�ض��ات 
يف �القت�ض��اد�ت �لنامية، �لتي �ض��هد كث��ر منها منو� 
�قت�ض��اديا قويا يف �لعقد �ملا�ضي، لكن تظل موؤ�رش�ت 
�لفق��ر و�نع��د�م �مل�ض��او�ة و�لبطالة مرتفع��ة بعناد يف 
كث��ر م��ن �لبل��د�ن، وال تق��ل ج��ودة �لنم��و �أهمية عن 
م�ض��تو�ه ب��ل قد تك��ون �أك��ر �أهمي��ة، فالنم��و �ملرتفع 
وح��ده لن يح�ض��ن �لنتائج �الجتماعي��ة، وهناك �تفاق 
متز�ي��د عل��ى �أن �لنم��و �ل�ض��امل �ل��ذي ي�ض��تفيد من��ه 
جمي��ع �أف��ر�د �ملجتم��ع، ه��و عن���رش مهم فيم��ا يطلق 
علي��ه �لنم��و �جليد، و�لقا�ض��م �مل�ض��رك للنمو �ل�ض��امل 
هو جودته، وقد بني �لتاريخ �القت�ض��ادي و�ل�ضيا�ض��ي 
�حلدي��ث �أن �لنم��و �ملرتف��ع الي��وؤدي بال���رشورة �إىل 
حت�ض��ني �لنتائج �الجتماعية، وباملث��ل تكون �لنتائج 
�الجتماعي��ة �جلي��دة �لتي تتحقق دون منو �ض��ليم غر 

قابلة لال�ضتمر�ر.
فالنمو �جليد يف �القت�ض��اد�ت �لنامية ال بد �أن ي�ضجع 
�أي حت�ض��ني  �لنهائي��ة الأي �ضيا�ض��ة تنمي��ة  �لغاي��ات 

م�ض��تويات �ملعي�ض��ة، وخف�ض �لفقر، وتقليل �لتفاوت، 
وُتظهر در��ض��ات كثرة يف هذ� �ملجال �أن �لبلد�ن �لتي 
ت�ض��جل �رتفاع��ا د�ئم��ا يف �لنمو وتر�ع��ي �العتبار�ت 
ح �أن تعمل على حت�ض��ني م�ض��تويات  �الجتماعي��ة، يرجَّ
�ملعي�ضة و�حلد من �لفقر بوترة �أ�رشع، ومن ثم ينبغي 
�أن يكف��ل �لنمو �جليد �إدر�ج �رش�ئح �ملجتمع �ملوجودة 
على حافة عملية �لنم��و. فاإن �إعادة توزيع ثمار �لنمو 
�أقل �أهمية من �ض��مان �أن يكون �لنمو عري�ض �لقاعدة 

ويوؤدي �إىل حت�ضني �لنتائج �الجتماعية.
مقيا�س جودة النمو

على �لرغم من تو�فق �آر�ء �القت�ض��اديني على �أن �لنمو 
وحده ال يوؤدي �إىل حت�ضني �لنتائج �الجتماعية فاإنه مل 
يتم حتى �الآن و�ضع تعريف حمكم للنمو مرتفع �جلودة 
�أو �لتعبر عنه ر�ض��ميا باأرقام، و�لفكرة �الأ�ضا�ض��ية من 
ذل��ك هي �أن لي�ض كل �لنمو يوؤدي �إىل نتائج �جتماعية 
مو�تي��ة. فطريقة توليد �لنمو عامل حا�ض��م يف قابليته 
لال�ضتمر�ر وقدرته على خلق وظائف كرمية، وحت�ضني 
م�ض��تويات �ملعي�ض��ة، و�حلد من �لفق��ر، و�أن �لهدف من 
ت�ض��ميم موؤ�رش جودة �لنمو هو لر�ضد هذه �خل�ضائ�ض 
�ملتع��ددة �الأبعاد للنمو بالركيز عل��ى جوهر طبيعته 
و�لنتائ��ج �الجتماعي��ة �ملرجوة، وموؤ���رش جودة �لنمو 

هو موؤ�رش مركب يت�ضم ت�ضميمه بالب�ضاطة و�ل�ضفافية، 
فه��و ناجت ع��ن جتميع لبنت��ي بناء هم��ا: طبيعة �لنمو 
م�ض��ادره  وتن��وع  و��ض��تقر�ره  قوت��ه  �أي  �جلوهري��ة 
وتوجه��ه �إىل �خل��ارج وُبع��ده �الجتماع��ي �لذي ميثل 

�لنو�جت �الجتماعية �ملرغوبة من �لنمو.
ومن منظ��ور �إقليمي متيزت مناط��ق �أمريكا �لالتينية 
�له��ادئ،  و�ملحي��ط  و�آ�ض��يا  �أوروب��ا  وو�ض��ط  و���رشق 
بت�ض��جيل �أقوى �أد�ء على موؤ�رش جودة �لنمو، الأ�ض��باب 
�ملك��ون  يف  �لكب��ر  �لتح�ض��ن  �إىل  معظمه��ا  يع��زى 
�الجتماع��ي للموؤ���رش، وقد بد�أت �أمري��كا �لالتينية من 
قاعدة �ض��عيفة، حيث كانت تعاين من �رتفاع معدالت 
�لفقر وعدم �مل�ض��او�ة يف �لدخل يف �أو�ئل �لت�ض��عينات 
وحت�ض��ن �أد�ء منطقة و�ض��ط و�رشق �أوروبا على �ملوؤ�رش 
بف�ض��ل �لتقدم �الجتماعي �لكبر �ملح��رز بعد �لتحول 
�إىل �القت�ض��اد �ل�ض��وقي يف تلك �ملنطق��ة، وكان �لنمو 
�لقوي هو �ملحرك �لرئي�ض��ي يف منطقة �آ�ض��يا و�ملحيط 
�له��ادئ، �ل��ذي وج��ه �أغلب��ه نح��و �لت�ض��دير، وحق��ق 
مكا�ض��ب كبرة يف �الإنتاجية من خ��الل عمليات نقل 
�لتكنولوجيا و�البتكار�ت.وهذه �ملناطق �لر�ئدة تليها 
منطق��ة �ل���رشق �الأو�ض��ط و�ض��مال �إفريقيا، ي�ض��اعدها 
حت�ض��ن �لبع��د �الجتماعي �ملقرن مبع��دالت منو قوية 

ن�ض��بيا. وتاأتي بلد�ن منطقة �إفريقيا جنوب �ل�ض��حر�ء 
يف �ملرتب��ة �الأخرة على �لرغم م��ن �لنمو �لقوي �لذي 
حققت��ه موؤخر�، و�لذي مل يرجم حتى �الآن �إىل حت�ض��ن 
يف �لنتائج �الجتماعية. وت�ضر �لنماذج �لتجريبية �إىل 
�أن هناك جماال كبر� �أمام �ضناع �ل�ضيا�ضات لتح�ضني 
ج��ودة �لنمو بتح�ض��ني �ال�ض��تقر�ر �القت�ض��ادي �لكلي 
و�ال�ض��تقر�ر �ل�ضيا�ض��ي، وجودة �ملوؤ�ض�ض��ات، و�الإنفاق 
�لع��ام ل�ض��الح �لفق��ر�ء، وتطوير �لقط��اع �ملايل ومن 
�ملوؤك��د �أن وج��ود بيئ��ة خارجي��ة مو�تية ب�ض��كل �أكرب 
عام��ٌل مفيد.وت�ض��هم زيادة �مل��و�رد �لعامة للقطاعات 
�الجتماعي��ة مث��ل �ل�ض��حة و�لتعلي��م يف تعزي��ز ر�أ�ض 
�مل��ال �لب���رشي، �الأم��ر �ل��ذي ال تقت���رش نتيجته على 
زي��ادة �إنتاجي��ة �القت�ض��اد ككل، و�إمن��ا �أي�ض��ا يتي��ح 
تكاف��وؤ �لفر���ض لالأف��ر�د جلن��ي ثم��ار �لنم��و �الأعل��ى. 
وت�ض��هم زي��ادة تطوي��ر �لقط��اع �مل��ايل، �ل��ذي يي���رش 
�حل�ض��ول على �الئتمان، يف �إط��الق �لعنان الإمكانات 
�لقطاع �خلا�ض خللق �ل��روة ووظائف جيدة، وتوؤدي 
�الأو�ض��اع �خلارجي��ة، ال�ض��يما �ال�ض��تثمار �الأجنب��ي 
�ملبا���رش، �إىل معاجل��ة �أوج��ه �لق�ض��ور يف �ملدخ��ر�ت 
�ملحلية �ملت�ض��لة باال�ض��تثمار �ملحل��ي وتعجل وترة 

نقل �لتكنولوجيا و�ملعارف.

من  ع��دد�  �لف�ضاد  مكافحة  حمالت  حققت 
وب�ضكل   ،2016 عام  �حلا�ضمة  �النت�ضار�ت 
�أكرب  �إح��دى  �إخ�ضاع  يف  �لنجاح  خا�ض 
�ضفقة  للم�ضاءلة:  �ل��ت��و�ء  �لنفط  �ضفقات 
و�رشكة  �ضل،  د�ت�ض  رويال  �رشكة  ��ضتحو�ذ 
�إيني �أكرب �رشكة للنفط يف �إيطاليا، على حقل 
 )245 �إل  بي  )�أو  �لنيجري  �لبحري  �لنفط 
دي�ضمرب/كانون  �ضهر  ففي   .2011 ع��ام 
�لنيجرية  �للجنة  وجهت  �ملن�رشم  �الأول 
�إىل  �تهامات  للجر�ئم �القت�ضادية و�ملالية 
�لنيجريني، ومن ثم  بع�ض �ملتورطني من 

�خلا�ضة،  �الإيطايل حتقيقاته  �الدعاء  �أنهى 
�لتنفيذيني  �مل�ضئولني  جعل  �ل��ذي  �الأم��ر 
قاب  �ل�ضفقة  ع��ن  �مل�ضئولة  و�ل�����رشك��ات 

قو�ضني �أو �أدنى من �ملحاكمة.
يونيه/حزير�ن  يف  �أ�ضهر،  بب�ضعة  هذ�  قبل 
�ملالية  �الأور�ق  جل��ن��ة  ن�����رشت   ،2016
و�لبور�ضات �الأمريكية قر�ر�، مبوجب �لق�ضم 
1504 من قانون دود-فر�نك لعام 2010، 
و�ل��غ��از  �لنفط  ���رشك��ات  مبوجبه  تطالب 
و�لتعدين بالك�ضف عن كل �ملدفوعات �لتي 
م�رشوع  كل  �أ�ضا�ض  على  للحكومات  ُتَقَدم 
�أ�ضدرت  قد  �للجنة  كانت  ول��و  ح��ده.  على 
�لتاريخ،  هذ�  على  �ضابق  وقت  يف  قر�رها 

�الأرجح،  على  و�إيني،  �ضل  �رشكتا  كانت  ما 
لتتقدما �ضوب �إبر�م �ضفقة �حلقل �لنيجري 
الأن هذ� كان ليعني ��ضطر�ر �ل�رشكتني �إىل 
�لك�ضف عن مدفوعاتهما. بيد �أن �ملعار�ضة 
�إ�ضد�ر  �أجلت  قد  �لنفط  �ضناعة  جانب  من 
من  �ل�رشكتني  متكنت  وبالتايل  �ل��ق��ر�ر، 

�إخفاء مدفوعاتهما.
وللمرة  �أي�����ض��ا،  �مل��ن�����رشم  �ل��ع��ام  و�ضهد 
لن�ضبة  تركيز�  �ل�ضنني،  ماليني  منذ  �الأويل 
�جلوي  �لغالف  يف  �لكربون  �أوك�ضيد  ثاين 
رحب  وبينما  �ملليون.  يف  جزء   400 بلغ 
حني  �ملناخ  حول  باري�ض  باتفاقية  �لعامل 
 2015 �الأول  دي�ضمرب/كانون  يف  �أبرمت 

باعتبارها جناحا 
����ض���خ���م���ا، ف��ق��د 
�أظ����ه����رت �أط������ر�ف 
ع���دي���دة مم���ن وق��ع��ت 
�الت��ف��اق��ي��ة ف��ق��د�ن��ه��ا 
�لطموح  م��ن  ق���در  الأي 
�ملتعلقة  �لتز�ماتها  لدعم 
باحلد من �نبعاث �لكربون. 
علينا  �لظاهرة  ه��ذه  ولفهم 
�ل��ه��ائ��ل  �ل��ب��ح��ث يف �مل����دى 
�لذي ��ضتوىل به �لتاأثر �ملف�ضد 
للم�ضالح �ملكت�ضبة على �أنظمتنا 

�حلكومية.
�لنيجري  �لنفط  حقل  ق�ضة  ب��د�أت 
�لدكتاتور  منح  حني   ،1998 ع��ام 
�لنفط  حقل  �أبات�ضا  �ضاين  �لنيجري 
و�لغاز  للنفط  مالبو  ل�رشكة  �لبحري 
وزير  �إتيتي،  د�ن  �رش�  ميلكها  كان  �لتي 
�لنفط يف حكومة �أبات�ضا. �أي �أن �إتيتي يف 
�حلقيقة �أعطى حقل �لنفط لنف�ضه. ولكن بعد 
مالبو  من  �حلقل  �نتز�ع  مت  �أبات�ضا،  �ضقوط 
�إىل  �أف�ضى  �لذي  �الأمر  �ضل،  ل�رشكة  ومنحه 

مالبو  بني  �لقانونية  �ملعارك  من  �ضل�ضلة 
و�ضل و�حلكومة �لنيجرية �نتهت فقط بعقد 

�ل�ضفقة �لفا�ضدة �ضل-�أيني عام 2011.
�ملليار  �أن مبلغ  �إىل  �لعامة  �لوثائق  وت�ضر 
للحكومة  و�إي��ن��ي  �ضل  دفعته  �ل��ذي  دوالر 
�لنيجرية مقابل �ل�ضفقة، كان يف �حلقيقة 
تعلمان  �ل�رشكتان  وكانت  ملالبو.  ُدِفَع  قد 
مت  ح�ضاب  عرب  �لدفع،  يف  �لطريقة  هذه  �أن 
�إن�ضائه يف بنك جي بي مورجان يف لندن، 
�الأمو�ل  و�أن  �لنيجري،  للد�ضتور  خرق  هي 
�ضتذهب يف نهاية �ملطاف �إىل �أياد خا�ضة.

و�دع����ت ���رشك��ة �إي��ن��ي �أن��ه��ا ح��ق��ق��ت يف 
مالب�ضات عقد �ل�ضفقة ومل جتد "دليال على 
قالت  بينما  �ل�ضفقة".  �ضاب  فا�ضد  �ضلوك 
للحكومة  فقط  دفعت  �أنها  ب��دوره��ا،  �ضل، 
�لنيجرية، و�أنها "ال تو�فق على �الفر��ض 
�لعامة  �لت�رشيحات  خمتلف  خلف  �لقائم 
حول  وتن�ض  جلوبال  منظمة  �أطلقتها  �لتي 
�حلقل  ب�ضفقة  يتعلق  فيما  �ضل  �رشكات 
طالب  �الإيطايل  �الدعاء  �أن  بيد  �لنيجري. 
كبار  م��ن  للعديد  حماكمة  ب��اإج��ر�ء  �الآن 
مبا  �إيني  ب�رشكة  �لتنفيذيني  �مل�ضئولني 
كالوديو  �حلايل  �لتنفيذي  رئي�ضها  ذلك  يف 
دي�ضكالزي و�ضلفه، ف�ضال عن �إتيتي و�آخرين 
لتوجيه  �ل�ضعي  �إىل  باالإ�ضافة  كثرين، 
كبار  م��ن  �أرب��ع��ة  �ضد  منفردة  �ت��ه��ام��ات 

�مل�ضئولني �لتنفيذيني يف �رشكة �ضل.
�أو  ذلك  يف  �الإيطايل  �الدع��اء  جنح  و�ضو�ء 
�الحتفال  �الآن  مبقدورنا  يعد  مل  ينجح،  مل 
و�لبور�ضات  �ملالية  �الأور�ق  جلنة  بقر�ر 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  ب��دع��م  �أو  �الأم��ري��ك��ي��ة 
لل�ضفافية  عاملي  معيار  لو�ضع  �ملتجدد 
فمع  �ال�ضتخر�جية.  �ل�ضناعات  عمل  يف 
وكوجنر�ض  �لرئا�ضة  �ضدة  يف  ترمب  دونالد 
�إلغاء  فيه �جلمهوريون، مت مبا�رشة  يتحكم 
و�لبور�ضات  �ملالية  �الأور�ق  جلنة  ق��ر�ر 
�الأمريكية مبوجب قانون �ملر�جعة �ل�ضادر 
�ضدر  غام�ض  قانون  وهو  �لكوجنر�ض،  عن 
�ضوى مرة و�حدة  ُي�ضتخدم  عام 1996 ومل 

فقط.
�لعن�رشية  ترمب  حملة  وع��دت  ما  وكثر� 
يف  �لف�ضاد  م�ضتنقع"  ب�"تفريغ  �لبغي�ضة 
�لكوجنر�ض  قر�ر  �أن  بيد  و��ضنطن،  �ضيا�ضات 
�الأور�ق  �لتخل�ض من قر�ر جلنة  �جلمهوري 
و�ل��ذي  �الأمريكية،  و�لبور�ضات  �ملالية 
�إىل قانون، ال يدخل  �ضارع ترمب بتحويله 
ت�ضاعد  �لتي  �ل�رشف  �ل�ضخرية  عد�د  يف  �إال 
�أدعى  �ل��ذي  "�لفا�ضد"  �لنظام  تاأبيد  على 

ترمب معار�ضته له.
عرقلة  يف  و�لغاز  �لنفط  �ضناعة  ف�ضل  بعد 
عرب  دود-فر�نك  قانون  من   1504 �لق�ضم 
�الإجر�ء�ت �لقانونية، تطلعت �إىل �أ�ضدقائها 
وكانت  �لعون.  يد  لتقدمي  �لكوجنر�ض  يف 
بالكوجنر�ض  وكالوؤهم  �ضاقها  �لتي  �حلجج 

�ملفر�ض  �لعو�قب  �أن  لوال  م�ضحكة  لُتَعد 
�أن تتمخ�ض عنها وخيمة. وتوىل �ل�ضيناتور 
جيم�ض �نهوف، �ملعادي �ضيء �ل�ضيت لفكرة 
تغر �ملناخ و�لذي تلقى من �ضناعة �لوقود 
�الأحفوري �أكر من 3 مليون دوالر �أمريكي 
�لتهمة  توجيه  �حلملة، توىل  م�ضاهمات يف 
�ملدفوعات  عن  �لك�ضف  قاعدة  �أن  ز�عما 
�أوباما  ع�رش  من  مفرو�ضا  �أم��ر�  �إال  لي�ضت 
و�ضي�ضيف  للغاية  مكلفا  تطبيقه  �ضيكون 
�أي  يرد  ومل  له،  د�ع  ال  بروقر�طيا  تع�ضفا 
�ملو�طنون  يتحملها  �لتي  للتكاليف  ذكر 
�ضفقات  عرب  �لوطنية  ثرو�تهم  ُتباع  حني 
عندما  �مل�ضتثمرين  �أي��دي  على  �أو  ق��ذرة، 
ق�ضائية  مالحقات  �إىل  �لف�ضاد  يف�ضي 

وغر�مات �ضخمة.
وللوفاء مبا ت�ضمنته �تفاقية باري�ض، يجب 
وتغر  �لف�ضاد  مكافحة  جهود  ت�ضر  �أن 
باملعنى  فالف�ضاد،  جنب.  �إىل  جنبا  �ملناخ 
يجمع  �ل��ذي  �ل�ضمغ  هو  للكلمة،  �لو��ضع 
لتحرر  �ل�ضامن  �إنه  معا،  "�لنظام"  �ضتات 
�لقو�عد  م��ن  �ل��ك��ربى  و�مل�ضالح  �الأم���و�ل 
وهو  جماحها.  وكبح  مر�قبتها  بها  �مُل��ر�د 
�أي�ضا �ل�ضبب يف عدم قدرة �حلكومات �لتي 
النبعاث  كبر  تخفي�ض  ب��اإج��ر�ء  تعهدت 
�حل���ر�ري  لالنحبا�ض  �مل�ضببة  �ل��غ��از�ت 

�لكوكبي على �لوفاء بالتز�ماتها هذه.
�لنفط  �رشكات  ومعظم  و�إيك�ضون،  �ضل  تعلم 
م�ضت،  عقود  منذ  �الأخ��رى،  �لكربى  و�لغاز 
على  وت�ضاعد  �ملناخ  تدمر  منتجاتها  �أن 
�لعمل بناء على هذه  تغره. ولكن بدال من 
هذه  �رشعت  �أعمالها،  منط  وتغير  �ملعرفة 
�ل�رشكات يف تنظيم حمالت �ضخمة خلد�ع 
�لنا�ض وجر �ضناع �لقر�ر �إىل �ضباكها بُطْعم 
تكون  �أن  غريبا  ولي�ض  �لنف�ض.  عن  �لر�ضا 
�أكرب �رشكة منتجة  �ضل و�حدة من بني 47 
للنفط و�لغاز يجري �لتحقيق معها �الآن من 
جانب حكومة �لفلبني ب�ضبب م�ضاركتها يف 
بتغر  متعلقة  �الإن�ضان  حلقوق  �نتهاكات 

�ملناخ.
يف  �إح��ر�زه  مت  �لذي  �لتقدم  على  وللحفاظ 
و�لف�ضاد،  �ملناخ  تغر  �ضد  �لكفاح  جمال 
جمال  يف  �لعاملة  �حل��رك��ات  على  يتعني 
�لبيئة ومكافحة �لف�ضاد �لعمل معا ُم�ضَتِغلة 
نقاط �لقوة يف كل منهما. و�الأمر �ل�ضحيح 
تر�مب  �ن��ت��خ��اب  �إىل  �لنظر  ه��و  �ل��وح��ي��د 
�ل�ضعبوية  �النت�ضار�ت  من  �ملزيد  و�حتمال 
ناقو�ض  باعتبارهما  �لعام  هذ�  �أوروب��ا  يف 

خطر يدعونا لال�ضتيقاظ.
�لبيئة و�لتنمية  �إد�رة  * ليلي فوهر، رئي�ضة 
بول/  هايرني�ض  موؤ�ض�ضة  يف  �مل�ضتد�مة 
ومدير  �مل�ضارك  �ملوؤ�ض�ض  تايلور،  �ضيمون 
حلملة  �ملوؤ�ض�ض  �ل�رشيك  �لعاملي  �ل�ضاهد 
"�أن�رش ما تدفعه" عام 2002 من �أجل �آليات 

�لك�ضف �الإلز�مي يف �ل�ضناعات

�لتز�م �لبلد�ن �مل�ض��درة للنفط �خلام بخف�ض م�ضتويات 
�النت��اج، من��ذ مطلع �لعام �جلاري، �أ�ض��هم بو�ض��وح يف 
تقلي�ض تخمة �ملعرو���ض �لنفطي وحتقيق �لتو�زن بني 

م�ضتويات �لعر�ض و�لطلب يف ��ضو�ق �لنفط �لعاملية.
ولكن ملاذ� ��ضتمرت �ال�ضعار بالتاأرجح ما بني 55-50 
دوالر للربميل ومل تالم�ض عتبة 60 دوالر طيلة �ل�ضهور 
�خلم�ض �ملا�ضية كما توقع �خلرب�ء رغم تنفيذ 95% من 

�تفاق �لتخفي�ض �لنفطي.
�ملخ��زون  م�ض��تويات  يف  �مل�ض��تمر  �الرتف��اع  يف���رش 
�ل�ض��غوط  �خل��ام  �لنف��ط  م��ن  �لعامل��ي  �ال�ض��ر�تيجي 
�لت��ي تتعر���ض لها ��ض��عار �لنف��ط وحت��ول دون تعايف 
م�ض��توياتها طبق��ا الأ�ضا�ض��يات �ل�ض��وق �لنفطي��ة. فعلى 

�لنف��ط  خ��رب�ء  توقع��ات  معظ��م  �جم��اع  م��ن  �لرغ��م 
و�ملخت�ض��ني بهب��وط �ملخ��زون �ال�ض��ر�تيجي �لعاملي 
للنفط خالل �ضهور، ب�ض��بب خف�ض �مد�د�ت �لنفط �خلام 
�ملرتب على دخول �التفاق �لنفطي حيز �لتنفيذ، �ال �ن 
م�ض��تويات �ملخزون و��ض��لت �الرتفاع لت�ضل �ىل قر�بة 
3.3 ملي��ار برميل بعدما كان قر�ب��ة 2.5 مليار برميل 

قبل �ضنو�ت.
ويب��دو �ن ��ض��تمر�ر تدف��ق �لنف��ط �ل�ض��خري لالأ�ض��و�ق 
وتكيفه مع م�ض��تويات 50 دوالر للربميل، ب�ضبب خف�ض 
�لتكالي��ف وتطوي��ر تقني��ات �نت��اج جدي��دة، ��ض��هم يف 
تعزيز م�ض��تويات �ملخزون �لنفط��ي �لعاملي وقل�ض من 
�ث��ر �تفاق �لبل��د�ن �مل�ض��درة للنفط يف �بت��الع �لتخمة 

�لنفطية باالأ�ضو�ق.
�جلولة �لثانية �ملربر�ت و�لتد�عيات

تفاق��م عجوز�ت �ملو�زنات �لعامة ومو�زين �ملدفوعات 
يف معظم �لبلد�ن �مل�ض��درة للنفط خالل �العو�م �لثالث 
�ملا�ض��ية وتاآكل ��ضول �ل�ض��ناديق �ل�ض��يادية للبع�ض 
منه��ا دفع �ض��وب �نعق��اد �الجتم��اع �لث��اين الأكر من 
18 بلد م�ض��در للنفط من د�خ��ل وخارج �وبك يف فيينا 
نهاية �ض��هر �يار مايو �ملا�ضي، و�خلروج باتفاق نفطي 
جدي��د يق�ض��ي بتمدي��د تقلي���ض �نتاج �لنف��ط �خلام يف 
�لدول �لنفطية �ملجتمعة �ىل �ذ�ر مار�ض 2018 بداًل من 
حزير�ن يونيو 2017 ومبقد�ر 1.8 مليون برميل يوميا 
المت�ض��ا�ض فائ���ض �ملعرو���ض �لنفطي �م��ال يف دفع 
�ال�ضعار مل�ضتوى 60 دوالر للربميل مطلع �لعام 2018. 
وعل��ى �لرغم مم��ا يحيط باالتف��اق �جلديد م��ن خماطر 
�إنعا�ض �لنفط �ل�ض��خري �لناجم عن حت�ض��ن م�ض��تويات 
�ال�ض��عار، ووع��ود �لرئي���ض �المريك��ي دونال��د تر�م��ب 

بت�ض��فية �ملخ��زون �ال�ض��ر�تيجي �المريك��ي )و�لبالغ 
700 مليون برميل( الرتفاع �نتاج �لنفط �ل�ض��خري يف 
�لوالي��ات �ملتح��دة من جهة ورغبة تر�م��ب يف تقلي�ض 
عج��ز �ملو�زن��ة من جه��ة �خرى، ف��ان لالتف��اق �جلديد 
عدد من �اليجابيات قد ت�ض��هم يف حتقيق هدف �لبلد�ن 

�مل�ضدرة للنفط من حت�ضني م�ضتويات �ال�ضعار.
1. توحد �لبلد�ن �مل�ضدرة للنفط �خلام من د�خل وخارج 
�وب��ك حتت مظلة �تف��اق فينا �جلديد يعن��ي �لتحكم مبا 
يفوق من ثلثي �نتاج �لنفط �لعاملي، وهذ� يعني �لتحكم 
باجل��زء �الكرب من م�ض��تويات �لعر���ض �لعاملي متهيد� 

لتوجيه بو�ضلة �ال�ضعار.
2. ��ض��ارت تقاري��ر منظمة �لطاقة �لدولية �ىل ��ض��تمر�ر 
تنام��ي �لطلب �لعاملي على �لنف��ط �خلام لهذ� �لعام مبا 
يف��وق �مللي��ون برميل يوميا لي�ض��ل لقر�ب��ة 98 مليون 

برمي��ل يوميا مطل��ع �لعام 2018 مما يزي��د من فر�ض 
تعايف �ال�ضعار و�مت�ضا�ض تخمة �ملعرو�ض.

3. ت�ض��اعد �لتوت��ر�ت �جليو�ضيا�ض��ية �لعاملية بعد تويل 
تر�مب لرئا�ضة �لواليات �ملتحدة خ�ضو�ضا مع ��ضتمر�ر 
�لتوتر�ت مع كوريا �ل�ض��مالية و�ل�رشبة �المريكية �لتي 
وجه��ت موؤخر� ل�ض��وريا، ق��د يزيد من حمى �مل�ض��اربة 

باجتاه �رتفاع م�ضتويات �ال�ضعار.
4. م��ن �ملوؤمل �ن ميهد �التفاق �لنفطي �جلديد ل�ضل�ض��لة 
م��ن �للق��اء�ت و�ملفاو�ض��ات ب��ني خمتل��ف �الط��ر�ف 
�مل�ض��درة للنفط الأجل تن�ض��يج �ضيا�ض��ات طاقة جديدة 
وقابل��ة للتطبي��ق وباعتم��اد �آليات حمكم��ة تعيد �لقوة 
�الحتكاري��ة ملنتج��ي �لنف��ط �خل��ام يف خمتل��ف بلد�ن 

�لعامل.
ويف ه��ذ� �ل�ض��ياق، رفع �لبنك �لدويل توقعاته ملتو�ض��ط 

�أ�ض��عار �لنف��ط يف �لع��ام 2017 �إىل 55 دوالر للربميل، 
لتزي��د يف �ملتو�ض��ط �إىل 60 دوالر للربميل عام 2018. 
موؤك��د� ب��اأن �رتف��اع �أ�ض��عار �لنف��ط، بدع��م م��ن خف�ض 
�الإنتاج يف �لبلد�ن �مل�ضدرة للنفط )�أوبك( و�لبلد�ن غر 

�الأع�ضاء، �ضيتيح لالأ�ضو�ق �أن تتو�زن تدريجيا.
مع ذلك ال ميكن �لتعويل على عودة م�ض��تويات �ال�ضعار 
ملعدالته��ا �ل�ض��ابقة م��ا قب��ل 2014 نظ��ر� ل��ربوز قوة 
�حتكارية جديدة، ممثل��ة بالواليات �ملتحدة �المريكية 
ونفطها �ل�ض��خري، ي�ض��عب �ض��مها الئتالف م�ض��دري 
�لنفط يف �لوقت �لر�هن. وق��د �كدت �لبيانات و�لتقارير 
�لنفطي��ة خ��الل �ل�ض��هور �ملا�ض��ية �حل�ضا�ض��ية �لعالية 
ملن�ض��ات �لتنقيب عن �لنفط �ل�ض��خري �ضوب تذبذبات 
�ال�ض��عار. مم��ا يب��دد معظ��م جه��ود تقلي���ض �النت��اج 

وي�ضعف �المل يف �بتالع �لتخمة �لنفطية.
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أوبك والجولة الثانية لتوجيه بوصلة األسعار
د. حيدر حسين آل طعمة 

كيف يكون الفساد وقودًا لتدمير المناخ؟
 سيمون تايلور

إيهاب علي النواب 
الجزء االول

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

578.66
6.32
1.08%

758,109,482
1,046,465,864

503
34
0
22
12

0.90
171,959,920.00

0.71
144,477,360.00

2.50
135,998,352.00

0.36
75,305,336.00

0.39
47,861,236.00

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

0.36
208,891,890.00

0.71
203,470,720.00

0.90
191,066,569.00

0.39
122,184,736.00

0.32
64,519,986.00

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)BIME( اوسط

)BBAY( بلبنك
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