
واتفقت منظمة البلدان امل�صتتدرة للبتترول وعدد من املنتجني 
علتتى خف�تتض  رو�صتتيا  بينهتتم  متتن  اأوبتتك  الأع�صتتاء يف  غتتر 
الإنتتتاج حتتوايل 1.8 مليتتون برميتتل يوميتتا حتى مار�تتض اآذار 
2018 لتقلي�تتض تخمتتة املعرو�تتض العامليتتة التتتي يحفزهتتا 
ازدهتتار الإنتتتاج الأمريكي، وتقتترر اإعفاء ليبيتتا ونيجريا من 
التخفي�صتتات ب�صتتبب �صتتنوات من عتتدم ال�صتتتقرار التتذي اأحلق 
ال�تترر باإنتاجهما، وقد بينت وكالة الطاقة الدولية اإن البلدين 
ا�صتتتطاعا زيتتادة اإنتاجهمتتا اأكرث متتن 700 األتتف برميل يوميا 
يف الأ�صتتهر الأخرة، وذكتترت وكالة الطاقة الدولية "بالن�صتتبة 
لأع�صتتاء اأوبتتك، الذين اتفقتتوا على خف�ض الإنتتتاج 1.2 مليون 
برميتتل يوميتتا، فتتاأن يروا خف�صتتهم يتقل�تتض نحو الثلثتتني اأمر 
حمبتتط جدا، خا�صتتة اأن اتفاقهم، حتى اللحظتتة، يجرى اللتزام 
بتته على نحتتو جيد باملعايتتر التاريخية"، واأدت التخفي�صتتات 
اإىل ا�صتتتقرار اأ�صعار النفط عند نحو 45 اإىل 50 دولرا للربميل، 
لكن الأ�صتتعار تتعر�ض ل�صتتغوط متجددة يف الأ�صابيع الأخرة 
ب�صتتبب منتتو الإنتتتاج الأمريكتتي وحمدوديتتة الدلئتتل علتتى اأن 
املخزونات العاملية تنخف�ض من م�صتتتوى قيا�صي مرتفع فوق 
ثالثة مليارات برميل. واأو�صتتحت وكالة الطاقتتة الدولية، التي 
تقتتدم امل�صتتورة للدول ال�صتتناعية ب�صتتاأن �صيا�صتتات الطاقة، اإن 
النمو القوي للطلب يف الن�صتتف الثتتاين من 2017 ويف 2018 
�صتتي�رع وترة ا�صتعادة ال�صتتوق لتوازنها، واإن الطلب على نفط 
اأوبتتك متتن املتوقتتع اأن يزيتتد باطتتراد ختتالل 2017 واأن يبلتتغ 
33.6 مليتتون برميل يوميا يف الربع الأختتر من العام بزيادة 
مليتتون برميل يوميا عن اإنتاج املنظمة يف يونيو حزيران، واإن 
خمزونتتات الدول ال�صتتناعية بلغت يف مايو اأيتتار ما يزيد على 

266 مليون برميل فوق متو�صتتط خم�ض �صتتنوات انخفا�صا من 
300 مليتتون برميتتل يف اأبريتتل ني�صتتان. وتظهر بيانتتات اأولية 
انخفا�صتتا بوترة اأقل للمخزونتتات يف يونيو حزيران، واإنه يف 
الوقتتت التتذي يعود فيه املنتجتتون من خارج اأوبتتك كالوليات 
املتحدة وكندا والربازيل بقوة اإىل و�صتتع زيادة الإمدادات فاإن 
انخفا�ض اأ�صتتعار النفط قتتد يجرب بع�ض املنتجتتني الأمريكيني 
على اإعادة تقييم امل�صتتاريع، كما اأن البيانات املالية ت�صر اإىل 
اأنتته يف الوقتتت الذي قد يكتتون الإنتاج فيه وفرا فتتاإن الأرباح 
لي�صتتت كذلك وقد نقلت تقارير �صتتدرت يف الآونتتة الأخرة عن 
م�صتتوؤولني تنفيذيني بال�ركات اإن اأ�صعار النفط ينبغي اأن تدور 

حول 50 دولرا للربميل للحفاظ على منو الإنتاج".
توقعات بانخفا�ض الطلب يف 2018

�رحتتت اأوبتتك اإن اإنتاجهتتا من النفتتط زاد يف يونيتتو حزيران 
وتوقعتتت اأن ينخف�تتض الطلتتب العاملتتي على خامهتتا يف العام 
املقبل يف الوقت الذي ي�صتتخ فيه املناف�صتتون املزيد من النفط 
م�صتترة اإىل فائ�ض بال�صتتوق يف 2018 علتتى الرغم من خف�ض 
الإنتتتاج الذي تقوده املنظمتتة، ويف اأول توقعاتها بخ�صتتو�ض 
2018 يف تقريرهتتا ال�صتتهري قالتتت منظمة البلدان امل�صتتدرة 
للبرول )اأوبتتك( اإن العامل �صتتيحتاج اإىل 32.20 مليون برميل 
يوميتتا متتن اخلتتام التتذي ينتجتته اأع�صتتاوؤها يف العتتام املقبل 
بانخفا�تتض قتتدره 60 األتتف برميتتل يوميتتا مقارنتتة متتع العام 
احلتتايل، واأعلنتتت اأوبتتك اأن اإنتاجهتتا قفتتز يف يونيتتو حزيتتران 
ليفوق الطلب املتوقع بقيادة زيادات يف اإنتاج ليبيا ونيجريا 
ع�صتتوي اأوبتتك املعفيتتني من اخلف�تتض الذي ي�صتتتهدف تقلي�ض 
فائ�ض املعرو�ض، لكن م�صتتوؤويل اأوبك ما زالوا متفائلني ب�صاأن 
الآفاق امل�صتتتقبلية. وارتفع النفط فتتوق 48 دولرا للربميل يف 
الوقت الذي اأثار فيه تقرير اأمريكي اأظهر انخفا�ض املخزونات 
يف الوليتتات املتحتتدة اآمتتال بتتاأن التخمتتة تتقل�ض. واأ�صتتارت 

اأوبك اإىل "ا�صتتتعادة توازن م�صتتتمرة" بال�صوق، ومبوجب اتفاق 
الإنتتتاج تقل�تتض اأوبك اإنتاجهتتا نحو 1.2 مليتتون برميل يوميا 
بينما تخف�ض رو�صتتيا ومنتجون اآخرون غر اأع�صتتاء باملنظمة 
اإنتاجهتتم بن�صتتف ذلك القتتدر، وزاد اإنتتتاج اأوبك يف الأ�صتتابيع 
الأختترة لأ�صتتباب منها تعايف الإمتتدادات يف ليبيتتا ونيجريا 
املعفيتني من اتفاق اأوبك خلف�ض الإنتاج نتيجة ت�ررهما من 
�راعتتات، وتعني البيانات اأن م�صتتتوى التتتزام اأوبك بتعهدات 
خف�تتض الإنتتتاج بلتتغ 96 باملئة انخفا�صتتا من اأكتترث من 100 
باملئتتة يف مايو اأيار واإن كان م�صتتتوى اللتزام ما زال مرتفعا 
مبعايتتر اأوبك. من جهة اأخرى يف ظتتل تنامي خمزونات النفط 
رغتتم التفتتاق العاملي خلف�تتض الإنتتتاج وهبوط اأ�صتتعار اخلام 
بن�صتتبة 20 باملئة يف ال�صتتهر املن�تترم يبتتدو اأن منظمة اأوبك 
تخ�ر معركتها لتحقيق التوازن يف ال�صوق، لكن املنظمة حتقق 
ن�تترا يف معركتتة مهمة هي زيتتادة اإيتترادات الدول الأع�صتتاء 
هتتذا العتتام مقارنتتة بالعتتام املا�صتتي ومتتن املرجتتح اأن تدفع 
اإمكانية زيادة الإيرادات اأوبك للتم�صتتك بتخفي�صات الإنتاج بل 
وزيادتهتتا، وحقتتق اأول خف�ض لالإنتاج تقتترره اأوبك يف ثمانية 
اأعتتوام اإيتترادات بلغت 1.64 مليتتار دولر يوميتتا للمنظمة منذ 
بدايتتة العام بزيتتادة اأكرث من ع�رة باملئة عن الن�صتتف الثاين 
من 2016 من واقع بيانات اأوبك ملتو�صتتط الإنتاج و�صتتعر �صلة 
خاماتها حتى 20 يونيو حزيران، ومقارنة بالن�صف الأول من 

2016 حني هوت الأ�صعار لأقل م�صتوى يف 12 عاما .
قتترب 27 دولرا للربميل تكون الزيادة بن�صتتبة 43 باملئة رغم 
عدم حتتدوث تغر يذكر يف م�صتتتوى اإنتاج الدول الأع�صتتاء يف 
اأوبتتك. وذكتتر �صتتكيب خليل وزيتتر النفتتط اجلزائري ال�صتتابق اأن 
هنتتاك توقتتع اأن حتقتتق اأوبك مكا�صتتب اأكرب يف الن�صتتف الثاين 
متتن 2017 نتيجتتة ل�صتتح ال�صتتوق يف الربعتتني الثالتتث والرابع 
رغتتم زيتتادة الإمتتدادات متتن دول من ختتارج اأوبك مل ي�صتتملها 

التفتتاق واإنتتتاج يفوق التوقعتتات من ليبيتتا ونيجريا، وتوقع 
اأن ترتفتتع اإيتترادات اأوبك نحو ثمانية باملئة يف الن�صتتف الأول 
متتن العام اجلتتاري بعتتد اأن حتركتتت املنظمة يف نهايتتة العام 
املا�صتتي خلف�ض الإنتاج نحو اأربعة باملئة، واأن الزيادة الكلية 
لإيرادات اأوبك �صتتتراوح بني ت�صتتعة وع�تترة باملئة يف 2017 
كامتتال مقارنة بعتتام 2016، ويرحب اأع�صتتاء اأوبتتك بالزيادة 
يف الإيرادات لكنها مل ت�صتتد بعد العجز الذي اأ�صاب امليزانيات، 
وتقدر �ركة ايه.بي برن�صتتتاين لإدارة الأ�صتتول اأن ال�صتتعودية 
حتتاج ل�صتتعر يقرب متتن 75 دولرا للربميتتل لتحقيق التوازن 
بتتني اليرادات والنفقات. ومن اأجل تفادي الوقوع يف خ�صتتائر 
اأكرب ل�صتتيما بعد زيتتادة النتاج من النفط ال�صتتخري وارتفاع 
حجم ال�صتتادرات النفطية لأنخفا�ض اللتزام بقرار التخفي�ض، 
فتتان اأوبتتك تبحتتث حاليًا طرقتتا لت�صتتعر النفط من قبتتل الدول 
املنتجتتة من دون العتماد على البور�صتتات النفطية العاملية، 
ب�صبب الثار ال�صلبية للم�صاربات يف هذه البور�صات، يف حني 
ذكر وزير الطاقة القطرية ال�صتتابق عبد اهلل العطية اأن هناك من 
ي�صتتعى للنيل من اأوبك، ويق�صتتد بذلك منتجي النتفط ال�صخري، 
واأن تعميق "اأوبك" لتخفي�صات الإنتاج �صي�صهم بارتفاع اأ�صعار 
النفط، ما �صتتيدفع النفط ال�صتتخري ومنتجني اآخرين اإىل زيادة 
اإنتاجهم واأخذ ح�صتتة "اأوبك" من �صتتوق الطاقة، يف ذات الوقت 
ا�صتتتبعد العطية م�صتتاألة اأن يوؤدي اخلالف الدبلوما�صي بني قطر 
وال�صتتعودية والإمتتارات اإىل تقوي�تتض �صتتفقة خف�تتض الإنتتتاج 
املربمة بتتني املنتجني نهاية العام املا�صتتي، التي تقرر اأخًرا 
متديدهتتا اإىل نهاية مار�ض 2018. وهنا على اأع�صتتاء اأوبك اإن 
ف�صتتلهم يف ال�صتتابق وف�صتتلهم املرجح حاليًا، قد ي�صتتبح ممكنًا 
اذا مابقت الظروف نف�صتتها والآليات ذاتهتتا املتبعة يف حماية 
الرثوة النفطية، كما على اأوبك اأن تعّي م�صاألة مهمة اأن احلفاظ 

على اتفاق اع�صائها امل�صتتني.

 ُتقا�ض م�صتويات التفاوت عادة باملقارنة بني 
دختتول الأ�تتر داخل بلتتد بعينه. وهناك اأي�صتتا 
نتتوع خمتلتتف متتن التفتتاوت: يف القتتدرة علتتى 
حتمل تكاليف امل�صتتاكن عرب املدن. وتاأثر هذا 
ال�صكل من اأ�صكال التفاوت لي�ض اأقل اإثارة للقلق 

والنزعاج.
 ، يف العديتتد متتن املراكتتز احل�ريتتة يف العاملمَ
بالن�صتتبة  التكلفتتة  باهظتتة  امل�صتتاكن  ُت�صتتِبح 
لالأ�صتتخا�ض متتن ذوي الدختتول املعتدلة. فمع 
ارتفتتاع اأ�صتتعار العقتتارات يف اأي مدينتتة، رمبا 

ي�صتتعر بع�ض ال�صكان بال�صتتطرار اإىل الرحيل. 
وبطبيعة احلال، اإذا كان ال�صتتاكن ميلك بالفعل 
م�صتتكنا هنتتاك ميكنتته بيعتته، فرمبا ينظتتر اإىل 
زيتتادة ال�صتتعر باعتبارهتتا ثتتروة غتتر متوقعة 
ميكنه حت�صتتيلها بالرحيل. ولكتتن اإذا مل يحدث 
ذلك فرمبا ُيجربمَ على الرحيل من دون تعوي�ض.
والعواقتتب لي�صتتت اقت�صتتادية فح�صتتب. فرمبتتا 
ُي�صتتطر النا�تتض اإىل اخلتتروج متتن املتتدن حيث 
اأم�صتتوا حياتهم بالكامل. ويعتتادل الرحيل يف 
هذه احلالة خ�صارة عالقات دامت مدى احلياة، 
ومن ثم رمبا يكتتون الرحيل موؤملا للغاية. واإذا 
ا�صتتطر عدد كبر من ال�صكان اإىل الرحيل ب�صبب 

ارتفتتاع اأ�صتتعار امل�صتتاكن، فاإن املدينتتة ذاتها 
�صتعاين فقدان الهوية بل وحتى الثقافة.

ومتتع رحيتتل هتتوؤلء ال�صتتكان، تتحتتول املدينة 
الباهظتتة التكلفتتة تدريجيتتا اإىل جيتتب لالأ�تتر 
ذات الدختتول املرتفعة، وتبتتداأ يف تبني قيمها. 
ومتتع انق�صتتام النا�تتض متتن خمتلف م�صتتتويات 
الدختتل على نحو متزايد بِفعل اجلغرافيا، فرمبا 
تت�صتتع فجوة التفاوت يف الدخل ويتنامى خطر 
ال�صتقطاب الجتماعي تت بل وحتى ال�راعات 
اخلطتترة. وكما ُيظِهر م�صتتح دميوغرافيا الدويل 
تفاوتتتات  بالفعتتل  هنتتاك  امل�صتتاكن،  لتوافتتر 
هائلتتة بتتني املدن العاملية الرئي�صتتية )قيا�صتتا 

اأ�صتتعار  ن�صتتبة  علتتى 
اإىل  املتو�صتتط  امل�صتتكن 
دخل الأ�رة املتو�صتتطة(. 
املرتفعة  الن�صتتبة  وترتبتتط 
التتتي  ال�صتتغوط  بارتفتتاع 

حتمل النا�ض على الرحيل.
العتتام  ختتالل  درا�صتتة  اأظهتترت 
احلتتايل، التي غطت 92 مدينة يف 
ت�صتتع دول، اأن هتتوجن كتتوجن كانت 
بحلتتول اأواختتر عتتام 2016 املدينة 
الأعلتتى اأ�صتتعاراً يف �صتتوق العقتتارات، 
حيث الإ�صكان هو الأقل توفرا، مع بلوغ 
ن�صتتبة الأ�صتتعار اإىل الدختتول 18.1. وهذا 
يعنتتي اأن �صتتداد رهن عقتتاري ملدة ثالثني 
عامتتا علتتى م�صتتكن متو�صتتط ال�صتتعر يكلتتف 
امل�صري املتو�صط الدخل اأكرث من ن�صف دخله 
تت وهذا من دون ح�صاب الفوائد. واأ�صعار الفائدة 
على الرهن العقاري منخف�صة يف هوجن كوجن، 
فرا، وهو ما ي�صر اإىل اأنه يكاد  ولكنها لي�صت �صِ

يكون من امل�صتتتحيل اأن تتمكن اأ�رة متو�صتتطة 
الدخل من �راء م�صكن هناك من دون احل�صول 
على متويل اإ�صايف، ولنقل من اأحد الوالدين، اأو 

من اخلارج اإذا كان امل�صري مهاجرا.
بعتتد هتتوجن كتتوجن ت�صتتتمر القائمة مع �صتتيدين 
)12.2(، وفانكوفتتر )11.8(، واأوكالنتتد )10(، 
 ،)9.6( ال�صتتيليكون  خو�صتتيه/وادي  و�صتتان 
وملبتتورن )9.5(، ولو�تتض اأجنلو�تتض )9.3(. ثتتم 
تاأتتتي لنتتدن )8.5( وتورنتتتو )7.7( تتتت حيتتث 
ال�صتتكن باهظ التكلفتتة، ولكن الدختتول مرتفعة 

اأي�صا.
متتن ناحية اأخرى، �صتتنجد اأن ال�صتتكن يف بع�ض 
املتتدن العاملية اجلذابة متاح باأ�صتتعار معقولة 
للغاية، ن�صبة اإىل الدخول. ففي نيويورك �صيتي، 
يعادل �صتتعر امل�صكن املتو�صط 5.7 �صعف دخل 
مونريتتال  يف  والن�صتتبة  املتو�صتتطة.  الأ�تترة 
ويوكوهامتتا  طوكيتتو  ويف  4.8؛  و�صتتنغافورة 

4.7؛ ويف �صيكاغو 3.8.
لعل اأرقام هذه املدن البعيدة لي�صت دقيقة. فمن 
ال�صعب التحقق منها، ول يخلو الأمر من بع�ض 
تناق�صتتات عتترب املدن والتتدول والقتتارات بكل 
تاأكيد. على �صتتبيل املثال، رمبا تتفاوت احلدود 
اجلغرافية للمناطق امل�صتتتخدمة حل�صاب ال�صعر 
املتو�صط والإيجار املتو�صط. ففي بع�ض املدن، 
رمبا متيتتل امل�صتتاكن الأعلى �صتتعرا اإىل حتقيق 
العائتتد املرغوب ب�رعة اأكتترب من مثيالتها يف 
مدن اأخرى. ورمبا تكتتون بع�ض املدن ماأهولة 
باأ�ر اأكرب، ما يعني م�صاكن اأكرب مقارنة مبدن 

اأخرى.
ولكتتن يبدو من غر املرجتتح اأن تكون الأخطاء 
كبتترة اإىل احلتتد التتذي قتتد ي�صتتمح لهتتا بتغير 
اأن القتتدرة علتتى  ال�صتتتنتاج الأ�صا�صتتي: وهتتو 
حتمل تكاليف املنازل يف خمتلف اأنحاء العاملمَ 
متفاوتتتة للغاية. ال�صتتوؤال اإذن هتتو ملاذا يواجه 
�صتتكان بع�تتض املتتدن اأ�صتتعارا باهظة تتتت ورمبا 

حتى اإىل احلد الذي يجعلها م�صتحيلة.
يبتتدو اأن الإجابتتة على هتتذا ال�صتتوؤال ترتبط يف 
العديتتد متتن احلتتالت باحلواجتتز التتتي حتتتول 
دون بناء امل�صتتاكن. با�صتخدام بيانات الأقمار 
ال�صناعية للمدن الكربى يف الوليات املتحدة، 
د اخلبر القت�صتتادي األربت �صتتايز من معهد  اأمَكَّ
ما�صات�صو�صت�ض للتكنولوجيا اأن القيود املادية 
الأكتترث �رامتتة تتتت مثتتل امل�صتتطحات املائيتتة 
املحيطتتة اأو املنحتتدرات الأر�صتتية التي جتعل 
الأرا�صتتي غر منا�صتتبة للبناء املكثتتف تت متيل 

اإىل الرتباط بارتفاع اأ�صعار امل�صاكن.
بيد اأن احلواجز رمبا تكون �صيا�صتتية اأي�صتتا. اإن 
توفر جرعة كبرة من بناء امل�صتتاكن لأ�صحاب 
الدختتول املعتدلتتة من �صتتاأنه اأن يخلتتف تاأثرا 
كبرا على مدى اإتاحة امل�صاكن. ولكن اأ�صحاب 

امل�صتتاكن املرتفعتتة الثمن القائمتتة لي�ض لديهم 
تتر لدعم مثل هتتذا البنتتاء، والذي من  حافتتز ُيذكمَ
�صتتاأنه اأن يقلل من قيمة ا�صتتتثماراتهم. والواقع 
اأن مقاومتهم رمبا تكتتون عنيدة. ونتيجة لهذا، 
رمبتتا تكون احلكومتتات البلدية غتتر راغبة يف 

منح الت�صاريح لتو�صيع املعرو�ض.
ورمبتتا تكون اخليارات غتتر الكافية للبناء هي 
القتتوة الدافعتتة وراء ارتفتتاع ن�صتتبة ال�صتتعر اإىل 
الدختتل، مع ارتفاع اأ�صتتعار امل�صتتاكن يف الأمد 
البعيتتد حتتتى لتتو مل تكت�صتتب املدينتتة �صتتناعة 
جديتتدة، اأو موهبتتة جديتتدة، اأو طابعتتًا جديتتداً. 
ومبجتترد نفاد املتاح من مواقع البناء املتاحة 
يف اأي مدينتتة، فالبد اأن يكون ا�صتتتمرار منوها 
م�صتتحوبا برحيل الأ�صتتخا�ض من ذوي الدخل 

املنخف�ض.
متتن غتتر املرجتتح اأن يكتتون ارتفتتاع اأ�صتتعار 
امل�صتتاكن ن�صتتبة اإىل الدختتل مفاجئتتا، خا�صتتة 
واأن امل�صتتاربني، الذين يتوقعون التغير، رمبا 
يدفعون الأ�صعار اإىل الرتفاع مقدما. بل ورمبا 
يبالغون ب�صتتكل كبر، الأمر الذي يدفع الن�صتتب 
اإىل الرتفتتاع موؤقتتتا اإىل م�صتتتويات اأعلتتى من 
ال�تتروري، فيخلتتق هتتذا فقاعتتة وحالتتة غتتر 

مربرة من الهلع بني املقيمني.
ولكتتن التخفيتتف متتن هتتذا الجتاه اأمتتر ممكن، 
اإذا اأدرك املجتمتتع املتتدين اأهميتتة احلفاظ على 
علتتى  ويتعتتني  الدختتل.  ملتو�صتتطي  الإ�صتتكان 
املقيمتتني اأن يفهمتتوا اأن العديتتد متتن الدعتتوات 
ملقاومتتة املزيتتد متتن البنتتاء يطلقها اأ�صتتحاب 
امل�صتتالح اخلا�صتتة؛ والواقع اأن هذا جمرد نوع 
من البحث عن الريع من ِقبمَل اأ�صحاب امل�صاكن 
الذيتتن ي�صتتعون اإىل تعزيتتز قيمتتة اإعتتادة بيتتع 
م�صتتاكنهم. يف كتابتته الأخر بعنتتوان "الأزمة 
احل�رية اجلديدة"، يقدم ريت�صارد فلوريدا من 
جامعة تورونتو و�صتتفا لهذه الظاهرة، فيقارن 
بني معار�صتتي بنتتاء امل�صتتاكن واملخربني يف 
اأوائل القرن التا�صع ع�ر، الذين حطموا الأنوال 
امليكانيكية التي كانت ت�صتتتويل على وظائفهم 

يف م�صانع الن�صيج.
يف بع�تتض احلتتالت، رمبا تكتتون مدينة ما يف 
طريقها اإىل اأن ت�صبح "مدينة عظيمة"، وينبغي 
لنا اأن ن�صتتمح لقوى ال�صتتوق باإبعاد الأ�صخا�ض 
متتن ذوي الدختتل املنخف�تتض الذيتتن ل ميكنهم 
امل�صتتاركة ب�صتتكل كامل يف هذه العظمة. ولكن 
يف اأغلتتب الأحيتتان، تكون املدينة حيث ن�صتتبة 
اأ�صتتعار ال�صتتكن اإىل الدخل مرتفعة اأقل ميال اإىل 
ا�صتتتحقاق و�صتتف "املدينة العظيمتتة" مقارنة 
مبدينتتة اأخرى املعرو�ض فيها مقيد وتفتقر اإىل 
التعاطتتف والدوافتتع الإن�صتتانية، والتنوع على 
نحتتو متزايتتد. وهذا كفيتتل بخلق اأر�ض خ�صتتبة 

لعداوات واأحقاد بالغة اخلطورة.

ليتتزال هناك بع�ض التتدول ت�صتتتخدم تعاريف خمتلفة 
ملرحلتتة الركتتود، احتتدى تلتتك التتدول هتتي الوليتتات 
للبحتتوث  القومتتي  املكتتتب  ي�صتتطر  حيتتث  املتحتتدة 
القت�صتتادية باأ�صتتتناد فتترات الركتتود علتتى جمموعة 
كبرة متتن املوؤ�رات القت�صتتادية العامة، ولي�ض فقط 
علتتى الن�صتتطة كما ي�رح لنا املكتتتب القومي للبحوث 
القت�صتتادية:"الركود هتتو انخفا�تتض حتتاد بالن�صتتاط 
القت�صتتادي الذي ينت�ر عرب القت�صتتاد كله وي�صتتتمر 
لأكرث من ب�صعة ا�صتتهر، ويبدو وا�صحًا ب�صورة طبيعية 
يف النتتاجت الجمتتايل املحلتتي ويف الدختتل احلقيقتتي 
اجلملتتة  ومبيعتتات  ال�صتتناعي  والنتتتاج  والعمالتتة 

والتجزئتتة". اجلديتتر بالذكتتر انتته يف حتتني تبتتدو تلتتك 
التعاريتتف �صتتحيحة بالن�صتتبة لأحدى التتدول، ال انها 
لتعد منا�صتتبة للعامل ككل، فعندما ننظر اىل القت�صاد 
العاملتتي فاأننا ننظتتر اىل العديد من التتدول مرة واحدة 
لذلك يتتتوازن عمل ال�ركات اجليدة يف الرديئة، ولذلك 
فنادراً جداً ما يهبط اجمايل الن�صتتاط العاملي خالل اي 
عتتام من العوام، لذلك فثمة بديهية �صتتفهية تقول باأن 
النمو ال�صنوي العاملي حتت 2% يف العام يعترب ركوداً، 
وليزال ركود عام 2009 يف غاية ال�صوء اىل درجة ان 

الن�صاط العاملي قد انخف�ض بالفعل.
ما املدة التي عادًة ما ت�صتتتمر فيها حالت الركود؟ مبا 
ان كل التتدورات القت�صتتادية متباينتتة وخمتلفة كذلك 
تختلتتف فتترات الركود خالل تلتتك الدورات، والتو�صتتع 
القت�صتتادي هو النمط الفرا�صتتي لكل اقت�صتتاد، فكل 

عتتام ي�صتتبح الن�صتتاط اعلى من ن�صتتاط العام ال�صتتابق، 
جزئيًا لن النمو ال�صكاين يزيد يف النتاج وال�صتهالك، 
وجزئيتتًا لن ال�صتتكان احلاليني ا�صتتبحوا- ول يزالون 

يب�صبحون- منتجني ب�صورة اف�صل.
لكتتن القتتل �صتتيوعًا هتتو ان فتترات النفتتاق والنتتاجت 
املنخف�صتتني لتزال متثل جزءاً من الدورة القت�صادية 
التقليديتتة، ففي اململكة املتحدة مثاًل ا�صتتتمرت فرات 
الركتتود الكتترث حداثتتة )وهي فتترات عامتتي 2008-
2009 وبدايتتات الت�صتتعينيات والثمانينتتات من القرن 
املا�صتتي( ما يربو على عام، و�صبب ا�صتمرار القت�صاد 
يف العمتتل اىل ال�صتتعف لفرة طويلة هو لأنه ي�صتتتغرق 
وقتتتًا ما حتى يعود م�صتتتوى النتتاجت النهائي والعمالة 
اىل التوقتتف عتتن الهبتتوط، مبعنتتى اآخر ميكتتن ان تظل 
فجوة التقل�ض �صالبة لفرة طويلة بعد الركود حتى يف 

حالة النمو القت�صادي القومي.
بع�تتض النا�ض ي�صتتتخدمون م�صتتطلح "الركتتود" مبعنى 
الك�صتتاد والعك�تتض �صتتحيح، ومع ذلتتك فعادًة ما ي�صتتر 
ا�صتتطالح الك�صتتاد اىل املوقتتف الذي ل يهبتتط فيه فقط 
م�صتتتوى الن�صاط والعمالة ب�صتتدة بل اي�صًا اىل ف�صل هذا 
امل�صتوى يف التعايف، ويظل على ادنى حدود له لفرات 
طويلة، لتو�صيح ذلك ب�صتتورة مب�صطة نقول ان الك�صاد 

هو ركود حاد يتبعه حت�صن.
�صهدت اململكة املتحدة ركوداً حاداً )حيث هبط م�صتوى 
الن�صاط بن�صتتة 7،5% من اق�صى الذروة اىل ا�صفل القاع 
ولكنه ت�صتتحن ب�صتتورة معقولة وب�رعتتة بعد ذلك( فقد 
مرت الوليات املتحدة بفرة ك�صتتاد، وقد هبط الن�صاط 
ملتتا يربو علتتى30% متتن القمتتة اىل القاع، وقتتد عانى 

القت�صاد من هبوط م�صاعف يف نهاية ذلك العقد.

ميكن ان يو�صتتف القت�صتتاد الياباين اي�صتتًا باأنه كان 
يف حالة ك�صاد خالل العقدين املا�صيني، فبعد ان �صهد 
الن�صتتاط القت�صتتادي وفقًا لل�تتروط ال�صتتمية انهياراً 
يف النمو يف بداية الت�صتتعينيات حيتتث انفجرت فقعات 
ال�صكان و�صتتوق ال�صهم املالية يف نهاية الثمانينيات 
ف�صتتل يف ان يتح�صتتن او يتعافتتى، فقتتد ظل علتتى نف�ض 

م�صتواه الن كما كان منذ ع�رين �صنة.
تعترب موؤ�راً معروفًا على حالت الركود، ففي الوقات 
اجليتتدة ترتفتتع ا�صتتعار ال�صتتول الثابته مثتتل املنازل 
وال�صتتهم بدرجتتة كبرة بحيتتث يفقد النا�ض م�صتتارهم 
وي�صتتلون الطريق الذي يحددون فيه القيمة ال�صحيحة 
واملفيتتدة لهتتم ويف نهايتتة المتتر يكت�صتتف النا�تتض ان 
ال�صتتعار قتتد ارتفعتتت اىل ماهتتو ابعتتد متتن امل�صتتتوى 
املنا�صتتب لهتتم والدافتتع لذلتتك غالبتتًا متتا يكتتون تغرا 

يف �صيا�صتتة البنتتك املركتتزي او احلكومة )مثتتل ارتفاع 
معدلت الفائدة او ال�رائب( او �صتتدمة خارجية )مثل 

حالت ارتفاع ا�صعار البرول يف ال�صبعينيات(.
مل تختلف اآخر حالة ركود كثراً، فقد ا�صتترى ا�صتتحاب 
يف  لي�صتتت  م�صتتاكن  املتحتتدة  الوليتتات  يف  املنتتازل 
متناولهم على الطالق، وقاموا بعمل رهونات عقارية 
مبعتتدلت فائ�صتتة منخف�صتتة جتتداً كحالتتة ا�صتتتثنائية 
متتا ادى اىل رفع ا�صتتعار املنتتازل، لكن عندمتتا ارتفعت 
معدلت الفائدة �صتتلت مرتفعة هكذا، ومل يعد ا�صحاب 
املنتتازل قادرين على الت�صتتديد، عندمتتا حتملت البنوك 
العاملية تلك الديون برزت م�صتتكلة ازمة الئتمان، ولقد 
ا�صبحت القت�صاديات اكرث ت�صابكًا وتداخاًل على مدى 
العقود القليلة املا�صتتية، لي�صت فقط من خالل عمليات 

التمويل الدولية بل اي�صًا من خالل التجارة الدولية.
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أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة
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1.59%
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27,986,540,936
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)BGUC( خليج
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375,000,000.00
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)BCOI( أهلي
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)BGUC( خليج

)BSUC( سومر
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