
اجتماعاتها يف فيينا،  اأوبك لأحدث  اختتام منظمة  مع 
والوفاق  الوئام  روح  على  بع�ضا  بع�ضهم  ال��وزراء  هناأ 
النادرة التي �ضادت املنظمة فما من �ضك اأن املحادثات 
التوا�ضل  لتح�ضني  حثيثا  اأوبك  وت�ضعى  جناحا،  �ضكلت 
كي ت�ضمن تو�ضيل الر�ضالة ال�ضحيحة للأ�ضواق املالية، 
التي ت�ضم 14  املنظمة  اأن  اأظهرت  لكن جتربة اخلمي�س 
�ضوط  اأمامهم  زال  ما  الأع�ضاء  غري  وحلفاءها  ع�ضوا 
اأوبك مع منتجني من خارج املنظمة  طويل، وقد اتفقت 
من بينهم رو�ضيا على متديد تخفي�ضات الإنتاج احلالية 
يف  املقرتحة  التمديد  فرتة  على  يزيد  مبا  اأ�ضهر،  لت�ضعة 
البداية والبالغة �ضتة اأ�ضهر، لكن توقعات ال�ضوق ارتفعت 
تعمق  قد  باأنها  املنظمة  من  تلميحات  ب�ضبب  كثريا 
تخفي�ضات املعرو�س ومتددها لفرتة ت�ضل اإىل 12 �ضهرا 
ال�ضوق بال�ضبط كيف �ضتنهي  وتقل�س ال�ضادرات وتبلغ 

تخفي�ضات الإمدادات يف 2018.
املنظمة  خارج  من  ومنتجون  اأوبك  اتفقت  البداية  ويف 
على خف�س الإنتاج يف دي�ضمرب كانون الأول 2016، وهو 
اأول اتفاق م�ضرتك يف 15 عاما، وذكروا اإن التخفي�ضات 
قد يتم متديدها �ضتة اأ�ضهر اإ�ضافية، وكان الهدف من هذه 

العاملي  املعرو�س  تخمة  مواجهة  ال�ضتثنائية  اخلطوة 
من اخلام التي اأدت لنخفا�س الأ�ضعار اإىل الن�ضف منذ 
2014، مما ا�ضطر رو�ضيا وال�ضعودية اإىل التق�ضف واأدى 
اإىل قلقل يف فنزويل ونيجرييا، و�ضاعدت التخفي�ضات 
للربميل  دولرا   50 ف��وق  النفط  باأ�ضعار  العودة  على 
لكنها حفزت النمو يف قطاع النفط ال�ضخري بالوليات 
ذلك  واأبطاأ  الإنتاج.  اتفاق  يف  امل�ضاركة  غري  املتحدة 
وظلت  والطلب،  العر�س  بني  التوازن  ا�ضتعادة  وت��رية 

املخزونات العاملية قرب م�ضتويات قيا�ضية مرتفعة.
 47 �ضوب  جمددا  ال�ضعر  فيه  انخف�س  الذي  الوقت  ويف 
اأدنى م�ضتوى  اأيار، قرب  اأوائل مايو  للربميل يف  دولرا 
خالد  ال�ضعودي  الطاقة  وزي��ر  و���رح  اأ�ضهر،  �ضتة  يف 
التوازن  لإع��ادة  يلزم"  ما  "كل  �ضتفعل  اأوبك  اإن  الفالح 
ملدة  الإنتاج  تخفي�ضات  متديد  ذلك  يف  مبا  ال�ضوق  اإىل 
اأطول، وعززت رو�ضيا التوقعات بقولها هذا الأ�ضبوع اإن 
التخفي�ضات قد يتم متديدها 12 �ضهرا، كما اأفاد اأوليفر 
جاكوب من برتوماتريك�س لل�ضت�ضارات اإن ال�ضوق خاب 
اأملها اأي�ضا لأن اأوبك مل تاأت على ذكر خطة �ضبق الإعلن 
عنها خلف�س املخزونات من م�ضتوى قيا�ضي يبلغ ثلثة 
البالغ  �ضنوات  خم�س  يف  متو�ضطها  اإىل  برميل  مليارات 

2.7 مليار.

ما الوقت الذي �ضت�ضتغرقه خمزونات النفط كي تنخف�س 
اإىل م�ضتوياتها الطبيعية؟ ذلك هو ال�ضوؤال الذي تواجهه 
يف  املنتجية  ال��دول  اجتماع  قبل  النفط  واأ�ضواق  اأوب��ك 
على  قليل  امل�ضتهلكة  ال��دول  خمزونات  وتزيد  فيينا، 
برميل  مليون   300 نحو  اأي  برميل،  مليارات  ثلثة 
عن  يذكر  تغري  دون  �ضنوات،  خم�س  يف  متو�ضطها  فوق 
منظمة  اتفقت  حني  الأول  كانون  دي�ضمرب  م�ضتويات 
البلدان امل�ضدرة للبرتول وحلفاوؤها على خف�س الإنتاج 
اأن  على  التفاق  يوميا، وجرى  برميل  مليون   1.8 نحو 
 .2017 من  الأول  الن�ضف  خلل  التخفي�ضات  ت�رى 
ومن املتوقع اأن تتفق اأوبك ومنتجون اآخرون من بينهم 
اإ�ضافية  اأ�ضهر  لت�ضعة  رمبا  التفاق  متديد  على  رو�ضيا 

حتى مار�س اآذار.
اخلم�س  متو�ضط  اإىل  املخزونات  تعود  اأن  اأوبك  وتتوقع 
�ضنوات البالغ 2.7 مليار برميل بنهاية 2017. ويتوقع 
وتتوقع  اأط��ول  مل��دة  الفائ�س  ا�ضتمرار  اآخ��رون  خ��رباء 
اأوبك  وذك��رت   ،2019 حتى  ا�ضتمراره  واح��دة  موؤ�ض�ضة 
اأهدافها  اأح��د  املخزونات  فائ�س  ت�ريف  اإن  م��رارا 
الأ�ضا�ضية لكن املخزونات تظل مرتفعة ب�ضكل م�ضتع�س. 
وخف�ضت دول اأوبك الإنتاج لكنها اأبقت على ال�ضادرات 

مرتفعة بال�ضحب من خمزوناتها.

و�رح  ملناق�ضة  البحثية  املقالة  ه��ذه  ت�ضعى 
طرحها  التي  واملتناق�ضة  املختلفة  الأ�ضباب 
العلماء واخلرباء القت�ضاديون واأدت اىل انفجار 
اأحدث اأزمة اقت�ضادية عاملية يف حماولة لتحديد 
يف  اقت�ضادي  ا�ضطراب  اأكرب  يف  حقًا  ت�ضبب  ما 
وي�ضتند  املا�ضية.  العقود  يف  الراأ�ضمايل  النظام 
هذا املقال على ا�ضتعرا�س �ضامل مل�ضادر الأدب 
جذور  على  حتليلية  نظرة  والقاء  القت�ضادي 
واأ�ضباب الأزمة القت�ضادية احلالية يف الوليات 
ال�ضكندنافية.  والدول  الغربية  واأوروبا  املتحدة 
اىل  اأدت  التي  العوامل  اأبرز  املقالة  تناق�س  كما 

تغذية هذه الكارثة.
ومتحي�س  فح�س  هو  الدرا�ضة  هذه  من  الغر�س 
واملالية  القت�ضادية  الأزم��ات  وعواقب  اأ�ضباب 
مبكر  وقت  يف  ال�ضكندنافية  الدول  �ربت  التي 
من ت�ضعينيات القرن املا�ضي وا�ضتخراج الدرو�س 
والعرب الرئي�ضة من هذه الأزمة. وين�ضب الرتكيز 
ال�ضكندنافية  للدول  الكلي  القت�ضاد  �ضجل  على 
واي�ضلندا(  وفنلندا  والدمنارك  وال�ضويد  )الرنويج 
املت�ررة من الركود القت�ضادي العميق والفريد 

من نوعه. ويرجع ذلك جزئيا اىل عمليات التكامل 
اأطلقتها هذه الدول على املدى  التي  القت�ضادي 
اأهمية  اأكرث  اأنها  للعامل  تثبت  �ضوف  التي  البعيد 
الأجل  الق�ضرية  التاأثريات  من  الزمن  مرور  مع 
والك�ضاد  الزدهار  دورة  مثل  مثرية  تكن  مل  واإن 
الأزمة  اآثار  من  القت�ضادي  التحرر  اأعقبت  التي 

القت�ضادية.
ال�ضيا�ضة  القت�ضادية،  الأزمة  الرئي�ضة:  الكلمات 
الأزمة  العايل املخاطر،  العقاري  الرهن  النقدية، 
املالية، فقاعة ال�ضكان، العقد ال�ضائع، النفتاح 
القرتا�س  وكالت  ال�ضكندنافية،  الدول  املايل، 

املايل، اأزمة الديون ال�ضيادية، بنك نورديا.
بداأت  التي  احلالية  القت�ضادية  الأزم��ة  وتعترب 
بني  من  الأ���ض��واأ  هي   2008 العام  منت�ضف  يف 
�ضنة  العظيم  الك�ضاد  منذ  القت�ضادية  الأزم��ات 
على  اعتادت  التي  �ضنًا  الأ�ضغر  للأجيال   1931
العوملة  من  جديدة  ملرحلة  خفيفة  ركود  اأزمات 
ويعتقدون اأن بوؤ�س الك�ضاد العظيم هو حتى الآن 
لي�س اأكرث من ا�ضطورة قدمية. ومع ذلك فاإن انهيار 
 BEAR اثنني من �ضناديق التحوط لبري �ضترينز
يف   STEARNS HEDGE FUNDS
يعرف  ما  لبداية  وتعر�ضه   2007 العام  �ضيف 

اىل  العامل  تقدمي  واعادة  العقاري  الرهن  باأزمة 
ائتمان  اأزم��ة  يف  البنوك  اخفاقات  من  حقبة 
مفتعلة وت�ريح اأعداد غفرية من العمال. ويجري 
القت�ضاديات  كل هذا يف عامل معومل جديد من 
املرتابطة فيما بينها ب�ضكل وثيق، حتى اأن ويلت 
ربات البيوت الأمريكية ميكن اأن يراها النا�س من 
اأثرت  قد  الأزم��ة  لأن  جانريو  دي  ريو  اىل  بكني 
يف  هذا  وانعك�س  تقريبا  العامل  من  جزء  كل  يف 
لها.  الدولية  الع��لم  و�ضائل  يف  وا�ضعة  تغطية 
تربيون  هريالد  انرتنا�ضيونال  �ضحيفة  ولحظت 
 INTERNATIONAL HERALD
�ركات  اأن  الأزم��ة  بداية  يف   TRIBUNE
واأ�ضيب  الرع�ضة  انتابتها  قد  ال�ضينية  ال�ضلب 
اأ�ضارت  كما  بالنفلونزا،  الهندية  املناجم  عمال 
 HINDUSTAN ضحيفة هندو�ضتان تاميز�
الوليات املتحدة وال�ضني  باأنه على   TIMES
تروي�س هذه الهزات يف القت�ضاد العاملي بعمل 
 YALE غلوبال  ييل  جملة  اأن  حتى  م�ضرتك 
ناجع  حل  عن  البحث  اقرتحت   GLOBAL
املجلة  وتقدم  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  وفعال 
تقريراً خا�ضًا يحتوي على معلومات ا�ضا�ضية عن 
اأثرت على ال�ضناعات  ملاذا بداأت الأزمة؟ وكيف 

مل�ضتهلكني  ا و
اأنحاء  جميع  يف 
ال���ع���امل؟ وم���ا هي 
احللول التي اقرتحت 
م����ن ق���ب���ل اخل������رباء 
يف  التنظيمية  والهيئات 

خمتلف البلدان؟
ال�ضيادية  الديون  اأزم��ة  اإن 
تهدد  اأوروب�����ا  يف  اجل��اري��ة 
وجود اليورو يف الوقت احلا�ر 
يف  الرئي�ضة  العيوب  ك�ضفت  لأنها 
ملنطقة  امل���ايل  الإط����ار  ت�ضميم 
اليورو. واأثار ذلك نقا�س حاد انعك�س 
ب�ضاأن  �ضيل م�ضتمر من املقرتحات  يف 
لو�ضع  املنا�ضبة  واملوؤ�ض�ضات  القواعد 
الأوروبي.  الحتاد  يف  املالية  ال�ضيا�ضات 
ومل يظهر النقا�س علمة ايجابية على وجود 

اجماع حول احللول اللزمة حلل الأزمة)1(.
اإن اأحد اأ�ضباب عدم وجود اجماع حلل الأزمة هو 
اأن منطقة اليورو متثل نوع جديد من الحتادات 
النقدية، وهذا هو اأول احتاد نقدي يتم فيه حتديد 

حني  يف  مركزي  م�ضتوًى  على  النقدية  ال�ضيا�ضة 
فرعي  م�ضتوًى  على  املالية  ال�ضيا�ضة  تنفيذ  يتم 
القت�ضاد  فاإن مهنة  الأع�ضاء. وهكذا  الدول  بني 
نظرية جتريبية  ولي�ضت  فعلية  اىل جتارب  تفتقر 
النقا�س  يعك�س  كما  �ضيا�ضاتها.  يف  بها  ت�ضرت�ضد 
القت�ضاد  بلدان خمتلفة من خرباء  نظر  وجهات 
الحتاد  يف  الأع�ضاء  ال��دول  يف  القرار  و�ضناع 
الأوروبي مثل اأملانيا التي تتميز باأو�ضاع مالية 
قوية وفائ�س يف احل�ضاب اجلاري ومتلك وجهات 
اقت�ضاديو  نظر  وجهات  عن  تختلف  اأخرى  نظر 
اليونان  مثل  املدينة  البلدان  �ضيا�ضات  ووا�ضعو 
ففي  ال�ضعيفة.  املالية  الأر�ضدة  ذات  وايطاليا 
ب��وردو  القت�ضادي  قدمها  التي  العمل  ورق��ة 
اىل  باللجوء  اأن���ه  جن��د   2011 �ضنة  واآخ����رون 
اجابة  عن  البحث  يف  املالية  الفيدرالية  تاريخ 
امل�ضتفادة  والعرب  الدرو�س  ماهي  ال�ضوؤال:  لهذا 
اليورو؟  منطقة  يف  املالية  للتدابري  املا�ضي  من 
املالية  التدابري  ماهي  ن�ضاأل،  نحن  باخت�ضار 
ت�ضاعد  اأن  �ضاأنها  من  التي  الحتادية  الدول  يف 
ا�ضتقرار  تهدد  والتي  اجلاذبة  القوى  جتنب  على 
�ضجلت  ك�ضف  بوا�ضطة  ذلك  ومت  اليورو؟  منطقة 
واأملانيا  الأرجنتني والربازيل وكندا  خم�س دول: 
اخلم�ضة  الحتادية  الدول  اأن  املتحدة.  والوليات 
نقدي واحتاد مايل  درا�ضتنا هي احتاد  مو�ضوع 
الفيدرالية  اأ�ضا�س  على  مبني  الوقت  نف�س  يف 
عملة  لديهم  اأنه  النقدي  الحتاد  ويعني  املالية. 
واحدة م�ضرتكة وبنك مركزي واحد يدير ال�ضيا�ضة 
املالية للحتاد، وهذه ال�ضلطة املركزية الوحيدة 
الوا�ضعة  املالية  ال�ضيا�ضة  عن  امل�ضوؤولة  هي 
املالية  الحت��ادات  هذه  فاإن  ذلك  ومع  للحتاد. 
مركزية  �ضبه  بكيانات  تتمتع  بحيث  منظمة 
لتقرر  كبري  �ضيا�ضي  وا�ضتقلل  دول��ة(  اأو  )اقليم 
والنفقات  ال�رائب  ذل��ك  يف  مبا  الت�ريعات، 
احلكومية على م�ضتوى وطني واحد �ضمن احتاد 
تتميز  م�ضرتكة  �ضوق  وج��ود  جانب  اىل  م��ايل 
العمل  لعن�ري  التنقل  وحرية  احلرة  بالتجارة 
اليورو  منطقة  ادارة  هيكل  وميلك  املال.  وراأ���س 
مت  اإذ  الحتادية،  الدولة  مع  مهمة  ت�ضابه  اأوج��ه 
اعداده كاحتاد نقدي مع البنك املركزي الأوروبي 
اليورو. ومع ذلك فاإن  وكبنك مركزي يف منطقة 
الأوروب��ي  الحتاد  وميزانية  املركزية  امليزانية 
حكومة  ميزانية  حجم  م��ن  بكثري  اأ�ضغر  ه��ي 
حقيقة  يعك�س  منوذجي  احتادي  بلد  يف  مركزية 
اأ�ضعف  اأي�ضا  هي  للمركز  ال�ضيا�ضية  القوة  اأن 

بكثري يف منطقة اليورو.
القت�ضادية  ل��لأزم��ة  التاريخية  اخللفية   .1

العاملية
ال��ن��ظ��ري��ات  اأن ن��ل��ق��ي ن��ظ��رة ع��ل��ى  م��ن امل��ه��م 
اإذ  الق��ت�����ض��ادي��ة،  الأزم����ات  ح��ول  املارك�ضية 
املتكررة  الرئي�ضة  الركود  اأزم��ات  جميع  كانت 
الع�رون  وت��رية  على  العاملي  القت�ضاد  يف 
الأعمال  دورة  ا�ضم  عليها  يطلق  �ضنة  واخلم�ضون 
م��و���ض��وع ل��درا���ض��ات م��ن��ذ زم���ن الق��ت�����ض��ادي 
ال�ضوي�ري جان ت�ضارلز ليونارد دي �ضي�ضموندي 
 JEAN CHARLES LEONARD(
 )1842–1773  DE SISMONDI

ال���ذي اأم��دن��ا ب����اأول ن��ظ��ري��ة ح���ول الأزم����ة يف 
الكل�ضيكي  ال�ضيا�ضي  القت�ضاد  افرتا�س  نقد 
نظرية  تطوير  واأ�ضبح  والطلب.  العر�س  بتوازن 
متكرر  حم���وري  مفهوم  القت�ضادية  الأزم����ة 
 .KARL MARX مارك�س  كارل  عمل  طوال 
اىل  الربح  معدل  ميل  قانون  مارك�س  ا�ضتعار 
 JOHN ميل  �ضتيوارت  جون  من  النخفا�س 
لنخفا�س  مناق�ضته  يف   STUART MILL
 PRINCIPLES(الأدنى احل��د  اىل  ال��رب��ح 
 OF POLITICAL ECONOMY
ففي   .)BOOK IV CHAPTER IV
مما  اأقل  اأجوراً  العامل  ي�ضتلم  الراأ�ضمايل  النظام 
ال�ضلع  قيمة  من  واأق��ل  العمل  يف  جهد  من  يبذل 
التي اأنتجها. ويذهب هذا الربح لتغطية ال�ضتثمار 
الأويل يف الأعمال النتاجية. وحينما ينظراملرء 
االقت�ضادي  الن�ضاط  اىل  الطويل  امل���دى  يف 
امل�ضرتك جلميع الأعمال النتاجية الناجحة فمن 
الوا�ضح اأن جزء قليل من املال )يف �ضكل اأجور( 
النا�س  من  �ضغرية  جمموعة  اىل  ع��ادة  يذهب 
)العمال( الذي يتيح لهم �راء جزء من هذه ال�ضلع 
انتاجها.  التي مت  ال�ضلع  ولي�س كل هذه  املنتجة 
الأع��م��ال  يف  التو�ضع  ف��اإن  ذل��ك  على  وع���لوة 
النتاجية يف �ضياق التناف�س على الأ�ضواق يوؤدي 
اىل وفرة ال�ضلع وانخفا�س عام يف ا�ضعارها، مما 
يوؤدى اىل تفاقم ميل معدل الربح اىل النخفا�س.
عاملني  على  النظرية  ه��ذه  ج���دوى  ويعتمد 
تخ�ضع  التي  الأرب��اح  درجة  اأولهما،  رئي�ضيني: 
�ضكل  النا�س يف  اىل  احلكومة وعودتها  ل�ريبة 
ال�ضحة  على  والنفاق  للأ�رة  ومزايا  رفاهية 
الذين يعملون  ال�ضكان  ن�ضبة  والتعليم وثانيهما، 
وبالنظر  وامل�ضتثمرين.  الأعمال  رجال  اأكرثمن 
اىل النفقات الراأ�ضمالية غري العتيادية املطلوبة 
قطاعات  اىل  جديدة  �ركات  دخ��ول  اأج��ل  من 
والنقل  الطريان  �ركات  مثل  حديثة  اقت�ضادية 
ال�ضناعات  اأو  الع�ضكرية  وال�ضناعات  اجل��وي 
الكيمياوية هو اأمر �ضعب ب�ضبب تركزها يف اأيدي 
قليلة جدا. ت�ضتمر البحوث التجريبية والقت�ضاد 
العاملية  النظم  نظرية  يف  خا�ضة  القيا�ضي 
كوندراتييف  ن��ي��ك��ولي  ح��ول  ال��دائ��ر  واجل���دل 
 NIKOLAI KONDRATIEV
وم���ا ي�����ض��م��ى ب��خ��م�����ض��ون ���ض��ن��ة م���ن م��وج��ات 
 KONDRATIEV ك���ون���درات���ي���ي���ف 
فرانك  غ��ون��در  اأن��دري��ه  ويعترب   .WAVES
 ANDRE GUNDER FRANK
 IMMANUEL فالر�ضتاين  واميانوئيل 
ال�ضخ�ضيات  م��ن   WALLERSTEIN
واللذان حذرا  العاملية  النظم  الرئي�ضة يف نظرية 
الذي  العاملي  القت�ضاد  افل�س  من  با�ضتمرار 
علماء  اأن  كما  كبرية.  مالية  م�ضكلة  الآن  يواجه 
الدورات  وباحثي  وكوندراتييف  العاملي  النظام 
وا�ضنطن  اجماع  خرباء  اأن  يدركون  القت�ضادية 
 WASHINGTON CONSENSUS
العامل  اقت�ضاديو  يفهم  ل  اأن  اأجل  من  يعملون 
املخاطر والأخطار التي تواجه الدول ال�ضناعية 
الطويلة  القت�ضادية  ال��دورة  نهاية  يف  الكربى 
الأمد التي بدات بعد اأزمة النفط يف العام 1972.

عددا  الف�ضاد  مكافحة  حملت  حققت   �� برلني  لندن، 
من النت�ضارات احلا�ضمة عام 2016، وب�ضكل خا�س 
التواء  النفط  اأكرب �ضفقات  اإحدى  اإخ�ضاع  النجاح يف 
�ضل،  دات�س  رويال  �ركة  ا�ضتحواذ  �ضفقة  للم�ضاءلة: 
و�ركة اإيني اأكرب �ركة للنفط يف اإيطاليا، على حقل 
النفط البحري النيجريي )اأو بي اإل 245( عام 2011. 
وجهت  املن�رم  الأول  دي�ضمرب/كانون  �ضهر  ففي 
واملالية  القت�ضادية  للجرائم  النيجريية  اللجنة 
النيجرييني، ومن  اإىل بع�س املتورطني من  اتهامات 
الأمر  اخلا�ضة،  حتقيقاته  الإيطايل  الدعاء  اأنهى  ثم 
الذي جعل امل�ضئولني التنفيذيني وال�ركات امل�ضئولة 

عن ال�ضفقة قاب قو�ضني اأو اأدنى من املحاكمة.

 ،2016 يونيه/حزيران  يف  اأ�ضهر،  بب�ضعة  هذا  قبل 
الأمريكية  والبور�ضات  املالية  الأوراق  جلنة  ن�رت 
دود-فرانك  قانون  من   1504 الق�ضم  مبوجب  قرارا، 
والغاز  النفط  �ركات  مبوجبه  تطالب   ،2010 لعام 
ُتَقَدم  التي  املدفوعات  كل  عن  بالك�ضف  والتعدين 
ولو  ح��ده.  على  م�روع  كل  اأ�ضا�س  على  للحكومات 
اأ�ضدرت قرارها يف وقت �ضابق على  كانت اللجنة قد 
هذا التاريخ، ما كانت �ركتا �ضل واإيني، على الأرجح، 
لأن  النيجريي  احلقل  �ضفقة  اإب��رام  �ضوب  لتتقدما 
عن  الك�ضف  اإىل  ال�ركتني  ا�ضطرار  ليعني  كان  هذا 
�ضناعة  جانب  من  املعار�ضة  اأن  بيد  مدفوعاتهما. 
وب��ال��ت��ايل متكنت  ال��ق��رار،  اإ���ض��دار  اأج��ل��ت  ق��د  النفط 

ال�ركتني من اإخفاء مدفوعاتهما.
منذ  الأويل  وللمرة  اأي�ضا،  املن�رم  العام  و�ضهد 

الكربون  اأوك�ضيد  ثاين  لن�ضبة  تركيزا  ال�ضنني،  مليني 
يف الغلف اجلوي بلغ 400 جزء يف املليون. وبينما 
حني  امل��ن��اخ  ح��ول  باري�س  باتفاقية  ال��ع��امل  رح��ب 
باعتبارها   2015 الأول  دي�ضمرب/كانون  يف  اأبرمت 
ممن  ع��دي��دة  اأط���راف  اأظ��ه��رت  فقد  �ضخما،  جن��اح��ا 
لدعم  الطموح  من  قدر  لأي  فقدانها  التفاقية  وقعت 
التزاماتها املتعلقة باحلد من انبعاث الكربون. ولفهم 
الذي  الهائل  امل��دى  يف  البحث  علينا  الظاهرة  هذه 
على  املكت�ضبة  للم�ضالح  املف�ضد  التاأثري  به  ا�ضتوىل 

اأنظمتنا احلكومية.
حني   ،1998 عام  النيجريي  النفط  حقل  ق�ضة  بداأت 
النفط  حقل  اأبات�ضا  �ضاين  النيجريي  الدكتاتور  منح 
البحري ل�ركة ملبو للنفط والغاز التي كان ميلكها 
اأي  اأبات�ضا.  حكومة  يف  النفط  وزير  اإتيتي،  دان  �را 

النفط لنف�ضه. ولكن  اأعطى حقل  اإتيتي يف احلقيقة  اأن 
بعد �ضقوط اأبات�ضا، مت انتزاع احلقل من ملبو ومنحه 
ل�ركة �ضل، الأمر الذي اأف�ضى اإىل �ضل�ضلة من املعارك 
القانونية بني ملبو و�ضل واحلكومة النيجريية انتهت 

فقط بعقد ال�ضفقة الفا�ضدة �ضل-اأيني عام 2011.
وت�ضري الوثائق العامة اإىل اأن مبلغ املليار دولر الذي 
دفعته �ضل واإيني للحكومة النيجريية مقابل ال�ضفقة، 
ال�ركتان  وكانت  مللبو.  ُدِف��َع  قد  احلقيقة  يف  كان 
مت  ح�ضاب  عرب  الدفع،  يف  الطريقة  هذه  اأن  تعلمان 
اإن�ضائه يف بنك جي بي مورجان يف لندن، هي خرق 
نهاية  يف  �ضتذهب  الأم��وال  واأن  النيجريي،  للد�ضتور 

املطاف اإىل اأياد خا�ضة.
عقد  ملب�ضات  يف  حققت  اأنها  اإيني  �ركة  وادع��ت 
�ضاب  فا�ضد  �ضلوك  على  "دليل  جت��د  ومل  ال�ضفقة 

فقط  دفعت  اأنها  بدورها،  �ضل،  قالت  بينما  ال�ضفقة". 
"ل توافق على الفرتا�س  واأنها  النيجريية،  للحكومة 
القائم خلف خمتلف الت�ريحات العامة التي اأطلقتها 
منظمة جلوبال وتن�س حول �ركات �ضل فيما يتعلق 
الإيطايل  الدع��اء  اأن  بيد  النيجريي.  احلقل  ب�ضفقة 
طالب الآن باإجراء حماكمة للعديد من كبار امل�ضئولني 
التنفيذيني ب�ركة اإيني مبا يف ذلك رئي�ضها التنفيذي 
اإتيتي  عن  ف�ضل  و�ضلفه،  دي�ضكالزي  كلوديو  احلايل 
لتوجيه  ال�ضعي  اإىل  بالإ�ضافة  كثريين،  واآخ��ري��ن 
امل�ضئولني  كبار  من  اأرب��ع��ة  �ضد  منفردة  اتهامات 

التنفيذيني يف �ركة �ضل.
ينجح،  مل  اأو  ذلك  يف  الإيطايل  الدع��اء  جنح  و�ضواء 
الأوراق  جلنة  بقرار  الحتفال  الآن  مبقدورنا  يعد  مل 
الوليات  بدعم  اأو  الأمريكية  والبور�ضات  املالية 

يف  لل�ضفافية  عاملي  معيار  لو�ضع  املتجدد  املتحدة 
عمل ال�ضناعات ال�ضتخراجية. فمع دونالد ترمب يف 
�ضدة الرئا�ضة وكوجنر�س يتحكم فيه اجلمهوريون، مت 
مبا�رة اإلغاء قرار جلنة الأوراق املالية والبور�ضات 
عن  ال�ضادر  املراجعة  ق��ان��ون  مبوجب  الأمريكية 
الكوجنر�س، وهو قانون غام�س �ضدر عام 1996 ومل 

ُي�ضتخدم �ضوى مرة واحدة فقط.
البغي�ضة  العن�رية  ترمب  حملة  وع��دت  ما  وكثريا 
وا�ضنطن،  �ضيا�ضات  يف  الف�ضاد  م�ضتنقع"  ب�"تفريغ 
التخل�س من قرار  الكوجنر�س اجلمهوري  اأن قرار  بيد 
والذي  الأمريكية،  والبور�ضات  املالية  الأوراق  جلنة 
يف  اإل  يدخل  ل  قانون،  اإىل  بتحويله  ترمب  �ضارع 
عداد ال�ضخرية ال�رف التي ت�ضاعد على تاأبيد النظام 

اأدعى ترمب معار�ضته له. "الفا�ضد" الذي 
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كيف يصبح الفساد وقودًا لتدمير المناخ
ليلي فوهر، سيمون تايلور

األزمات االقتصادية العالمية بين النظرية وتطبيقات السياسات االقتصادية
د. سناء عبد القادر مصطفى 

إيهاب علي النواب 

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

601.12
0.25
0.04%

738,963,660
1,074,474,670

615
40
9
11
20

0.77
233,278,256.00

0.53
65,321,000.00

6.31
59,713,904.00

0.39
57,377,000.00

0.43
50,400,000.00

)BBOB( بغداد

)BIBI( اثمار

)AISP( بذور

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

0.77
298,975,000.00

0.39
146,400,000.00

0.53
121,100,000.00

0.43
117,500,000.00

0.46
99,771,440.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BIBI( اثمار

)BIME( اوسط

)BCOI( أهلي
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هل أصبحت أوبك مجبرة على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط؟


