
بني  احل��وار  من  نوع  اأي  هناك  يكن  مل  م�ضى  عام  وحتى 
ال�ضخري  النفط  اإنتاج  ارتفاع  مواجهة  يف  حتى  اجلانبني 
بدءا  العاملية  النفط  اأ�ضعار  انهيار  اإىل  اأدى  الذي  الأمريكي 
ب�ضدة  يعار�ض  �ضيت�ضني  وك��ان   .2014 عام  منت�ضف  من 
اأوب��ك،  منظمة  مع  بالرتادف  اإنتاجها  رو�ضيا  تخف�ض  اأن 
ويف عالمة على التناف�ض ال�ضديد يف ال�ضوق الآ�ضيوية تفوق 
عر�ض رو�ضنفت على عر�ض اأرامكو لت�ضرتي ال�رشكة الرو�ضية 
يف  ن�ضيبها  وترفع  املا�ضي  العام  الهندية  اإي�ضار  م�ضفاة 

اأ�رشع اأ�ضواق الوقود منوا يف العامل.
ومل تكد �ضهور مت�ضي حتى كانت مو�ضكو والريا�ض تتوليان 
التو�ضل  مت  النفط  اإنتاج  خلف�ض  اتفاق  يف  الرئي�ضي  الدور 
الأ�ضبوع  يف  متديده  وتقرر  الأول  كانون  دي�ضمرب  يف  اإليه 
املا�ضي، بل اإنهما تناق�ضان اإمكانية التعاون يف اأ�ضواقهما 
الرئي�ضية يف اآ�ضيا، ومن جهة اأخرى ا�ضتقبل الرئي�ض الرو�ضي 
بن  حممد  الأم��ر  ال�ضعودية  عهد  ويل  ويل  بوتني  فالدمير 
�ضلمان يف الكرملني حيث �ضيعمالن على تعميق التعاون يف 
ب�ضوريا  يتعلق  فيما  بينهما  اخلالفات  وتقليل  النفط  جمال 

حيث توؤيد كل من مو�ضكو والريا�ض طرفا خمتلفا يف احلرب 
الأهلية الدائرة فيها.

وقد كان الف�ضل الذريع م�ضر املحاولة الأوىل للتعاون بني 
البلدين اإذ عجز اجلانبان عن التفاق على تدابر م�ضرتكة يف 
اجتماع ملنظمة اأوبك يف دي�ضمرب كانون الأول عام 2014 
بعد  النفط  اأ�ضعار  يف  النهيار  بداية  من  اأ�ضهر  �ضتة  بعد  اأي 
الطني  اأن كان �ضعر الربميل يتجاوز 100 دولر، ومما زاد 
النتاج  زيادة  على  العمل  مبوا�ضلة  تعهد  �ضيت�ضني  اأن  بلة 
حتى اإذا انخف�ضت اأ�ضعار النفط اإىل 20 دولرا للربميل. ورد 
وزير البرتول ال�ضعودي اآنذاك علي النعيمي باإن اإنتاج النفط 
الرو�ضي �ضينهار نتيجة لنخفا�ض الأ�ضعار وات�ضح فيما بعد 

خطاأ هذا التنبوؤ.
ال�ضعيدين  على  احل��ني  ذل��ك  منذ  الكثر  تغر  ذل��ك  وم��ع 
القت�ضادي وال�ضيا�ضي ومن رحم ال�رشورة خرجت ال�رشاكة 
وعندما  الوجود،  اإىل  والريا�ض  مو�ضكو  بني  املتوقعة  غر 
عجزا  البلدين  من  كل  اقت�ضاد  �ضجل  النفط  اأ�ضعار  انهارت 
بعد �ضنوات من الإنفاق ال�ضخي وبداأ الآن فقط ي�ضهد انتعا�ضا 
�ضدمة  الآن  يتحمل  اأن  البلدين  من  اأي  ي�ضتطيع  ول  بطيئا. 
اأخرى من اأ�ضعار النفط اإذ تتجه رو�ضيا اإىل انتخابات رئا�ضية 
يف اأوائل 2018 كما تعهد الأمر حممد باإ�ضالح القت�ضاد 
ال�ضعودي وبيع ح�ضة من �رشكة اأرامكو يف طرح عام اأويل، 

النعيمي  املخ�رشم  ال��ب��رتول  وزي��ر  تغير  اأن  اأي�ضا  وب��دا 
وتعيني خالد الفالح الأكرث ميال لالجتاه الرباجماتي ليحل 
اجلديد  العام  الأمني  و�ضهل  التحول  يف  دور  له  كان  حمله 

لأوبك حممد باركيندو احلوار بني اجلانبني.
اإنتاج  توقعات  الن  ورو�ضيا  ال�ضعودية  من  كل  وتبحث 
ال�ضخري  النفط  ذلك  اأوبك مبا يف  النفط من خارج منظمة 
الأخر  العام  خالل  جديد  من  النمو  عاود  الذي  الأمريكي 
على  اخلا�ض  القطاع  يف  الأمريكيني  النفط  منتجو  عمل  اإذ 
املنخف�ضة،  النفط  اأ�ضعار  مع  والتكيف  التكاليف  خف�ض 
كما  العامل  اأنحاء  جميع  اإىل  الآن  الأمريكي  اخلام  وي�ضدر 
على  اخلا�ض  القطاع  يف  املنتجني  موافقة  احتمالت  اأن 
ت�رشيعات  ت�ضدد  ب�ضبب  منعدمة  �ضبه  اأوب��ك  مع  التعاون 

مكافحة الحتكار الأمريكية.
وافدون جدد لأوبك

اإن  املعدنية  وامل��وارد  الطاقة  وزارة  يف  م�ضوؤولون  �رشح 
يف  ع�ضويتها  لتفعيل  اأوبك  اإىل  خطابا  اأر�ضلت  اندوني�ضيا 
يف  امل�ضاركة  تفادي  ميكنها  طاملا  جديد  من  املنظمة 
با�ضم  املتحدث  �ضوجامتيكو  وذك��ر  الإن��ت��اج،  تخفي�ضات 
الوزارة يف ر�ضالة ن�ضية حني طلبت منه التاأكيد على النباأ 
يف  لأوب��ك  اأر�ضل  اخلطاب  اأن  م�ضيفا  �ضحيح"  هذا  "نعم 
املعدنية  واملوارد  الطاقة  وزير  نائب  وبني  اأيار،  مايو   24

اركاندرا تاهار لرويرتز اإن اخلطاب اأر�ضل بعد توجيه الدعوة 
العودة  اأن  واأ�ضاف  لإندوني�ضيا لالن�ضمام من جديد لأوبك 

ممكنة يف حالة جتنب بالده امل�ضاركة يف خف�ض الإنتاج.
وتابع "توا�ضلت معنا عدة دول وطلبت منا العودة لأوبك من 
اأوبك خلف�ض الإنتاج  اأن ا�ضرتاتيجية  جديد ولكن كان ردنا 
ل تتفق مع اأولوياتنا الوطنية"، واأ�ضاف "نحن من موؤ�ض�ضي 
نخف�ض  لن  طاملا  الدعوة  ندر�ض  عودتنا.  ويريدون  اأوب��ك 
اإنتاجنا"، كما اأفاد هادي م�ضطفي امل�ضاعد اخلا�ض لوزير 
الطاقة اإن اقرتاح اندوني�ضيا "اأقر من حيث املبداأ" من جانب 
اأع�ضاء يف اأوبك لكنه ينتظر رد الفعل الر�ضمي من املنظمة 

يف هذا ال�ضدد.
دي�ضمرب  يف  اأوب��ك  يف  ع�ضويتها  علقت  اندوني�ضيا  وكانت 
بعدما  للمنظمة  اأقل من عام من عودتها  بعد  الأول  كانون 
اأعلنت اأنها لن توافق علي تخفي�ضات الإنتاج التي اقرتحتها 
اأي��ار على  اأوب��ك يف 25 مايو  اأع�ضاء  وواف��ق  اأوب��ك حينئذ، 
يوميا  برميل  مليون   1.2 بواقع  اخلام  اإنتاج  متديد خف�ض 
منتجون  وواف��ق  الأ�ضعار.  ودعم  العاملي  املعرو�ض  لكبح 
بواقع  اإنتاجهم  خف�ض  على  رو�ضيا  مقدمتهم  يف  اآخ��رون 
600 األف برميل يوميا، واأنتجت اندوني�ضيا 829 األف برميل 
يوميا يف مايو اأيار مقارنة مع 815 األف برميل يوميا حجم 

الإنتاج امل�ضتهدف يف ميزانية 2017...

م��ع منو املدن ب�رشعة مل ي�ض��بق لها مثيل، زادت 
امل�ض��اعدات الفني��ة واملالية املقدم��ة من البنك 
ال��دويل للتنمية احل�رشية زيادة كبرة، لت�ض��هم 
بذل��ك يف حتقي��ق ه��ديف البن��ك املتمثل��ني يف 
اإنه��اء الفق��ر املدقع وتعزي��ز الرخاء امل�ض��رتك. 
ويف ال�ض��نوات الع�رش املا�ضية، ت�ضاعف تقريبا 
)�ض��املة  ال��دويل  البن��ك  ارتباط��ات  اإجم��ايل 
ال��دويل  والبن��ك  للتنمي��ة  الدولي��ة  املوؤ�ض�ض��ة 
لالإن�ض��اء والتعم��ر( اإىل متو�ض��ط �ض��نوي ق��دره 
4.11 ملي��ار دولر )ال�ض��نوات املالية 2009-
املالي��ة  )ال�ض��نوات  ملي��ار  م��ن 2.15   )2013
البن��ك  اإ�ض��رتاتيجية  وته��دف   .)2008-2004
اإدارة  �ض��مان  اإىل  احل�رشي��ة  للتنمي��ة  ال��دويل 
التو�ض��ع العم��راين ال�رشي��ع اإدارة جي��دة تكف��ل 
منوا يت�ض��م باملرونة والحتواء وال�ضتدامة، مع 
زيادة التاأكي��د على معاجلة املخاطر املت�ض��لة 
بتغُررّ املناخ وحت�ض��ني اخلدمات لفقراء احل�رش. 
ولتنفيذ هذه الإ�ض��رتاتيجية، مت اإجناز مراجعات 
التو�ض��ع العمراين – وهي درا�ض��ات ت�ضخي�ض��ية 

مل�ض��اعدة امل��دن على اتخ��اذ قرارات م�ض��تنرة 
تت�ض��ل بال�ضيا�ض��ات وال�ض��تثمارات - يف 14 
بل��دا، وجتري حاليا هذه املراجعات يف 15 بلدا 
اآخر لتغطي 53 يف املائة من �ض��كان احل�رش يف 

العامل.
كم��ا م��ن املتوق��ع اأن يت�ض��اعف تعداد �ض��كان 
-2000( عام��ا   30 يف  احل�رشي��ة  املناط��ق 
اآخري��ن.  �ض��خ�ض  ملي��اري  لي��زدادوا   ،)2030
و�ض��تزيد م�ض��احة البناء احل���رشي 1.2 مليون 
كيلوم��رت مرب��ع، اأي اإىل ح��وايل ثالث��ة اأمث��ال 
م�ض��احة احل�رش يف العامل عام 2000. ويحدث 
معظ��م هذا النم��و يف مدن البل��دان النامية التي 
تواج��ه حتدي��ات لتلبي��ة الطل��ب املتزاي��د عل��ى 
اخلدم��ات الأ�ضا�ض��ية والبني��ة التحتي��ة وفر�ض 
العم��ل وامل�ض��اكن املي�ض��ورة التكلفة، ول�ض��يما 
لنح��و ملي��ار �ض��خ�ض من فق��راء احل���رش الذين 
يعي�ضون غالبا يف م�ض��توطنات ع�ضوائية، وذلك 
لتحقي��ق تنمية اأك��رث احتواًء، ويف الوقت نف�ض��ه 
تف��ادي بع�ض الآثار ال�ض��لبية للتو�ض��ع ال�رشيع، 
وين�ضاأ اأكرث من 80 يف املائة من اإجمايل الناجت 

املحل��ي العامل��ي يف املدن، فاإذا اأُح�ض��نت اإدارة 
التو�ض��ع العم��راين ميكن حتقيق النمو امل�ض��تدام 
بزي��ادة الإنتاجية وال�ض��ماح بظه��ور ابتكارات 
واأف��كار جدي��دة، وتوفر الطاقة وم��وارد املياه 

والأرا�ضي.
وت�ض��تهلك املدن اأي�ض��ا ما يقرب من ثلثي طاقة 
العامل، وتت�ض��بب يف اأكرث م��ن 70 يف املائة من 
انبعاث��ات الع��امل من غ��ازات الدفيئ��ة. واملدن 
م��ن العوام��ل املبا���رشة املوؤدي��ة اإىل حتدياتنا 
املتزاي��دة اخلا�ض��ة بتغ��ُررّ املناخ، وهي اأي�ض��ا 
ج��زء �رشوري من اأي حل. ومع منو املدن، يزيد 
تعر�ض��ها ملخاطر الكوارث اأي�ض��ا. فنحو ن�ضف 
ملي��ار �ض��اكن يف احل���رش يعي�ض��ون يف مناطق 
�ض��احلية، وهو ما يزيد من تعر�ض��هم للعوا�ضف 
ال�ض��ديدة وارتف��اع من�ض��وب مي��اه البح��ر. وق��د 
ت��وؤدي �ض��دمات و�ض��غوط اأخ��رى تتعر�ض لها 
الأنظم��ة احل�رشية، مبا يف ذل��ك نوبات الركود 
القت�ض��ادي اأو تف�ض��ي اجلرمية اأو اأوبئة ال�ضحة 
العام��ة اأو ال�ض��طرابات الجتماعي��ة اإىل اآث��ار 
كارثي��ة عل��ى ق��درة املدين��ة على تلبي��ة معظم 

ت  ج��ا حتيا ل ا
ملواطنيها،  الأ�ضا�ض��ية 
و�ضياع مكا�ضب التنمية 
القت�ض��ادية التي حتققت 
خ��الل عقود، وخا�ض��ة يف 

الدول ال�ضغرة اله�ضة.
ويتطل��ب بناء م��دن "ناجحة" 
وتت�ض��م  البيئ��ة،  تراع��ي  اأي   -
والق��درة  واملرون��ة،  بالحت��واء، 
عل��ى املناف�ض��ة، وتعتم��د على قوة 
الأنظم��ة والإدارة العامة احل�رشية- 
تن�ض��يقا مكثف��ا لل�ضيا�ض��ات وخيارات 
ال�ض��تثمارات. وه��ذا ه��و جوه��ر عم��ل 
البن��ك الدويل. ولتح�ض��ني الفهم للتحديات 
الزح��ف  عليه��ا  ينط��وي  الت��ي  والفر���ض 
العم��راين ال�رشي��ع يف البل��دان النامي��ة، قاد 
البن��ك جهودا لتعزيز نهج براجمي، ومن �ض��اأن 
القرارات اخلا�ض��ة بالبنية التحتية وال�ضيا�ضات 
التنمي��ة  اأمن��اط  حُت��دِّد  اأن  الي��وم  الت��ي تتخ��ذ 
احل�رشي��ة لعق��ود قادم��ة. ويه��دف البن��ك اإىل 

ا�ضتغالل هذه "الفر�ضة ال�ضانحة" جلعل التنمية 
احل�رشي��ة حافزا لنمو م�ض��تدام، وم�ض��اعدا على 
تقدمي خدمات اأ�ضا�ضية وم�ضاكن وو�ضائل انتقال 
ل عليها،  وفر���ض عمل مي�ض��ورة التكلف��ة وُيع��وَّ
للجمي��ع ول�ض��يما  املعي�ض��ة  نوعي��ة  وحت�ض��ني 

الفقراء واملحرومني.
حلول و�سرتاتيجيات

ُت�ضدِّد اإ�ضرتاتيجية البنك الدويل املعنية بالتنمية 
احل�رشية على تزويد ق��ادة املدن باأنظمة قوية 
جلعل النمو العمراين عامال م�ض��اعدا يف تخفيف 
ح��دة الفقر وتعزيز الرخاء امل�ض��رتك. واأعد البنك 
تقريرا عنوانه "تخطيط، وربط، ومتويل املدن - 
الآن: الأولوي��ات لقادة املدن" يف يناير/كانون 
الث��اين 2013 وذل��ك لتق��دمي اآلي��ات لتخطي��ط 
امل��دن وربطها ومتويلها وم�ض��اندة اأجندة البنك 
اخلا�ضة بالتنمية احل�رشية والتي تتمحور حول 

خم�ضة خطوط رئي�ضية:
- م��دن تراعي اعتب��ارات البيئة: تقدمي اخلربات 
الفني��ة واملالية مل�ض��اعدة املدن عل��ى التخطيط 
لنم��و منخف���ض النبعاث��ات الكربوني��ة، وقادر 
املن��اخ،  تغ��ر  مواجه��ة  يف  ال�ض��مود  عل��ى 
واحل�ض��ول على التمويل الالزم، وحت�ضني اأنظمة 
للتل��وث  والت�ض��دي  ال�ض��لبة،  النفاي��ات  اإدارة 

وحتديات التاأقلم.
اإمكاني��ة  حت�ض��ني  بالحت��واء:  تت�ض��م  م��دن   -
امل�ض��اكن  وتوف��ر  الأرا�ض��ي،  عل��ى  احل�ض��ول 
وفر���ض العم��ل واخلدم��ات الأ�ضا�ض��ية بتكلف��ة 
مي�ض��ورة، واإتاحة الفر�ض القت�ضادية، وتو�ضيع 
نط��اق اجله��ود الرامية اإىل تطوير الع�ض��وائيات، 
وتعزيز م�ضاركة املجتمعات املحلية، والت�ضدي 

للفقر يف احل�رش والإق�ضاء الجتماعي.
- م��دن تت�ض��م بالق��درة عل��ى ال�ض��مود: تدعي��م 
قدرة املدن على ال�ضمود، وقدرتها على التكيف 
وحت�ض��ني اإدارته��ا لتغ��رات املن��اخ وخماط��ر 
الكوارث وال�ض��دمات القت�ض��ادية وال�رشاعات 

الجتماعية.
التو�ض��ع   + تناف�ض��ية  ق��درة  ذات  م��دن   -
العم��راين والنمو: م�ض��اعدة املدن عل��ى اجتذاب 
ال�ض��تثمارات وفر���ض العمل بتح�ض��ني اأ�ض��واق 
الأرا�ض��ي وربط املدن بالأ�ض��واق واللوائح على 
امل�ض��توى املحل��ي، وخلق بيئة مواتية لأن�ض��طة 
الأعمال، وحت�ض��ني تعبئة املوارد من الأرا�ض��ي 

والعقارات.
- م��دن ذات اأنظمة واإدارة عامة قوية: م�ض��اندة 
اأجندة التنمية احل�رشية من خالل تدعيم اأ�ضواق 
الأرا�ض��ي والإ�ض��كان، وتعزيز ماليات البلديات 
وقدرتها على تقدمي اخلدم��ات، وزيادة القدرات 
لتطبي��ق �ضيا�ض��ات اإمنائي��ة متكامل��ة وتخطيط 

ا�ضتخدام الأرا�ضي.
نتائج وتوقعات

ت�ض��اند امل�رشوع��ات الت��ي حتقق��ت بتموي��ل من 
واملوؤ�ض�ض��ة  والتعم��ر  لالإن�ض��اء  ال��دويل  البن��ك 
الدولي��ة للتنمي��ة املدن الت��ي تراع��ي اعتبارات 
البيئ��ة وتت�ض��م بالحتواء والقدرة على ال�ض��مود 
واملناف�ض��ة يف اأنح��اء الع��امل، وه��و م��ا يعك�ض 
احتياجات املدن يف مراحل خمتلفة من التنمية 

احل�رشية، ومن ذلك:

املغ��رب،  يف  البيئ��ة:  اعتب��ارات  تراع��ي  م��دن 
�ض��اعد برنامج قر�ض �ضيا�ضات التنمية ملعاجلة 
النفاي��ات ال�ض��لبة -)وه��و �ضل�ض��لة قرو���ض يف 
بقيم��ة 133  الأع��وام 2009 و2011 و2013 
ملي��ون دولر و139 مليون دولر و130 مليون 
دولر عل��ى الرتتي��ب( – عل��ى اإح��داث حتُورّل يف 
قط��اع النفاي��ات ال�ض��لبة يف الب��الد بالرتكي��ز 
على مراع��اة اعتب��ارات ال�ض��تدامة الجتماعية 
والبيئية والقت�ض��ادية الأو�ضع نطاقًا بالإ�ضافة 
اإىل احلر�ض على نظافة املدن. ويهدف امل�رشوع 
الذي يت�ض��م باجل��دة اإىل حت�ض��ني الإدارة البلدية 
للنفايات ال�ضلبة عرب عمليات �ضيا�ضات التنمية، 
��ز البلدي��ات عل��ى اإن�ض��اء اأنظم��ة ع�رشي��ة  ويحفرّ
متكاملة لإدارة معاجلة النفايات ال�ض��لبة. واأدى 
امل���رشوع اإىل ا�ض��تفادة اأك��رث م��ن 75 يف املائة 
م��ن �ض��كان احل�رش م��ن خدمات حم�ض��نة جلمع 
النفايات تقدمها �رشكات خا�ضة مقارنة مع 40 
يف املائة عام 2006؛ ويجري التخل�ض من اأكرث 
من 30 يف املائة مما يتم جمعه من النفايات يف 
مدافن �ض��حية مقارنًة باأقل من 5 يف املائة يف 
عام 2006. و�ضاعد الربنامج اأي�ضا على حت�ضني 
قابلي��ة مقدم��ي اخلدم��ات يف قط��اع النفاي��ات 
ال�ض��لبة للم�ض��اءلة من خالل التطبيق التدريجي 
لأدوات �ض��ارمة للم�ض��اءلة الجتماعي��ة، مث��ل 
البطاق��ات التقييمي��ة للمواطن��ني، و�ض��مان اأن 
يتم و�ض��ع عقود اخلدمات العامة على الإنرتنت، 
واإ�ضفاء �ضبغة موؤ�ض�ضية على حق املواطنني يف 
احل�ض��ول عل��ى املعلوم��ات البيئي��ة، ومنها تلك 

التي تت�ضل بخدمات النفايات ال�ضلبة البلدية.
م��دن تت�ض��م بالحت��واء: يف هندورا���ض، �ض��اهم 
 15 ،2013-2005( �ض��يوداد  ب��اري  م���رشوع 
ملي��ون دولر، املوؤ�ض�ض��ة الدولي��ة للتنمي��ة( يف 
حت�ض��ني نوعية املعي�ض��ة لنحو 56 األف م�ض��تفيد 
مبا���رش و925 األ��ف م�ض��تفيد غ��ر مبا���رش يف 
21 حي��ا ح�رشيا فق��را يف ثماين م��دن �رشيعة 
النمو. ومت دمج اأن�ض��طة منع اجلرمية والعنف يف 
تدخالت تطوير املناطق احل�رشية على م�ض��توى 
املجتمعات املحلية با�ضتخدام عملية تت�ضم بقدر 
كب��ر م��ن الت�ض��ارك وتراع��ي اعتب��ارات الطلب. 
وتت�ض��من التح�ض��ينات الت��ي حدث��ت )1( زيادة 
اإمكاني��ة ح�ض��ول الأ���رش على خدم��ات ال�رشف 
ال�ض��حي اإىل اأكرث م��ن 81 يف املائة عام 2013 
م��ن 25 يف املائة ع��ام 2005؛ واإ�رشاك 2291 
اأ�رشة جديدة يف منظومة ال�رشف ال�ضحي؛ و)2( 
تعميم اإمكانية احل�ض��ول عل��ى مياه ال�رشب عام 
2013 �ض��عودا م��ن 90 يف املائ��ة عام 2005، 
و)3( زي��ادة ن�ض��بة الأ���رش الت��ي تتمت��ع باإنارة 
عام��ة قريب��ة من 61 يف املائة ع��ام 2005 اإىل 
اأكرث م��ن 96 يف املائة عام 2013؛ و)4( زيادة 
ا�ض��تفادة الأ�رش من طرق مر�ض��وفة وحم�ضنة من 
38 يف املائ��ة ع��ام 2006 اإىل 72 يف املائ��ة 
ع��ام 2013؛ و)5( بناء جدران حاجزة يف اإطار 
اإجراءات التخفيف من اآثار النهيارات الأر�ض��ية 
والفي�ض��انات. وم��ن املنظ��ور الأمن��ي، ارتفعت 
ن�ض��بة الأ�رش التي ت�ض��عر اأنها اأ�ض��بحت اآمنة من 
49 يف املائة عام 2005 اإىل 54 يف املائة عام 

.2013

ال��دول  اقت�ض��اد  ان  الراهن��ة  اخلليجي��ة  الزم��ة  توؤك��د 
العربية ل ميكن ا�ض��تيعابه ب��دون الروؤية ال�ضيا�ض��ية له. 
موؤخ��راً اعلنت ثالث دول خليجية، ال�ض��عودية والبحرين 
اليم��ن  اإىل  بالإ�ض��افة  املتح��دة،  العربي��ة  والإم��ارات 
وم���رش وليبي��ا والردن وموريتاني��ا وج��زر القمر قطع 
عالقاتها الدبلوما�ضية مع قطر، الع�ضو مبجل�ض التعاون 
اخلليجي، ب�ض��بب دعم ومتويل ح��ركات ارهابية متعددة 

يف املنطقة.
وق��د اخت��ارت دول اخللي��ج الط��وق القت�ض��ادي خلن��ق 
طموحات قطر يف الهيمنة وحتريك بو�ض��لة الحداث يف 
اخللي��ج والوطن العربي، عرب اعتم��اد عدد من العقوبات 
القت�ضادية لتطويق وح�ضار القت�ضاد القطري وارغام 

احلكوم��ة القطرية على الن�ض��ياع واخل�ض��وع لعدد من 
القواعد وال�ضيا�ض��ات التي ت�ض��من انهاء الدور ال�ضيا�ضي 
لقط��ر كالعب رئي���ض يف الحداث اجلارية التي �ض��هدها 

الوطن العربي منذ مطلع القرن احلايل.
وق��د اق��رت دول اخللي��ج املج��اورة لقط��ر حزم��ة م��ن 
يف  كان  واملوؤمل��ة  املفاجئ��ة  القت�ض��ادية  العقوب��ات 
مقدمته��ا اإغ��الق امل�ض��ارات اجلوي��ة يف وج��ه �رشكات 
الط��ران القطري��ة واإغ��الق املنف��ذ الربي الوحي��د لقطر 
والذي يربطها بال�ضعودية لأجل قطع المدادات الغذائية 
وال�ض��لعية الخرى عن الدوحة، بالإ�ضافة اىل قطع كافة 
العالقات القت�ضادية والتجارية واملالية مع القت�ضاد 
القطري لأجل ا�ض��عاف الدور القط��ري يف املنطقة. وقد 
بانت بع�ض نتائج العقوبات القت�ضادية اخلليجية على 
الفور نظرا لنك�ض��اف القت�ض��اد القطري على ال�ضعودية 

والمارات ب�ضكل كبر، ومن اأبرز التداعيات القت�ضادية 
كان:

1- تهدي��د المن الغذائي لقطر نتيجة انح�ض��ار التجارة 
البينية مع دول اخللي��ج وغلق الطريق الربي الوحيد مع 
ال�ض��عودية )معرب اأبو �ض��مرة احلدودي الذي ي�ض��هد عبور 
600 اإىل 800 �ض��احنة يومي��ا(، ويوؤمن قرابة 40% من 
احتياجات قط��ر الغذائية وال�ض��لعية املتنوعة. مما ينذر 
ب�ض��حة املعرو�ض ال�ضلعي وارتفاع معدلت الت�ضخم يف 

قطر.
2- تخفي�ض الت�ضنيف الئتماين لديون قطر مع ا�ضتمرار 
تده��ور العالقات اخلليجية القطرية، و�ض��ط ارها�ض��ات 
ن��زوح ال�ض��تثمارات املحلي��ة والجنبي��ة خ��ارج قط��ر. 
وقد خف�ض��ت وكالة �ض��تاندرد اآند بورز موؤخرا ت�ضنيفها 

  .) AA- ( اإىل  )AA(   الئتماين للديون القطرية من

3- تعر���ض الري��ال القط��ري ل�ض��غوط كب��رة ادت اىل 
انزلق��ه لأدن��ى م�ض��توياته يف 11 ع��ام نتيج��ة تعليق 
املعام��الت البنكي��ة اخلليجي��ة م��ع قط��ر، فق��د اأرجاأت 
العديد م��ن البنوك يف ال�ض��عودية والإم��ارات والبحرين 
تعامالتها مع البنوك القطرية )مثل خطابات العتماد(. 
وق��د وجه��ت موؤ�ض�ض��ة النق��د العرب��ي ال�ض��عودي )البنك 
املرك��زي ال�ض��عودي( البنوك يف اململكة بع��دم التعامل 

مع البنوك القطرية بالريال القطري.
4- انهي��ار موؤ���رشات بور�ض��ة قط��ر ل��الأوراق املالي��ة 
ي��وم الثنني املا�ض��ي ب�ض��بب الزم��ة الدبلوما�ض��ية مع 
ال�ضعودية والمارات والبحرين وعدد من الدول العربية، 
فق��د هب��ط موؤ���رش بور�ض��ة قط��ر 7.3% ليفق��د اأكرث من 
ثماني��ة ملي��ارات دولر من قيمته، م�ض��جال اأكرب هبوط 
من��ذ اأواخر الع��ام 2009 خالل الأزم��ة املالية العاملية 

وفقا لتقارير وكالة رويرتز.
5- تواج��ه اخلط��وط الوطني��ة القطري��ة خ�ض��ائر كربى 
نتيج��ة تعلي��ق رحالتها اليومية اىل معظ��م دول اخلليج 
والوط��ن العرب��ي من جه��ة وتغي��ر م�ض��ارات الرحالت 
الدولية بعيدا عن امل�ضارات املعتادة من جهة اخرى مما 
يطيل من امد الرحالت وكلفتها القت�ضادية ويقل�ض من 

جاذبية الدوحة كرابط دويل بني خمتلف بلدان العامل.
6- ت�ض��من ق��رار قط��ع العالق��ات حظ��ر �ض��فر مواطني 
ال�ضعودية والإمارات والبحرين اإىل قطر، اأو العي�ض فيها، 
اأو امل��رور عربها، ح�ض��بما اأف��ادت احلكومة ال�ض��عودية، 
الت��ي و�ض��عت مهل��ة 14 يوم��ا ملواطنيه��ا ملغادرته��ا. 
والكثر من هوؤلء يعملون يف قطاعات الهند�ض��ة والطب 
والقان��ون وكذل��ك الإن�ض��اءات. وم��ن �ض��اأن فق��دان هذه 
الأي��دي العاملة ب�ض��كل مفاجئ الت�ض��بب يف عرقلة عمل 

ال�رشكات املحلية والدولية العاملة يف قطر.
ع��رب  املتدفق��ة  ال�ضا�ض��ية  امل��واد  واردات  7- جتمي��د 
ال�ض��عودية ق��د ي�ض��هم يف تعطي��ل العدي��د م��ن م�ض��اريع 
البني��ة التحتية منها ميناء قطر اجلديد واملنطقة الطبية 
وم���رشوع م��رتو الأنف��اق وثماني��ة مالع��ب ا�ض��تعدادا 
لبطولة كاأ�ض العامل 2022، وهذا جزء فقط من م�ض��اريع 

اإن�ضائية �ضخمة ت�ضهدها قطر منذ �ضنوات.
وت�ض��ر املوؤ���رشات القت�ض��ادية اجلاري��ة اىل تعر���ض 
القت�ض��اد القط��ري ل�ض��دمة ح��ادة نتيجة قط��ع معظم 
العالق��ات القت�ض��ادية والتجاري��ة واملالي��ة مع كربى 
بل��دان اخللي��ج، واجت��اه التوقع��ات ح��ول تاأزم الو�ض��ع 
القت�ض��ادي وامل��ايل يف البل��د مع ا�ض��تمرار ال�ض��عودية 
والم��ارات والبحري��ن ع��زل الم��ارة ال�ض��غرة وتقزمي 

نفوذها ال�ضيا�ضي يف املنطقة والعامل.

Wed.14  Jun. 2017 issue no 366رؤى اقتصادية2
االربعاء 14 حزيران 2017 العدد 366

العقوبات االقتصادية وفرص تقليص النفوذ القطري
د. حيدر حسين آل طعمة 

التنمية الحضرية األساس في تحقيق التنمية المستدامة
إيهاب علي النواب 

إيهاب علي النواب 
الجزء الثاني واالخير

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

606.2
 2.35

 0.39%
525,764,811
763,398,867

527
40
13
10
17

0.85
 91,429,752.00

0.90
 72,395,384.00

0.39
 59,633,176.00

6.59
 49,635,488.00

0.35
 35,350,000.00

 )SILT( براري

 )BSUC( سومر

 )BGUC( خليج

 )AISP( بذور

 )BBAY( بلبنك

0.39
 153,591,472.00

0.85
 102,154,999.00

0.35
 101,000,000.00

0.90
 80,439,319.00

0.43
 43,940,000.00

 )BGUC( خليج

 )SILT( براري

 )BBAY( بلبنك

 )BSUC( سومر

 )BIME( اوسط
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