
ُتعرف ال�س��عبوبة باأنها الفل�س��فة ال�سيا�س��ية التي تدعم حقوق 
ال�س��عب ونف��وذه، وع��ادة مايك��ون ذل��ك يف مواجه��ة النخب��ة 
�ساحب��ة االمتيازات، ام��ا االآن جرني�سب��ان رئي�س االحتياطي 
الفيدرايل االمريكي فريى يف ال�سعبوية االقت�سادية، باأنها رد 
، وهو ذلك  م��ن ال�سعب الذي جرى اإفقاره على املجتمع املق�صرّ
املجتمع الذي يتميز بوجود نخبة اقت�سادية ينظر اىل افرادها 
عل��ى اأنهم قامع��ون. ويف ظ��ل ال�سعبوي��ة االقت�سادية تخ�سع 
احلكوم��ة ملطال��ب ال�سع��ب، مع قليل م��ن االهتم��ام باحلقوق 
الفردي��ة اأو الواق��ع االقت�س��ادي اخلا���س بكيفية زي��ادة ثروة 

البالد اأو حتى احلفاظ عليها.
بعب��ارة اأخرى، يك��ون هناك جتاهل تام للنتائ��ج االقت�سادية 
العك�سي��ة لل�سيا�س��ات، عم��داً اأو ب��دون ق�سد، وكما ه��و متوقع 
فاأو�سح ماتك��ون ال�سعبوية يف االقت�س��ادات ذات امل�ستويات 
العالي��ة من تفاوت الدخول، كما يف اأمريكا الالتينية، والواقع 
اأن التفاوت يف اقت�سادات اأمريكا الالتينية كافًة من بني اأعلى 
امل�ستويات يف العامل، فهي اأعلى بكثري من اأية دولة �سناعية، 

واأعلى ب�سكل خا�س من اأي من اقت�سادات �صق اآ�سيا.
ت�سع��ى ال�سعبوي��ة االقت�سادي��ة اىل اال�س��الح، ولي���س الثورة، 
وموق��ف ممار�سيها وا�س��ح ب�ساأن املظ��امل الواجب معاجلتها، 
غ��ري اأن و�سف��ات عالجه��م تت�س��م بالغمو���س، فعل��ى عك���س 
الراأ�سمالي��ة اأو اال�سرتاكية، التاأتي ال�سعبوية االقت�سادية معها 
بتحلي��ل حمدد ال�سكل لل���صوط الواجب توافره��ا خللق الرثوة 
ورف��ع م�ست��وى املعي�س��ة، كما اأنه��ا لي�ست وليدة فك��ر، بل هي 
باالح��رى �صخ��ة اأمل، اذ يق��دم الزعماء ال�سعبوي��ون وعوداً ال 
لب���س فيها لعالجاملظامل املت�سورة، واع��ادة توزيع االرا�سي 
وحماكم��ة النخبة الفا�سدة التي يزعمون اأنه��ا �صقت الفقراء، 
اذ يع��د الزعم��اء باالر���س وامل�سكن واملاأكل للجمي��ع، كما اأن 

العدالة مرغوبة ب�سدة وقابلة العادة التوزيع.
وبالطب��ع ف��اإن ال�سعبوي��ة االقت�سادي��ة باأ�سكاله��ا املختلف��ة 
راأ�سمالية ال�سوق احلرة، ولكن هذا املوقف خاطىء من اأ�سا�سه، 
ويق��وم عل��ى اأ�سا���س فه��م للراأ�سمالي��ة، اذ اإن االقت�سادي��ني 
ال�سعبوي��ني تكون فر�ستهم اأف�س��ل لتحقيق اأهدافهم من خالل 
املزي��د من الراأ�سمالية ولي�س االأق��ل منها، مثال ذلك )النموذج 
ال�سعبوبي االمريكي بقيادة دونالد ترامب والنموذج ال�سعبوي 

الفرن�سي ماري��ن لوبان(، فحيثما كان هناك جناح، اأي حيثما 
ترتف��ع م�ستوي��ات معي�سة االغلبي��ة يكون ملزيد م��ن اال�سواق 

املفتوحة والقدر االأكرب من امللكية اخلا�سة دور مهم.
تتخيل ال�سعبوية االقت�سادية عاملًا اأكرث ا�ستقامة يبدو االطار 
املفاهيم��ي �صفًا عن احلاجة الوا�سح��ة وامللحة، ومبادوؤها 
ب�سيط��ة، فاذا كانت هناك بطالة، فحينئذ ينبغي على احلكومة 
توظي��ف العاطل��ني، واذا كان النق��د �سحيح��ًا وكان��ت اأ�سع��ار 
الفائ��دة مرتفع��ة نتيجة لذلك، ينبغي عل��ى احلكومة و�سع حد 
اأق�س��ى الأ�سع��ار الفائ��دة اأو طبع املزيد من النق��ود، واذا كانت 
ال�سل��ع امل�ست��وردة ته��دد فر���س العم��ل، فعل��ى اال�ست��رياد اأن 

يتوقف.
تق��دم ال�سعبوي��ة وع��وداً كب��رية ب��دون اأن تاخ��ذ يف االعتب��ار 
كيفي��ة متويله��ا، ويف كث��ري م��ن االحيان ت��وؤدي الوع��ود اىل 
نق���س يف العائ��دات املالية وجتعل م��ن امل�ستحيل االقرتا�س 
من القط��اع اخلا�س او امل�ستثمرين االأجان��ب، ويوؤدي هذا يف 
الغال��ب تقريبًا اىل اعتماد يائ�س عل��ى بنك مركزي يقوم بدور 
ال���صاف، وبا�ستم��رار يطلق تزايد مطالبة البن��ك بطبع النقود 
لزي��ادة الق��درة ال�صائي��ة للحكومة ���صارة عا�سف��ة الت�سخم 

املف��رط النارية، وكانت النتيجة على مر التاريخ هي االطاحة 
املجتمع��ي،  لال�ستق��رار  ال�سدي��دة  والتهدي��دات  باحلكوم��ات 
وق��د ميز هذا النم��ط واقعة ت�سخ��م الربازيل يف ع��ام 1994، 
واالرجنت��ني ع��ام 1998 وغريه��ا، وكان تاأث��ري ذل��ك عل��ى 
جمتمعات تل��ك البلدان مدمراً، ويوؤك��د االقت�ساديان الدوليان 
رودج��ر دورنبو���س و�سيبا�ستي��ان ادواردز اأن��ه )يف نهاية كل 
جترب��ة �سعبوية تك��ون االجور احلقيقية اأدن��ى مما كانت عليه 

عند بدايتها(.
ال�سعبوي��ة املرتبط��ة باحلق��وق الفردية، ه��ي ماي�سميه معظم 
النا���س الدميقراطي��ة الليربالي��ة، وم��ع ذل��ك ي�س��ري ا�سط��الح 
ال�سعبوي��ة االقت�سادي��ة كم��ا ي�ستخدم��ه معظ��م االقت�ساديني 
�سمن��ًا اىل دميقراطي��ة فيه��ا نعت احلقوق الفردي��ة مفقود اىل 
ح��د كبري، وعندما ميكن ل� 51% من املجتمع جتاهل حقوق ال� 
49% املتبقية ب�سكل قانوين، ف��اأن الدميقراطية املطلقة توؤدي 
اىل الطغيان، وبعد ذلك اأ�سبح امل�سطلح م�ستهجنًا عندما ُطبق 
عل��ى اأ�سخا�س مث��ل الرئي���س االرجنتيني خوان ب��ريون الذي 
يع��د م�س��وؤواًل يف نظر العديد م��ن املوؤرخني عن ت��دين الو�سع 

االقت�سادي يف االرجنتني.

يرى اخلرباء اأن �سعبية حمركات الديزل )ال�سوالر( 
الت��ي كان��ت يف وق��ت م��ن االأوقات ه��ي املحرك 
املف�س��ل مل�سرتي��ي ال�سي��ارات يف اأوروبا ترتاجع 
بو�س��وح، حيث ت�سري اأرقام ال�سيارات اجلديدة اإىل 
تف�سي��ل امل�ستهلك��ني االآن لل�سي��ارات التي تعمل 

مبحركات بنزين.
وجاء االبتع��اد عن ال�سي��ارات العامل��ة بالديزل، 
جمموع��ة  تالع��ب  ف�سيح��ة  تفج��ر  نتيج��ة 
"فولك�سفاج��ن" االأملانية اأكرب منتج �سيارات يف 
اأوروب��ا بنتائ��ج اختب��ارات معدالت الع��وادم يف 
�سياراته��ا التي تعمل بالدي��زل، حيث اعرتفت يف 
اأيل��ول )�سبتم��رب( 2015 بتزويد نح��و 11 مليون 
�سيارة ديزل من اإنتاجها يف خمتلف اأنحاء العامل 
بربنام��ج كمبيوت��ر معق��د يقل��ل كمي��ات العوادم 
املنبعث��ة من ه��ذه ال�سي��ارات اأثن��اء االختبارات، 
مقارنة بالكميات احلقيقي��ة املنبعثة اأثناء ال�سري 
يف ظروف الت�سغيل الطبيعية، وفقا ل�"االأملانية".

لي���س ذل��ك فح�س��ب ب��ل اإن اأملاني��ا تدر���س حظر 
ا�ستخ��دام �سيارات الدي��زل يف املدن ذات معدالت 

التلوث املرتفعة.
كما تعتزم بريطانيا حظر �سري ال�سيارات اجلديدة 
الت��ي تعمل بالدي��زل اأو بالبنزين اعتبارا من عام 
2040 يف حماول��ة ملواجه��ة تل��وث اله��واء يف 

البالد.  ومن املنتظر اأن يتخلى اأ�سحاب ال�سيارات 
الديزل يف لندن عن �سياراتهم يف وقت اأقل ب�سبب 
زي��ادة ر�س��وم االنتظ��ار يف �ساح��ات ال�سي��ارات. 
كم��ا تاأم��ل باري���س يف التخل���س التدريج��ي من 

ال�سيارات التي تعمل بالديزل.
ال�سي��ارات  اأخ��رى دخل��ت �سناع��ة  م��ن ناحي��ة 
االأ�سب��وع  نهاي��ة  يف  جدي��دة  اأزم��ة  االأوروبي��ة 
املا�سي مع ظهور تقارير عن تورط جمموعة من 
�صكات ال�سي��ارات الكربى، بخا�سة االأملانية يف 
تكتل احتكاري بهدف مناق�سة االأ�سعار والتقنيات 

مبا يف ذلك اإجراءات التعامل مع العوادم.
التاب��ع  االحت��كار  مكافح��ة  مكت��ب  اأعل��ن  وق��د 
للمفو�سي��ة االأوروبي��ة ع��ن اإجراء حتقي��ق ب�ساأن 
احتمال انتهاك ال�صكات لقواعد حماية املناف�سة 

ومكافحة االحتكار يف االحتاد االأوروبي.
وان�س��م وزي��ر النقل األك�سن��در دوبرن��دت ووزيرة 
يف  ت�سيربي���س  بريجي��ت  االقت�سادي��ة  ال�س��وؤون 
اأملاني��ا اإىل ق��ادة النقاب��ات العمالي��ة يف دع��وة 
عل��ى  ال��رد  اإىل  االأملاني��ة  ال�سي��ارات  ���صكات 

اتهامات االحتكار بطريقة وا�سحة.
وت�سري اأحدث اأرقام مبيعات ال�سيارات الديزل اإىل 

تغيري مزاج امل�ستهلكني يف اأوروبا.
يذك��ر اأن وق��ود الديزل كان يو�س��ف يف وقت من 
االأوق��ات باأنه الوق��ود احللم للم�ستقب��ل، لكن منذ 
ظه��وره اأي�س��ا يواج��ه انتق��ادات وا�سع��ة ب�سب��ب 

انبع��اث اأكا�سي��د النيرتوج��ني اخلط��رية نتيج��ة 
اح��رتاق ه��ذا الوق��ود وه��و م��ا يت�سب��ب يف وفاة 

االآالف �سنويا.
و�سه��د الن�س��ف االأول م��ن الع��ام احل��ايل تراجع 
مبيع��ات �سي��ارات الدي��زل اجلدي��دة يف اأملاني��ا 
بن�سب��ة 41.3 يف املائة، بعد �سن��وات من �سيطرة 

هذه ال�سيارات على املبيعات.
يف الوق��ت نف�سه تزاي��د ا�ستخدام ال�سي��ارات التي 
تعم��ل بالوق��ود البدي��ل مث��ل الغ��از امل�سغ��وط 
والكهرب��اء، رغ��م احلواف��ز الت��ي تقدمه��ا اأملانيا 
تقدمها للمواطنني الذي��ن ي�سرتون هذه ال�سيارات 

فاإن وترية منو مبيعاتها اأبطاأ من املتوقع.
ويعتقد خب��ري ال�سيارات "هانز ج��ورج مارميت" 
اأن االجت��اه نحو تبني معايري اأ�سد �صامة لتقليل 
االنبعاثات الكربوني��ة من ال�سيارات التي �ستجرب 
ال���صكات املنتج��ة عل��ى ا�ستخ��دام اأنظم��ة اأكرث 
تعقي��دا ملعاجلة العوادم، �سيكون م�سمارا اإ�سافيا 

يف نع�س حمركات الديزل.
ي�س��ار اإىل اأن �صك��ة ال�سي��ارات االأملانية الفخمة 
م��ن  �سي��ارة  األ��ف  �سح��ب 850  "اأودي" تعت��زم 
االأ�س��واق لتغي��ري اأجه��زة اختب��ار التل��وث، فيم��ا 
توا�س��ل �صكات ت�سنيع ال�سيارات يف البالد دفع 
ثمن باه��ظ من ج��راء ف�سيحة انبعاث��ات الديزل 

التي طالت اأجزاء من ال�سناعة.
وقالت "اأودي" التابعة ملجموعة "فولك�سفاجن"، 

التغي��ري  عملي��ة  اإن 
هذه "�ستح�سن معدالت 
االنبعاث��ات" بخف�سه��ا 
يف مراك��ز امل��دن، وفقا ل� 
ه��ذه  وتاأت��ي  "االأملاني��ة". 
االأنب��اء بع��د اأيام م��ن اإعالن 
�صكة دميلر املناف�سة، ومقرها 
�ستوجت��ارت، اأنه��ا �ست�سحب اأكرث 
م��ن ثالث��ة مالي��ني م��ن �سياراتها 
الفخم��ة مر�سيد���س بين��ز يف اأوروبا 

لتح�سني اأداء انبعاثات الديزل.
"اأودي" اإن �سحبه��ا ال�سي��ارات  وقال��ت 
لل�سي��ارات  االنبعاث��ات  اأداء  �سيح�س��ن 
 6( دي��زل  امل��زودة مبح��ركات  املت���صرة 
و8 �سلن��در( التي تف��ي مبعي��اري االنبعاثات 

)يورو5 ويورو6(.
ذات  "اأودي"  لعرب��ات  التعدي��ل  ه��ذا  ويتواف��ر 
املح��ركات املت���صرة يف اأي م��كان با�ستثن��اء 
حكوم��ة  ودع��ت  وكن��دا.  املتح��دة  الوالي��ات 

امل�ست�س��ارة االأملاني��ة اأجني��ال م��ريكل قب��ل اأيام 
قليل��ة، كربي��ات ���صكات ال�سي��ارات يف الب��الد، 
وكذل��ك الق��ادة ال�سيا�سي��ني الرئي�سي��ني، اإىل قمة 
ال�سه��ر املقبل ملناق�س��ة تدابري خف���س انبعاثات 
الدي��زل. و�سي�سمل منتدى الدي��زل الوطني روؤ�ساء 
"فولك�سفاجن"، "اأودي"، "بور�س"، "بي اإم دبليو" 

اأملانيا و"اأوبل". "فورد" يف  "دميلر"، عمليات 
واأف��اد تقري��ر ملجل��ة "دي��ر �سبيج��ل" االإخبارية 
ال�سي��ارات يف  اإنت��اج  ���صكات  ب��اأن  االأملاني��ة، 
اأملانيا تواجه �سبهات قوية بارتكابها ممار�سات 

تنتهك قوانني املناف�سة.
وجاء يف التقرير اأن �صكات "فولك�سفاجن، اأودي، 
بور�س��ه، بي اإم دبليو، دميل��ر"، تناق�س فيما بينها 
وداخ��ل دوائر عم��ل �صية م�سائ��ل تقنية، واأخرى 
تتعلق بالتكاليف واملوردين ملكونات ال�سيارات.

واعتم��دت املجل��ة يف اإع��داد تقريره��ا عل��ى م��ا 
ذكرته "فولك�سفاجن" يف ملخ�س قدمته ل�سلطات 
حماية املناف�س��ة يف اأملانيا. واأ�سارت املجلة اإىل 
اأن �صك��ة دميلر هي االأخ��رى اأودعت ما ميكن اأن 
ي�سم��ى "بالغا ع��ن ال��ذات" لدى �سلط��ات حماية 

املناف�سة.
وقال التقري��ر اإن �صكات: "فولك�سفاجن، ودميلر، 
وب��ي اإم دبليو" مل ترغب يف التعليق على التقرير، 
حي��ث ذكرت "دميلر" و"ب��ي اإم دبليو" اأنها جمرد 
"تكهن��ات". وتراجعت قيم��ة اأ�سهم تلك ال�صكات 

بعد �سدور التقرير تراجعا وا�سحا.
و�ستكون لهذه التهمة اأ�س��داء ثقيلة الوطاأة، حيث 
اإن اأكرث م��ن 200 من العاملني يف هذه ال�صكات 
ال بد اأنهم تواط��وؤوا على عمل هذه الدوائر ال�صية 
من��ذ ت�سعينيات الق��رن املا�سي، وفق��ا ملا تقوله 
املجل��ة، وو�سعوا بذل��ك قوان��ني املناف�سة خارج 

حيز التاأثري.
واأف��اد التقرير باأن هذه التفاهمات تعلقت بجميع 
تفا�سي��ل تطوير �سناع��ة ال�سي��ارات، ومن بينها 
مناق�س��ة ق�ساي��ا التقنية اخلا�س��ة بتنقية عوادم 
الدي��زل. واأ�ساف��ت املجلة اأن املناق�س��ات ال�صية 
له��ذه املجموعات طالت اأي�س��ا اختيار املوردين، 

وحتديد التكاليف اخلا�سة باأجزاء ال�سيارات.
"فولك�سفاج��ن" ع��ن  ب��الغ  اأن  وذك��رت املجل��ة 
نف�سه��ا، الذي ينطب��ق اأي�سا عل��ى كل من "اأودي" 
و"بور�س��ه" يت�سمن �سبهة ب��اأن هناك "ت�صفات 

تعار�س قوانني مكافحة االحتكار".
وكان باحث��ون يف االقت�س��اد وقط��اع �سناع��ة 
ال�سيارات يف اأملانيا قد حذروا من حظر ال�سيارات 
اإن  قائل��ني  االحرتاق��ي،  املح��رك  ذات  اجلدي��دة 
ه��ذا احلظ��ر �سيك��ون الطري��ق اخلاط��ئ لتحقي��ق 
حماي��ة املن��اخ بال�س��كل االأن�س��ب ق��در االإمكان، 
وذل��ك ح�سبما اأو�س��ح رئي�س معهد اإيف��و الأبحاث 

االقت�ساد يف برلني.
واأو�س��ح باحثو معه��د اإيف��و يف درا�ستهم اأن نحو 
620 األ��ف وظيفة يف قط��اع ال�سناعة يف اأملانيا 
تعتم��د ب�سكل مبا�ص اأو غري مبا���ص على �سناعة 

�سيارات البنزين والديزل.
واأجري��ت الدرا�س��ة بتكلي��ف من االحت��اد االأملاين 
لل���صكات امل�سنع��ة لل�سيارات.كم��ا اأك��د مع��دو 
الدرا�س��ة اأن 13 يف املائ��ة، م��ن اإجم��ايل الن��اجت 
�سنوي��ا،  ي��ورو  ملي��ار   48 نح��و  اأي  ال�سناع��ي، 

�سيتعر�س للخطر يف حالة حظر هذه ال�سيارات. 
من جهة اخرى يعتقد كثري من املحللني اأن هناك 
احتم��اال كبريا اأن ترتفع اأ�سع��ار النفط مرة اأخرى 

اإىل نط��اق 50 دوالرا. ياأتي هذا التوقع بعد ظهور 
�سل�سل��ة م��ن البيان��ات الت��ي اأعطت بع���س االأمل 
اإىل املتعامل��ني املتفائل��ني، الذي��ن ا�ستبعدوا من 
االأ�س��واق يف حزيران )يونيو(. عل��ى الرغم من اأن 
كل نقطة بيانات على حدة لي�ست كلها مهمة، لكن 
اإذا مت اعتماده��ا جمتمعة فاإنه��ا ت�سري اإىل بع�س 
مظاه��ر الت�س��دد يف االأ�سواق. على �سبي��ل املثال، 
يف تقرير اأ�س��واق النفط االأخري ال�سادر عن وكالة 
الطاق��ة الدولية يف الن�س��ف االأول من هذا ال�سهر، 
اخل��رب الذي ت�سدر عناوي��ن ال�سحف هو اأن معدل 
امتث��ال منظم��ة ال��دول امل�س��درة للنف��ط )اأوبك( 
انخف���س عل��ى خلفية ارتف��اع االإنتاج م��ن ليبيا 
ونيجريي��ا. وم��ن املحتمل اأن توؤدي ه��ذه الزيادة 
غري املتوقعة يف االإنتاج اإىل تاأخر اإعادة التوازن 
يف اأ�سواق النفط. ولكن هذا العنوان الهبوطي طغى 
عل��ى عنوان اآخر هو مراجع��ة الطلب على النفط –
حي��ث قال��ت الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة اإن الطلب 
العاملي على النفط �سريتفع هذا العام مبقدار 1.5 
ملي��ون برميل يوميا اأو بزيادة قدرها 0.1 مليون 
برمي��ل يوميا عل��ى تقدي��رات الوكال��ة يف ال�سهر 
ال�ساب��ق. لذلك، فاإن الطلب اآخذ يف االرتفاع ب�سكل 
اأ�صع مم��ا كان متوقعا، خا�س��ة يف الربع الثاين 
مقارن��ة بالرب��ع االأول، م��ا ي�س��ري اإىل اأن الن�سف 
الث��اين من الع��ام �سي�سهد على االأرج��ح انخفا�سا 
قوي��ا يف املخزون. واأيدت اأرقام الطلب من وكالة 
الطاقة الدولية بيانات �س��درت اأخريا من ال�سني 
تب��ني اأن الطلب من امل�سايف يف حزيران )يونيو( 

كان ثاين اأقوى رقم قيا�سي.
 والأن االإنت��اج املحل��ي ال�سين��ي كان ق��د انكم�س 
ب�س��كل كبري على مدى ال�سن��وات القليلة املا�سية، 
فق��د ا�سط��رت اإىل زي��ادة واردات النف��ط اخل��ام. 
اأ�سع��ار  ارتف��اع  اإىل  اأدى  ال��ذي  الث��اين  وال�سب��ب 
النف��ط ول��و بب��طء ه��و ع��دد من�س��ات احلف��ر يف 
الوالي��ات املتح��دة، التي عل��ى الرغم م��ن اأنها ال 
ت��زال تتزاي��د، اإال اأنه��ا اآخذة يف االرتف��اع مبعدل 
اأبطاأ. فف��ي االأ�سبوع الثاين من ه��ذا ال�سهر، ارتفع 
ع��دد احلفارات مبقدار اثنني فق��ط، وهو عدد قليل 
ن�سبي��ا يف �سياق االرتفاع ال��ذي ا�ستمر 14 �سهرا 
من��ذ ربيع ع��ام 2016. وخ��الل االأ�سابيع الثالثة 
املا�سي��ة، زاد ع��دد من�سات احلف��ر يف ت�سكيالت 
النفط ب�سورة عامة مبقدار �سبع فقط؛ يف حني يف 
ف��رتة االأ�سابيع الثالثة ال�سابقة، قفز عدد من�سات 
احلف��ر مبقدار 25. ذلك اأن اأ�سعار النفط املنخف�سة 
ب��داأت تقل��ق ���صكات النف��ط ال�سخ��ري وتردعها 
م��ن القفز م��رة اأخرى بق��وة �سديدة. ه��ذا التباطوؤ 
يف ارتف��اع ع��دد من�س��ات احلفر هو ال��ذي اأعطى 
املتعامل��ني يف االأ�سواق االأمل يف اأن يتم احلد من 
طف��رة احلف��ر، االأمر ال��ذي من �ساأن��ه اأن ي�سهم يف 

زيادة ت�سدد االأ�سواق. 
وال�سبب الثالث وراء ارتفاع اأ�سعار النفط نحو 50 
دوالرا ه��و اأن اإدارة معلوم��ات الطاق��ة االأمريكية 
ن���صت على م��دى اأ�سبوعني متتالي��ني انخفا�سا 
قوي��ا يف املخ��زون. حي��ث ك�سف��ت اأرق��ام وكالة 
الطاق��ة االأمريكي��ة عن �سحب م��ن املخزون قدره 
10 و7.5 مليون برميل يف االأ�سبوعني املا�سيني 
على التوايل، بعد عدة اأ�سابيع من الرتاجع �سعودا 
وهبوط��ا اأو بقائ��ه م�ستق��را. ال يزال االأم��ر مبكرا 
للحك��م على متا�س��ك االأ�سواق، ولكن ع��دة اأ�سابيع 
اأخ��رى م��ن انخفا���س املخ��زون �ستقط��ع �سوطا 

طويال يف دعم اأ�سعار النفط.

هن��اك م�سكلة حول كفاية وات�س��اق املعلومات املتاحة 
ع��ن القط��اع النفط��ي يف الع��راق يف املج���ال الع���ام 
ذل��ك  �سم��ن  وم��ن   .)PUBLIC DOMAIN(
هن��اك م�سكلة اأك��رب عن توف��ر املعلوم��ات النفطية عن 
اقلي��م كرد�ست��ان. فم��ا تن���صه وزارة النف��ط، م�سكورة، 
يف موقعه��ا االإلك��رتوين ع��ن النفط اخل��ام والغاز، على 
اأهميت��ه الكب��رية، غ��ري كاف كم��ا اأنه ال ي�سم��ل االقليم. 
وفيم��ا ع��دا اإنت��اج النف��ط والغ��از امل�ساح��ب )ح�س��ب 
�صك��ة نف��ط اجلنوب/�صك��ة نفط مي�س��ان و�صكة نفط 
ال�سمال/�صك��ة نف��ط الو�س��ط( لي�س هن��اك بيانات عن 
انت��اج الغاز غ��ري امل�ساحب وال ع��ن البني��ة االأ�سا�سية 
النفطي��ة وتطوره��ا.]1[ كم��ا اأن��ه لي�س هن��اك بيانات 

مت�سق��ة وموؤطرة حول امل�ساري��ع النفطية امل�ستقبلية اأو 
يف ط��ور الدرا�س��ة والتنفي��ذ. ويف بيانات اإنت��اج النفط 
اخل��ام ال�سهري��ة املن�س��ورة يف املوق��ع ف��اإن جمم��وع 
اال�ستخدام��ات )الت�سدير واملجه��ز للم�سايف وحمطات 
الكهرب��اء( هو اأكرب م��ن االإنتاج. ولي�س هن��اك تو�سيح 
َهز الفرق. اإن ع��دم كفاية وانخفا�س ات�ساق  م��ن اأين ُيجَّ
�سدقي��ة  م��ن  يقل��ل  النفطي��ة  والبيان��ات  املعلوم��ات 
التحليالت والتنبوؤات التي ميك��ن اأجراءها والتو�سيات 

وال�سيا�سات التي ميكن اقرتاحها على ا�سا�سها.
)2( واإذا كان��ت هن��اك بيانات تن�ص �سهري��ًا عن اإنتاج 
النفط والغ��از يف املوقع االإلكرتوين لوزارة النفط فلي�س 
هن��اك موق��ع اإلك��رتوين ر�سم��ي الإقلي��م كرد�ست��ان وال 
من�س��ورات دوري��ة معروفة يف املجال الع��ام ميكن من 
خالله��ا معرفة بيانات ومعلومات ع��ن انتاج وت�سدير 

النف��ط اخلام والغاز اأو املنتج��ات النفطية اأو عن البنية 
االأ�سا�سية وامل�ساريع والعقود النفطية يف االإقليم.

)3( لذلك حت��ى ُت�ستكمل ال�سورة البد للباحث اأن يرجع 
ل��ع عل��ى ع��دة تقاري��ر  اإىل ع��دة م�س��ادر وجه��ات ويطَّ
ويت�س��ل بع��دة خ��رباء. وعادة م��ا يعرث عل��ى معلومات 
ودرا�س��ات  مهني��ة  اعالمي��ة  وم�س��ادر  تقاري��ر  يف 
مقدم��ة ملوؤمت��رات متخ�س�س��ة اأكرث بكث��ري )ولكن لي�س 
بال���صورة اأك��رث ات�ساق��ًا( مما هو متوفر عل��ى املواقع 
الر�سمي��ة. له��ذا ال�سبب اأق��در عاليًا جه��ود ال�سيد/حمزة 
اجلواه��ري يف ن���ص املعلوم��ات النفطي��ة، واأطل��ب منه 
اال�ستم��رار بذلك. كما ا�سري بتقدير جلهود د. فوؤاد االأمري 
التي ن�صت بتقرير �سامل يف موقع �سبكة االقت�ساديني 
العراقيني. وي�سكر يف هذا املجال اأي�سًا د. ثامر العكيلي 
يف كتابات��ه ملوق��ع ال�سبك��ة وال�سي��د/ ف��الح اخلواجة 

مبداخالته املتعددة.
)4(  اإن احل�س��ول عل��ى العدي��د م��ن التقاري��ر النفطي��ة 
“الر�سمية” يف بع�س االأحيان �سعب وال يتاح للجميع. 
عل��ى �سبيل املث��ال، اإن ما هو متاح ع��ن اال�سرتاتيجية 
ت�سك��ر  والت��ي   ،  INES للطاق��ة  املتكامل��ة  الوطني��ة 
اجله��ة امل�سوؤول��ة عل��ى اإتاحت��ه، هو 22 �سفح��ة ب�سكل 
ملخ�س تنفيذي )ن�ص على موقع MEES يف حزيران 
باالإ�ساف��ة لتداول��ه يف االإنرتن��ت( يف ح��ني اأن التقرير 
املف�س��ل )�سبع��ة اأج��زاء(، وال��ذي يب��دو م��ن امللخ���س 
التنفي��ذي اأن��ه ينط��وي عل��ى جه��د كب��ري ومعلوم��ات 
وبيان��ات تف�سيلية غنية، غري مت��اح يف املجال العام. 
رمب��ا ح�س��ل على بع���س االأج��زاء اأو جميعه��ا عدد من 
االأ�سخا���س ب�س��كل �سخ�س��ي. ولك��ن االأ�س��ل يف ن���ص 
املعلوم��ات ه��و اتاحته��ا يف املج��ال الع��ام ليتمك��ن 

املهتم��ون بال�ساأن النفطي واالقت�سادي االطالع عليها 
وي�سبح نقا�سها �ساماًل ومتوازنًا ومثمراً.

ِكن  )5( وم��ع فائدة امللخ�س التنفيذي الذي ميكن اأن مُيَّ
الباح��ث من التعلي��ق والتقييم، كما قم��ت به يف مقايل 
املن�سور يف MEES يف 12 اآب/اأغ�سط�س 2013، فاإن 
اإتاح��ة التقرير التف�سيل��ي يوفر اأر�سية اأ�سم��ل للتعليق 
والتقيي��م عل��ى جمموع��ة وا�سعة من الق�ساي��ا املتعلقة 
بامل�س��ار امل�ستقبل��ي للطاق��ة واالقت�ساد عموم��ًا. على 
�سبيل املث��ال، باالإ�سافة ل�سيناريوهات اإنتاج وت�سدير 
النفط اخل��ام والغاز قد يتيح التقري��ر التف�سيلي معرفة 
اأ�س���س تقدير اال�سته��الك املحلي احلا���ص وامل�ستقبلي 
ملجم��وع الطاقة وتوزيعه ب��ني اأ�سكاله��ا املختلفة مبا 
يف ذلك اال�سته��الك املحلي للمنتج��ات النفطية والغاز 
والكهرب��اء. وه��ذا بالطب��ع يعتم��د عل��ى �سيناريوهات 

التطور القطاعي كال�سناعة والكهرباء واالإن�ساء والنقل 
واال�سته��الك املن��زيل والتج��اري واخلدم��ي والت�سدير 
و�سواًل اإىل �سيناريوهات الناجت املحلي االإجمايل. ويف 
ه��ذا املجال قد ميكن معرفة امل�سار امل�ستقبلي لالأ�سعار 
املحلي��ة للطاقة التي افرت�س التقري��ر حتريرها وكيف 
اأُخ��ذت باالعتب��ار يف تقدي��ر م�سار اال�سته��الك املحلي 
للطاق��ة واأثر ذلك على كمية املتوفر للت�سدير من النفط 

اخلام والغاز م�ستقباًل. 
واعتم��اداً عل��ى فر�سياته��ا امل�ستقبلي��ة، م��ن ناحي��ة، 
الفني��ة  العالق��ات  وتفاع��ل  والبيان��ات  واملعلوم��ات 
وا�ستخدم��ت  عليه��ا  اعتم��دت  الت��ي  واالقت�سادي��ة 
يف تنبوؤاته��ا، م��ن ناحي��ة اأخ��رى. ي�ستطي��ع الباح��ث 
تق��دمي تقييم اأ�سم��ل ملعقولي��ة ال�سيا�س��ات واالإجراءات 

والتو�سيات املقرتحة يف االإ�سرتاتيجية.
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المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

568.09
0.89
0.16%

784,584,579
855,007,599
398
37
11
11
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1.25
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79,090,072.00

2.36
71,090,600.00

0.33
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9.00
33,066,000.00
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)HBAG( بغتيل
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0.33
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0.46
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0.38
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)BIME( اوسط
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