
امل��ايل  امل�ست��وى  عل��ى  كب��رة  اأهمي��ة  املالي��ة  للأ�س��واق 
واالقت�سادي واالجتماعي، عل��ى امل�ستوى اجلغرايف املحلي 
وال��دويل، حي��ث ت�سه��م يف توف��ر االأم��وال اللزم��ة للتنمية 
املالية واالقت�سادية واالجتماعية، اإذ ال ميكن حتقيق التنمية 
يف اأي م��ن هذه املجاالت دون توفر الو�سائل اللزمة، والتي 
تك��ون االأم��وال م��ن اأبرزها، ففي ح��ال غياب ه��ذه االأخرة، 
تك��ون التنمي��ة املالي��ة واالقت�سادي��ة واالجتماعي��ة �سعبة 
املن��ال. للأ�س��واق املالي��ة تعاريف عديدة وميك��ن االقت�سار 
عل��ى تعريف واحد، حيث تعنى بحلقة الو�سل ما بني قناتني 
قن��اة الفائ���ض امل��ايل وقن��اة العج��ز امل��ايل، فالبع�ض من 
النا���ض لديه��م اأف��كار وم�ساري��ع يرمون حتقيقه��ا وتطبيقها 
عل��ى ار�ض الواق��ع، لتحقي��ق اأهدافهم املالي��ة واالقت�سادية 
واالجتماعي��ة، اإال ان ما يقف حائًل دون حتقيق تلك االأفكار 
وامل�ساري��ع، وتطبيقها على ار�ض الواق��ع، هو غياب االأموال 

اللزمة لتنفيذها.
والبع���ض االأخر م��ن النا�ض لديهم فائ���ض يف االأموال ولي�ض 
لديه��م م��ا ي�سجعهم على ا�ستثم��ار تلك االأموال �س��واء لغياب 
فك��رة اال�ستثم��ار م��ن خمططاته��م اأو لع��دم وج��ود املن��اخ 

امل�سج��ع عل��ى ا�ستثماره��ا بال�سكل ال��ذي ي�سم��ن لهم عودة 
اأمواله��م مع االأرباح الناجمة عن عملية اال�ستثمار اأو لغرها 
م��ن االأ�سباب، املهم لديهم فائ���ض يف االأموال، يتم جتميدها 
واكتنازه��ا يف منازله��م اأو يف امل�سارف، وه��ي عاطلة عن 
العمل ال توفر لهم م��ردوداً اقت�ساديًا، باالإ�سافة اإىل حرمان 
االقت�س��اد الوطني منها، يف حال مل مت توظيفها يف االأن�سطة 

االقت�سادية املختلفة.
)قن��اة  والث��اين  العج��ز(  )قن��اة  االأول  الفريق��ني  ب��ني  وم��ا 
الفائ���ض(، حت���ر االأ�س��واق املالي��ة الإنق��اذ تل��ك امل�ساريع 
وحتويله��ا م��ن االإط��ار النظ��ري اإىل الن�ساط احلقيق��ي، وهذا 
التحوي��ل يعد الوظيفة الرئي�س��ة للأ�سواق املالية، فمن ناحية 
تعم��ل على تذليل عقبة التموي��ل التي تقف حائًل دون اجناز 
تل��ك امل�ساريع، من خلل حتويل االأم��وال الفائ�سة واللزمة 

لتمويل تلك امل�ساريع، من قناة الفائ�ض اإىل قناة العجز.
وم��ن ناحية اأخ��رى ان اأ�سح��اب االأموال الفائ�س��ة يف�سلون 
توظي��ف اأموالهم يف ه��ذه االأ�سواق، ب���رط ان تكون كفوءة، 
الأنه��ا تع��ود عليه��م باالأرب��اح والفوائ��د وه��ي اأف�س��ل م��ن 
جتميده��ا يف املن��ازل او امل�س��ارف، وهذا التحوي��ل له اآثار 
اقت�سادي��ة ومالية واجتماعية، ميكن تو�سيحها باإيجاز كما 
ياأت��ي: ان توظيف االأموال وحتويلها م��ن قنوات الفائ�ض اإىل 

قن��وات العجز، تع��د الوظيفة الرئي�سة للأ�س��واق املالية، وهذا 
الوظيف��ة لها الدور احلا�س��م يف معاجلة الكث��ر من امل�ساكل 
االقت�سادية، حيث ت��وؤدي اإىل تقلي�ض الت�سخم وزيادة النمو 
االقت�س��ادي وحت�سني التجارة اخلارجية والداخلية ومعاجلة 
البطالة، اإذ ان انتق��ال االأموال من قنوات الفائ�ض اإىل قنوات 
العجز، يعني زيادة االإنتاج من ال�سلع واخلدمات مع افرتا�ض 
بق��اء العوام��ل االأخ��رى، وخ�سو�س��ًا كمية النق��ود، �ستف�سي 
بالنتيج��ة اإىل انخفا���ض الت�سخ��م. كم��ا ان زي��ادة االإنت��اج 
وانخفا���ض االأ�سع��ار يزي��د م��ن الطل��ب املحل��ي واخلارجي 
في��زداد حجم ال�سادرات فتتح�سن اأو�ساع التجارة اخلارجية 
للبل��د، وكذلك يتح�س��ن حج��م االحتياطي االأجنب��ي الوطني. 
كذل��ك ان زيادة االإنتاج ت��وؤدي اإىل ارتفاع النمو االقت�سادي 
وهذه يعني هناك مزيد من الطلب على عوامل االإنتاج واهما 
االأي��دي العامل��ة، فزي��ادة االإنت��اج تفي��د يف تخفي���ض حجم 

البطالة التي يعاين منها االقت�ساد.
وكما لها اآثار اقت�سادية لها اآثار مالية اأي�سا وذلك من خلل 
قي��ام الدولة بالدخ��ول اىل االأ�سواق املالي��ة بطريح ال�سندات 
بقدر االأموال التي حتتاجه��ا لتغطية النفقات العامة ب�سقيها 
اال�ستثماري��ة واجلارية وخا�سًة ه��ذه االأخرة، حيث ال ميكن 
�سم��ان �سر اأعم��ال القطاع الع��ام ب�سكل ان�سياب��ي من دون 

وج��ود نفقات جارية متمثل��ة يف رواتب موظفي الدولة �سواء 
بالقطاع االإنتاجي او القطاع اخلدمي.

وك��ذا احل��ال بالن�سبة للقط��اع اخلا�ض حني يع��اين من عجز 
يف االأم��وال وهو بحاجة لها لتغطي��ة عجزه، ي�ستطيع الولوج 
اإىل االأ�س��واق املالي��ة لتغطي��ة عجزه عن طريق ط��رح االأ�سهم 
اأو ال�سن��دات يف هذه االأ�سواق بالق��در الذي يكفي �سد حاجته، 
مقاب��ل االإيف��اء ب�س��داد قيم��ة ه��ذه االأ�سه��م اأو ال�سن��دات مع 
فوائده��ا. ولذا فالدولة والقط��اع اخلا�ض يلجاأن اىل االأ�سواق 
املالي��ة عندما يعانيان م��ن االإع�سار املايل والذي يتمثل يف 

�سعوبة توفر االأموال اللزمة لتغطية امل�ستحقات.
كذل��ك لها تاأثر على امل�سائل االجتماعية وخ�سو�سًا التعليم 
وال�سح��ة وامل�سائل اخلرية وغرها، حي��ث ميكن ان ت�ساهم 
االأ�سواق املالية يف متول هذه اجلوانب باالأموال عندما تعاين 
م��ن نق�ض يف االأموال، فعلى �سبيل املثال ان اإن�ساء �ركة ما 
الإنت��اج االأدوية التي ت�سه��م يف معاجلة االأمرا�ض التي يعاين 
منها املجتم��ع، ت�ستطيع طرح اأ�سهمه��ا او ال�سندات للح�سول 
عل��ى االأموال الكافي��ة الإن�سائها وبعدئذ ت�ستطي��ع �سداد قيمة 
ال�سندات والفوائ��د عند ا�ستحقاقها. ام��ا االأ�سهم فان ملالكها 
ح��ق البقاء على امتلك��ه للأ�سهم، فيكون اأحد امل�ساركني يف 

اإن�ساء ال�ركة.

و�س��ل االقت�س��اد الليب��ي اىل �سف��ر االنهيار 
يف ظل النزاع��ات الع�سكري��ة وال�سيا�سية التي 
ي�سهده��ا ه��ذا البل��د منذ �سق��وط نظ��ام معمر 
القذايف، والتي متنعه من ا�ستغلل احتياطاته 
الليبي��ون يحلم��ون  الهائل��ة، وكان  النفطي��ة 
الق��ذايف  اأطاح��وا  ح��ني  مزده��ر  مب�ستقب��ل 
اأن  غ��ر   ،2011 االأول/اكتوب��ر  ت�ري��ن  يف 
تطلعاته��م الي��وم بات��ت اأك��ر توا�سع��ا، ومن 
جه��ة اخرى، يع��اين الليبيون م��ن ارتفاع غر 
م�سبوق يف االأ�سعار، وحتدث البنك الدويل عن 
"تراجع هائل يف القدرة ال�رائية" مع ارتفاع 
اأ�سعار املواد الغذائية بن�سبة 31% يف الن�سف 
االأول م��ن ال�سنة، بعدما ا�ستاأث��ر بال�سلطة 42 
عام��ا، ت��رك الق��ذايف الب��لد تع��اين م��ن بنى 
حتتي��ة متقادم��ة واقت�س��اد يعتم��د كليا على 
النف��ط ويد عامل��ة قليلة الكف��اءة، ومع خروج 
ال�ركات االأجنبية، تدفع ليبيا اليوم ثمن هذه 

املقوم��ات ال�سعيف��ة، وقد �ساهم��ت النزاعات 
الت��ي �سهدتها يف ال�سن��وات االأخرة يف تفاقم 

الو�سع االقت�سادي.
وح��ذر البن��ك ال��دويل موؤخرا ب��ان "االقت�ساد 
الليب��ي ينه��ار"، را�سم��ا �سورة قامت��ة للغاية 
ع��ن املوؤ�رات االقت�سادي��ة الرئي�سية يف هذا 
البلد، ويف قل��ب م�سببات التدهور االقت�سادي 
انهي��ار االنت��اج النفط��ي ال��ذي يوؤم��ن لليبيا 
اأك��ر من 95% م��ن عائداتها، وق��د توقف يف 
ظ��ل النزاع��ات امل�سلح��ة الت��ي تهز ه��ذا البلد 
منذ ث��لث �سن��وات، ومل تعد احلق��ول النفطية 
تنت��ج الي��وم �سوى خم���ض قدراته��ا، اي معدل 
335 ال��ف برمي��ل يف اليوم فق��ط يف الن�سف 
االأول م��ن ال�سن��ة، وهذا التده��ور يف االنتاج، 
مقرتن��ا بالهب��وط احلاد يف اأ�سع��ار النفط منذ 
2014، جع��ل "االقت�س��اد يتخب��ط يف الركود 
منذ 2014"، بح�سب البنك الدويل الذي يتوقع 
ارتف��اع العجز يف امليزانية العامة الليبية اإىل 
"م�ستوي��ات تاريخية"، اذ ذكر مدير املوؤ�س�سة 

الوطني��ة للنف��ط الليبي��ة م�سطف��ى �سن��ع اهلل 
ان اخل�سائ��ر املرتاكم��ة على �سعي��د العائدات 
النفطي��ة تقدر باأكر من مئة مليار دوالر )91 

مليار يورو( منذ مطلع 2013. 
كما تراجعت عائدات القطاع النفطي اإىل اأدنى 
م�ستوياته��ا التاريخية، حمقق��ة حواىل 2،25 
مليار دوالر )2،05 مليار يورو( خلل االأ�سهر 
ال�سبع��ة االأوىل م��ن ال�سنة، باملقارن��ة، كانت 
املبيع��ات النفطي��ة الليبية قبل ث��ورة 2011 
ت��در 50 ملي��ار دوالر يف ال�سن��ة مقابل انتاج 
ق��دره 1،6 ملي��ون برمي��ل يف الي��وم، وبعدما 
توق��ف انت��اج النفط تقريبا ع��ام 2011، عاد 
خ��لل ب�سعة اأ�سه��ر اىل م�ستوى ي��كاد يوازي 
م��ا قبل احل��رب، لكنه �سجل م��ن جديد هبوطا 
حادا اعتب��ارا من الع��ام 2013 ب�سبب اأعمال 
العنف يف مناط��ق املرافئ النفطية يف �سمال 

�رق البلد.
وحت�س��ن الو�س��ع االأمن��ي موؤخرا م��ع �سيطرة 
خليف��ة  املتقاع��د  لل��واء  املوالي��ة  الق��وات 

املتحال��ف  حف��رت، 
م��ع احلكوم��ة املوازية 
به��ا،  املع��رتف  غ��ر 
النفطي��ة،  املراف��ئ  عل��ى 
ومع ع��ودة اله��دوء ب�سورة 
حرك��ة  ا�ستوؤنف��ت  �ريع��ة، 
تط��ور  يف  النف��ط،  ت�سدي��ر 
و�سفته املوؤ�س�سة الوطنية للنفط 
الت��ي ت�سعى للبق��اء حمايدة، باأنه 
البن��ك الدويل  اأن  "ايجاب��ي"، غ��ر 
ال يتوق��ع ا�ستع��ادة االنت��اج قدرت��ه 
الق�س��وى قبل 2020 بانتظ��ار اأن يتم 
ا�س��لح البن��ى التحتي��ة الت��ي تكب��دت 

ا�رارا فادحة.
م��ن اج��ل �س��د العج��ز، ت�ستخ��دم ال�سلطات 
احتياط��ات العملت االجنبي��ة التي تقل�ست 
م��ن 107،6 مليار دوالر ع��ام 2013 اإىل 43 
مليار ع��ام 2016، وفق اأرق��ام البنك الدويل، 
عل��ى  املفرو�س��ة  والقي��ود  امل�سارب��ة  وم��ع 

���رف العملة، دخ��ل االقت�س��اد الليبي حلقة 
مفرغ��ة ون�سط��ت ال�س��وق املوازي��ة الت��ي جلاأ 
اإليه��ا الليبي��ون لعقد كل �سفقاته��م التجارية 
تقريبا، وقد فقدوا ثقتهم يف امل�سارف، واأدى 
هذا الو�سع اىل اإف��راغ رفوف املتاجر، اإذ عمد 
التج��ار اإىل احل��د م��ن الب�سائ��ع امل�ست��وردة 
خ�سي��ة تكب��د خ�سائر يف �سوق عم��لت متقلب 
للغاية، وحذر اأح��د روؤ�ساء ال�ركات النادرين 
الذي��ن م��ا زال��وا يعمل��ون يف طرابل���ض ب��ان 
"الو�سع قد يتفاقم اأكر اذا مل يتم اإيجاد حل 

�ريع مل�سكلة ال�سيولة".
حتذير�ت من ��ستغالل �أزمة قطر 

للت�سدير "ب�سكل غري �سرعي"
ح��ذرت املوؤ�س�س��ة الوطني��ة للنف��ط يف ليبي��ا 
الب��لد م��ن  ���رق  ال�سلط��ات املتمرك��زة يف 
ا�ستغ��لل االأزمة ب��ني عدد من ال��دول العربية 
وقط��ر "كذريع��ة للقيام بت�سدي��ر النفط ب�سكل 
غ��ر �رعي"، وج��اء بي��ان املوؤ�س�س��ة بعد اأن 
هددت ال�سلطات يف �رق ليبيا بوقف عمليات 
جلينك��ور، التي متلك فيها قطر للبرتول ح�سة 
وترتبط بعقد مع موؤ�س�سة النفط الليبية لتحميل 
النف��ط من ميناء مر�سى احلريقة ب�رق البلد، 
ومن �ساأن مثل هذه اخلطوة اأن تعر�ض التعايف 
اجلزئي الإنتاج ليبيا من النفط للخطر. وارتفع 
االإنت��اج يف االآونة االأخ��رة اإىل اأكر من 800 
األ��ف برميل يومي��ا للم��رة االأوىل منذ 2014، 
وحاولت الف�سائ��ل املتمركزة يف �رق البلد 
م��رارا بي��ع النف��ط ب�س��كل م�ستقل ع��ر مكتب 
للموؤ�س�س��ة الوطني��ة للنفط يف بنغ��ازي، لكنها 
منع��ت م��ن ذلك بق��رارات �سدرت ع��ن جمل�ض 
االأمن التابع للأمم املتحدة تعرتف باملوؤ�س�سة 
الوطنية للنف��ط يف طرابل�ض باعتبارها الهيئة 
ال�رعية الوحيدة امل�سوؤولة عن ت�سدير النفط.

وعل��ى الرغم من تهدي��دات اأ�سدره��ا م�سوؤولو 
اأبق��ى  ال���رق يف ال�ساب��ق بعرقل��ة االإنت��اج، 
اجلي���ض الوطن��ي الليب��ي ال��ذي يق��وده خليفة 
حف��رت، واملتحال��ف م��ع احلكوم��ة والرملان 
يف ���رق الب��لد، موان��ئ رئي�سي��ة مفتوح��ة 
يف االأ�سه��ر القليل��ة املا�سي��ة اأم��ام املوؤ�س�سة 
الوطنية للنفط التي يوجد مقرها يف طرابل�ض، 
ودع��ا بيان اأ�سدرت��ه حكومة ���رق ليبيا اإىل 
النفط  "اإج��راءات فورية م��ن جميع ���ركات 
لوق��ف اأي نوع م��ن التعام��ل" م��ع جلينكور، 
وجلينكور ه��ي ال�ركة الوحي��دة التي متكنت 
من��ذ ع��ام 2015 من ���راء انت��اج النفط من 
ب�س��كل مبا���ر م��ن  ال�ري��ر وم�سل��ة  حقل��ي 

املوؤ�س�سة الوطنية للنفط.
19 مليار دوالر لرفع �إنتاج �لنفط �إىل 

2.1 مليون ب/ي بحلول 2022
���رح م�سطف��ى �سن��ع اهلل رئي���ض املوؤ�س�سة 
الوطني��ة للنف��ط يف ليبي��ا اإن ب��لده حتت��اج 
اإىل ا�ستثم��ارات بقيم��ة 19 ملي��ار دوالر على 
م��دى ال�سنوات اخلم�ض القادم��ة لتلبية هدفها 
املتمث��ل يف زي��ادة االإنت��اج اإىل 2.1 ملي��ون 
برمي��ل يومي��ا، ويزي��د اإنت��اج ليبي��ا النفط��ي 
تدريجي��ا من��ذ التو�س��ل التف��اق يف منت�سف 
2016 لفت��ح موان��ئ ت�سدير اخل��ام يف �رق 
البلد بعدما اأغلقها ف�سيل من حر�ض املن�ساآت 

النفطي��ة على مدى عدة �سنوات. وت�سبب هبوط 
االإنت��اج يف �سل حرك��ة اقت�ساد البل��د الع�سو 
يف اأوب��ك الذي يعتمد عل��ى مبيعات النفط يف 
جني االإيرادات، ويتذب��ذب االإنتاج حول 700 
األ��ف برميل يوميا من��ذ ا�ستئناف ت�سغيل حقل 
ال�رارة الرئي�سي يف غرب البلد والذي اأغلقته 
جمموعة اأخرى م��ن املحتجني. وال يزال حقل 
الغربي��ة مغلق��ا،  اأك��ر احلق��ول  ث��اين  الفي��ل 
واأ�س��اف �سن��ع اهلل اإن حق��ل ال���رارة ينت��ج 
حالي��ا 161 األ��ف برمي��ل يوميا، واأن��ه يتوقع 
ارتف��اع االإنت��اج اإىل نحو 1.2 ملي��ون برميل 
يومي��ا بحل��ول نهاي��ة الع��ام احل��ايل اإذا ظ��ل 
الو�س��ع االأمن��ي م�ستقرا ومع تق��دمي متويلت 
م��ن البنك املرك��زي واخلزان��ة العامة، وجرى 
التو�سل التفاق على �رف �رائح متويل كل 
ثلث��ة اأ�سه��ر يف 2017، واأن املوؤ�س�سة حتتاج 
له��ذه االأم��وال الإ�سلح ت�ريب��ات يف خطوط 
االأنابي��ب و�سيان��ة من�س��ات احلف��ر واإ�سلح 
االآب��ار وخ�سو�سا حق��ل ال�رارة نظ��را لطول 
فرتة اإغلقه. و�سيتطلب و�سول االإنتاج الليبي 
اإىل م�ست��واه قب��ل احل��رب االأهلي��ة البالغ 1.6 
مليون برميل يوميا اإج��راء اإ�سلحات وا�سعة 
يف حق��ول ك��رى مثل امل��روك ال��ذي ي�سغله 
م�روع م�سرتك ب��ني املوؤ�س�سة الوطنية للنفط 
و�رك��ة توت��ال الفرن�سية العملق��ة وتعر�ض 
لهج��وم م��ن تنظي��م داع���ض االرهاب��ي، وذكر 
�سن��ع اهلل اأن��ه مت الب��دء يف اإج��راء اإ�سلحات 
خل��ل  بع��د  النفط��ي  ال���رارة  حلق��ل  طارئ��ة 
كهربائ��ي ت�سب��ب يف ان��دالع حري��ق مبحط��ة 
فرعي��ة قب��ل يوم��ني مب��ا اأ�سفر ع��ن انخفا�ض 

االإنتاج بواقع 60 األف برميل يوميا.
�سقف حمدد النتاج �لنفط �لليبي

من جه��ة اأخ��رى ك�سفت م�س��ادر مطلع��ة، اإن 
جلنة املراقبة الوزاري��ة امل�سرتكة بني منظمة 
الدول امل�سدرة للنف��ط )اأوبك( واملنتجني غر 
االأع�س��اء باملنظمة، ق��د تو�سي بفر�ض �سقف 
م�روط على اإنت��اج النفط الليبي والنيجري، 
ا�ستطاع��ت ليبي��ا  ورجح��ت امل�س��ادر، ع��دم 
للمحافظة على االإنتاج عند م�ستوياته احلالية 
الت��ي تدور ب��ني ملي��ون و1.1 ملي��ون برميل 
يومي��ا، يف ح��ني اأك��دة امل�س��ادر اأن نيجريا 
م�ستعدة لفر�ض �سقف اإذا ا�ستطاعت املحافظة 
عل��ى االإنتاج م�ستقرة عن��د 1.8 مليون برميل 
يومي��ا مل��دة 90 يوم��ا، واأن اللجن��ة الوزارية 
امل�سرتكة قد تبح��ث تعميق التخفي�سات، لكن 

هناك حاجة ملزيد من الدرا�سات.
يف حني �رح وزي��ر الطاقة الرو�سي األك�سندر 
نوف��اك، اإن منتج��ني رئي�سي��ني للنفط مبنظمة 
)اأوب��ك( وخارجه��ا  للنف��ط  ال��دول امل�س��درة 
�سيناق�سون الو�س��ع يف دول منتجة من بينها 
ليبيا ونيجريا، وان هناك تكهنات يف اأ�سواق 
النف��ط ب��اأن االجتم��اع رمب��ا يطلب م��ن ليبيا 
ونيجريا االن�سمام اإىل اتفاق خف�ض االإنتاج 
املعفيتني منه حالي��ا، اذ �سيجتمع �ستة وزراء 
م��ن دول منتج��ة للنف��ط م��ن منظم��ة )اأوبك( 
وخارجه��ا يف مدينة �سان بطر�سرج الرو�سية 
ملناق�س��ة توقع��ات ال�س��وق ودرج��ة االلت��زام 

بخف�ض االإنتاج.

ع��ام بعد ع��ام ي��زداد االأم��ن الغذائ��ي �س��وًءا يف معظم 
دول الع��امل وخا�سة الدول االفريقي��ة، فعلى الرغم من 
اجلهود الدولي��ة ملعاجلة ق�سية انع��دام االأمن الغذائي، 
اإال اأن نحو 108 مليني �سخ�ض عانوا من انعدام االأمن 
الغذائ��ي احل��اد خلل ع��ام 2016، وهي زي��ادة كبرة 
مقارن��ًة بنح��و 80 ملي��ون �سخ�ض ع��ام 2015، ح�سب 
تقري��ر عاملي جديد حول االأمن الغذائي اأعلن يف مدينة 
بروك�س��ل، ففي يف الع���ر الراهن، ترز ح��دة امل�سكلة 
الغذائية وماأ�ساويته��ا نتيجة لطابعها املتناق�ض. فمن 
جه��ة، ي��وؤّدي اجلوع اإىل ه��لك املليني: فف��ي الن�سف 
الث��اين من الق��رن الع�ري��ن هلكت ب�سبب اجل��وع اأعداد 
م��ن النا���ض، تزي��د ع��ن كل الذي��ن هلك��وا خ��لل املئة 

واخلم�س��ني ال�سن��ة ال�سابق��ة ب�سبب احل��روب والنزاعات 
امل�سّلح��ة والقلق��ل االجتماعية. ومي��وت �سنوًيا ب�سبب 
اجل��وع واالأمرا���ض الناجم��ة عنه يف الع��امل، اأعداد من 
الب���ر اأكر بعدة م��رات من اأولئ��ك الذين قتل��وا نتيجة 
انفج��ار القنبلت��ني الذريت��ني، اللتني األقتهم��ا الواليات 
املتحدة االأمركية على مدينتي هرو�سيما وناكازاكي 
اليابانيت��ني يف نهاي��ة احل��رب العاملي��ة الثاني��ة عام 
1945. اأم��ا من جهة اأخرى، ف��اإن م�ستوى تطّور القوى 
املنتجة والتط��ّورات العلمية والتكنولوجية امل�ستخدمة 
يف االإنت��اج الزراعي، جتعل االإنت��اج العاملي من املواد 
الغذائي��ة ق��ادًرا عموًما عل��ى تلبية احلاج��ات الغذائية 

ل�سكان العامل.
ويف ت�سع اأزمات اإن�سانية من االأ�سواأ خلل العام 2017 
كانت احلروب االأهلية ال�سبب االأ�سا�سي للمجاعة. وهناك 

عوام��ل اأخرى تدخ��ل يف احل�ساب مث��ل االأحوال اجلوية 
خ�سو�س��ا اجلفاف واالأمطار املفاجئة التي تت�سبب بها 
ظاهرة النينو، واإ�سافة اإىل املناطق املعر�سة للمجاعة 
هن��اك دول مثل العراق و�سوري��ا )اإ�سافة اإىل اللجئني 
وم��االوي  ل�سوري��ا(  املج��اورة  ال��دول  يف  ال�سوري��ني 
وزميباب��وي دخل��ت حالة انع��دام االأم��ن الغذائي. على 
ه��ذا ال�سعيد، اأعلن االأمني العام امل�ساعد للأمم املتحدة 
لل�س��وؤون االإن�ساني��ة ومن�س��ق عمليات االإغاث��ة العاجلة 
ل��لأمم املتحدة �ستيف��ن اأوبراين اأن الع��امل يواجه "اأ�سواأ 
اأزمة اإن�سانية منذ نهاية احلرب العاملية الثانية" ب�سبب 
مواجه��ة قرابة 20 مليون �سخ�ض يف كل من ال�سومال 
وجن��وب ال�س��ودان ونيجري��ا واليم��ن خلط��ر املجاعة، 
اإذ يع��اين نح��و 33 ملي��ون �سخ���ض من نق���ض التغذية 
يف ال���رق االأو�سط و�سمال اأفريقي��ا، اأغلبهم يف العراق 

وال�س��ودان و�سوريا واليم��ن، وفق م��ا اأورد تقرير �سدر 
االثن��ني عن منظم��ة االأمم املتح��دة للأغذي��ة والزراعة 
)الفاو(. وعليه فاإن امل�سكل��ة الغذائية هي م�سكلة ملّحة 
متعّددة اجلوانب، يتجاوز حّلها اأطر القطاع الزراعي. اإن 
حل امل�سكلة الغذائية ال يرتبط بزيادة االإنتاج وتخفي�ض 
كلفت��ه فقط، بل بو�سع ا�سرتاتيجية للإ�ستخدام العقلين 
للم��وارد االإنتاجي��ة، تقوم عل��ى فهم اجلوان��ب النوعية 
والكمي��ة حلاج��ة االإن�س��ان يف الغ��ذاء. وي��رز اإحل��اح 
معاجل��ة امل�سكلة الغذائية املتفاقم��ة، لي�ض فقط نتيجة 
لعواقبه��ا الكارثي��ة عل��ى حي��اة مئ��ات امللي��ني م��ن 
النا�ض يف جمي��ع اأنحاء العامل، بل وكذلك النعكا�ساتها 
اخلط��رة على االأم��ن واالإ�ستقرار يف الكث��ر من البلدان 
وعل��ى امل�ستوى ال��دويل عموًما. فاجلوع ي�س��ّكل تهديًدا 
ال�ستق��رار احلكوم��ات واملجتمع��ات واحل��دود. واالأمن 

الغذائ��ي ال يتعّلق بالغذاء فقط، بل بجميع اأ�سكال االأمن 
- االأمن االقت�سادي، البيئي، وحتى القومي.

ذك��ر تقرير ن�رته االأمم املتحدة باال�سرتاك مع االحتاد 
االأوروب��ي، اأن عدد االأ�سخا�ض الذي��ن يعانون من خطر 
اأي  �سخ���ض  ملي��ني   108 بل��غ  الع��امل  يف  املجاع��ة 
بزي��ادة تقدر ب���35 باملئة مقارنة بع��دد اجلائعني يف 
الع��ام 2015. اأف��اد تقرير اأعد بدعم م��ن االأمم املتحدة 
واالحت��اد االأوروبي ون�ر اجلمع��ة اأن النزاعات الدامية 
والظ��روف املناخية واالرتفاع احل��اد يف اأ�سعار بع�ض 
امل��واد الغذائي��ة، �ساهم العام املا�س��ي يف ارتفاع عدد 
االأ�سخا�ض الذين يعانون من اجلوع يف العامل اإىل 108 
ملي��ني �سخ�ض، وميث��ل هذا الع��دد زي��ادة بلغت %35 
مقارن��ة بع��دد اجلائعني يف العامل خ��لل العام 2015 
والذي كان 80 ملي��ون ن�سمة، وتعبر االأ�سخا�ض الذين 

يعان��ون "م��ن انعدام خط��ر يف االأمن الغذائ��ي" ي�سمل 
الذي��ن كانوا يعان��ون اأ�سل م��ن نق�ض ح��اد يف الغذاء 
وعاجزي��ن عن تلبي��ة حاجاتهم يف ه��ذا املجال ب�سكل 
دائ��م، على غ��رار االأ�سخا���ض الذين يج��رون على ذبح 

موا�سيهم لتجنب املوت جوعا.
ويفي��د التقرير اأن هذا االنع��دام احلاد يف االأمن الغذائي 
ميك��ن اأن يتفاق��م هذا العام ع��ر و�س��ول املجاعة اإىل 
اأربع��ة بلدان ه��ي جنوب ال�س��ودان وال�سوم��ال واليمن 
و�سم��ال ���رق نيجري��ا، والتقري��ر ال��ذي يعتم��د على 
اأ�سالي��ب ع��دة يف حتديد مقايي�ض املجاع��ة، ياأتي ثمرة 
تع��اون ب��ني االحت��اد االأوروب��ي ووكاالت ع��دة تابعة 
للأمم املتحدة والوكالة االأمريكية "يو ا�ض ايد" والعديد 
م��ن الهيئ��ات االإقليمي��ة املتخ�س�س��ة. بح�س��ب فران�ض 

بر�ض.
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ماذا يجري تحديدًا للذهب األسود في ليبيا؟
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ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

566.07
8.53
1.53%

887,004,907
1,348,928,348

504
38
16
8
14

1.25
256,708,336.00

0.62
247,652,256.00

0.34
109,780,000.00

0.90
39,364,244.00

0.41
38,923,464.00

)BKUI( كورد

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)BCOI( أهلي

0.62
408,685,000.00

0.34
324,000,000.00

1.25
205,366,667.00

0.41
97,050,000.00

0.47
58,290,094.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BKUI( كورد

)BCOI( أهلي

)BIBI( اثمار
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