
الت��زام البل��دان امل�س��درة للنف��ط اخل��ام بخف���ض م�س��تويات 
االنتاج، منذ مطلع العام اجلاري، اأ�س��هم بو�س��وح يف تقلي�ض 
تخم��ة املعرو���ض النفط��ي وحتقي��ق الت��وازن بني م�س��تويات 

العر�ض والطلب يف ا�سواق النفط العاملية.
ولكن ملاذا ا�ستمرت اال�سعار بالتاأرجح ما بني 50-55 دوالر 
للربمي��ل ومل تالم���ض عتب��ة 60 دوالر طيلة االأ�س��هر اخلم�س��ة 
املا�س��ية كم��ا توقع اخل��رباء عل��ى الرغم من تنفي��ذ 95% من 

اتفاق التخفي�ض النفطي.
يف�رس االرتفاع امل�ستمر يف م�س��تويات املخزون اال�سرتاتيجي 
العامل��ي من النف��ط اخلام ال�س��غوط التي تتعر�ض لها ا�س��عار 
النفط وحتول دون تعايف م�س��توياتها طبقا الأ�سا�سيات ال�سوق 
النفطي��ة. فعلى الرغم من اجماع معظ��م توقعات خرباء النفط 
واملخت�س��ني بهب��وط املخزون اال�س��رتاتيجي العامل��ي للنفط 
خالل ا�س��هر، ب�س��بب خف�ض امدادات النفط اخلام املرتتب على 
دخول االتفاق النفطي حيز التنفيذ، اال ان م�س��تويات املخزون 
وا�س��لت االرتف��اع لت�س��ل اىل قرابة 3.3 ملي��ار برميل بعدما 

كان قرابة 2.5 مليار برميل قبل �سنوات.
ويبدو ان ا�س��تمرار تدفق النفط ال�س��خري اىل االأ�سواق وتكيفه 
م��ع م�س��تويات 50 دوالر للربمي��ل، ب�س��بب خف���ض التكاليف 

وتطوي��ر تقني��ات انت��اج جدي��دة، ا�س��هم يف تعزيز م�س��تويات 
املخ��زون النفط��ي العامل��ي وقل���ض م��ن اث��ر اتف��اق البل��دان 

امل�سدرة للنفط يف ابتالع التخمة النفطية باالأ�سواق.
اجلولة الثانية املربرات والتداعيات

تفاق��م عج��وزات املوازنات العام��ة وموازي��ن املدفوعات يف 
معظم البلدان امل�س��درة للنفط خالل االعوام الثالث املا�س��ية 
وتاآكل ا�س��ول ال�س��ناديق ال�س��يادية للبع�ض منها دفع �سوب 
عقد االجتماع الثاين الأكرث من 18 بلد م�س��در للنفط من داخل 
اوب��ك وخارجه��ا يف فيين��ا نهاية �س��هر اي��ار مايو املا�س��ي، 
واخل��روج باتفاق نفطي جديد يق�س��ي بتمدي��د تقلي�ض انتاج 
النف��ط اخل��ام يف ال��دول النفطي��ة املجتمع��ة اىل اذار مار���ض 
2018 ب��داًل م��ن حزيران يوني��و 2017 ومبق��دار 1.8 مليون 
برمي��ل يوميا المت�س��ا�ض فائ�ض املعرو���ض النفطي امال يف 
دفع اال�سعار مل�ستوى 60 دوالر للربميل مطلع العام 2018. 

وعل��ى الرغ��م مما يحيط باالتف��اق اجلديد من خماط��ر اإنعا�ض 
النف��ط ال�س��خري الناج��م ع��ن حت�س��ن م�س��تويات اال�س��عار، 
ووع��ود الرئي���ض االمريكي دونال��د ترامب بت�س��فية املخزون 
اال�س��رتاتيجي االمريكي )والبالغ 700 مليون برميل( الرتفاع 
انت��اج النفط ال�س��خري يف الواليات املتح��دة من جهة ورغبة 
ترامب يف تقلي�ض عجز املوازنة من جهة اخرى، فان لالتفاق 

اجلديد عدد من االيجابيات قد ت�س��هم يف حتقيق هدف البلدان 
امل�سدرة للنفط من حت�سني م�ستويات اال�سعار.

1. توح��د البل��دان امل�س��درة للنف��ط اخل��ام م��ن داخ��ل اوب��ك 
وخارجه��ا حت��ت مظل��ة اتفاق فين��ا اجلديد يعن��ي التحكم مبا 
يف��وق ثلثي انت��اج النفط العاملي، وهذا يعن��ي التحكم باجلزء 
االكرب من م�س��تويات العر�ض العاملي متهيدا لتوجيه بو�س��لة 

اال�سعار.
2. ا�س��ارت تقاري��ر منظمة الطاقة الدولية اىل ا�س��تمرار تنامي 
الطل��ب العاملي على النفط اخلام خالل العام احلايل مبا يفوق 
امللي��ون برمي��ل يومي��ا لي�س��ل اىل قراب��ة 98 ملي��ون برميل 
يومي��ا مطل��ع العام 2018 ما يزيد من فر�ض تعايف اال�س��عار 

وامت�سا�ض تخمة املعرو�ض.
3. ت�س��اعد التوترات اجليو�سيا�س��ية العاملية بعد تويل ترامب 
رئا�س��ة الوالي��ات املتحدة خ�سو�س��ا م��ع ا�س��تمرار التوترات 
م��ع كوريا ال�س��مالية وال�رسب��ة االمريكية الت��ي وجهت اخرياً 
ل�سوريا، قد يزيد من حمى امل�ساربة باجتاه ارتفاع م�ستويات 

اال�سعار.
4. م��ن املوؤم��ل ان ميه��د االتفاق النفط��ي اجلديد ل�سل�س��لة من 
امل�س��درة  االط��راف  خمتل��ف  ب��ني  واملفاو�س��ات  اللق��اءات 
للنفط الأجل تن�س��يج �سيا�س��ات طاقة جدي��دة وقابلة للتطبيق 
وباعتماد اآليات حمكمة تعيد القوة االحتكارية ملنتجي النفط 

اخلام يف خمتلف بلدان العامل.
ويف هذا ال�س��ياق، رفع البنك الدويل توقعاته ملتو�س��ط اأ�س��عار 
النف��ط يف الع��ام 2017 اإىل 55 دوالراً للربمي��ل، لتزي��د يف 
املتو�س��ط اإىل 60 دوالر للربميل عام 2018. موؤكدا اأن ارتفاع 
اأ�س��عار النف��ط، بدعم من خف���ض االإنتاج يف البلدان امل�س��درة 
للنف��ط )اأوب��ك( والبل��دان غري االأع�س��اء، �س��يتيح لالأ�س��واق اأن 

تتوازن تدريجيا.
م��ع ذلك ال ميك��ن التعويل على عودة م�س��تويات اال�س��عار اىل 
معدالتها ال�س��ابقة ما قب��ل 2014 نظرا لربوز ق��وة احتكارية 
جديدة، ممثلة بالواليات املتحدة االمريكية ونفطها ال�سخري، 
ي�س��عب �سمها الئتالف م�سدري النفط يف الوقت الراهن. وقد 
اك��دت البيان��ات والتقاري��ر النفطية خالل اال�س��هر املا�س��ية 
احل�سا�س��ية العالي��ة ملن�س��ات التنقي��ب ع��ن النفط ال�س��خري 
�سوب تذبذبات اال�سعار. ما يبدد معظم جهود تقلي�ض االنتاج 
وي�س��عف االمل يف ابتالع التخمة النفطية، ويزيد من خطورة 
فق��دان احل�س���ض ال�س��وقية للبل��دان امل�س��درة للنفط ل�س��الح 

م�سخات النفط ال�سخري.
ل��ذا يتوجب عل��ى البلدان النفطية كاف��ة التعاي�ض والتكيف مع 
معدالت اال�سعار اجلارية والتحرك باجتاه تنويع االقت�سادات 
الوطني��ة واحلد من هيمنة املورد النفطي على جميع مفا�س��ل 

االقت�ساد بداًل عن ترقب الفجر الكاذب.

م��ن املع��روف كث��رياً ان جمل���ض االحتياط��ي 
م��ن  بتفوي���ض  يعم��ل  االمريك��ي  الفي��درايل 
ثنائ��ي"  "تفوي���ض  �س��كل  عل��ى  الكونغر���ض 
للحفاظ على ا�س��عار ال�سلع والب�سائع، وتقليل 
البطالة وارتفاع ا�س��عار اال�س��هم. وكما �س��بق 
ان ذكرت وكالة روي��رتز، فاإن للبنك املركزي 
االأمريك��ي التزام قانوين اآخر ق��د يزعج بع�ض 
زبائنه، وهو م�س��اعدة الهيئات اال�س��تخبارية 
احلكوم��ات  عل��ى  بالتج�س���ض  االمريكي��ة 

االأجنبية.
املركزي��ة  البن��وك  م��ن   250 نح��و  فهن��اك 
واحلكومات التي حتتفظ ب� 3ر3 ترليون دوالر 
يف م���رسف االحتياطي الفي��درايل يف مدينة 
نيوي��ورك االمريكي��ة. وقلياًل ما ه��و معروف 
عن هذا ال��دور "االحتجازي"، ال��ذي غالبًا ما 
اأ�رسن��ا الي��ه، الذي يب��ني التغ��ري احلقيقي يف 
املوج��ودات االجنبي��ة يف الوثائق االمريكية، 
ال��وكاالت  ت�س��اعد  ان  املمك��ن  م��ن  الت��ي 

اال�س��تخبارية يف التاأث��ري املعلومات��ي ح��ول 
ن�ساطات بع�ض احل�سابات.

وعلى وج��ه الدقة، حاول كب��ار املوظفني يف 
وزارة اخلزان��ة والدوائ��ر االمريكي��ة االخ��رى 
اال�س��تفادة من احل�س��ابات ال�رسي��ة الأكرث من 
م��رة يف الع��ام الواح��د لتحلي��ل املوج��ودات 
اخلا�سة بالبنوك املركزية الرو�سية وال�سينية 
والعراقية والرتكي��ة واليمنية والليبية والدول 
االأخ��رى، ح�س��بما اورده العدي��دون م��ن كبار 
موظفي املجل�ض االحتياطي الفيدرايل ووزارة 
اخلزانة االمريكية الذين �سبق ان حتدثوا بذلك 

لوكالة انباء رويرتز.
لي�ض من الوا�سح مبا�رسة كيف ان املعلومات 
العامة،  "ال�رسي��ة" تختل��ف ع��ن املعلوم��ات 
ح�س��ب  املوج��ودات  حتل��ل  انه��ا  با�س��تثناء 
امل�س��ادر احلكومية. فقد جاء يف تقرير وكالة 
انباء رويرتز انها تو�سح قيمة املوجودات يف 
البنك املركزي وتو�س��عها االحتياطي ال�رسيع 
ب�س��كل "كبري"، وبان ذلك وا�سحًا ان االجانب 
ق��د يبيعون مقتنياتهم ا�س��تناداً عل��ى التقرير 

اخلا���ض بوزارة املالي��ة االمريكية حول راأ�ض 
املال الدويل.

وت�س��رتط بنود اتفاقيات احلفاظ على االموال 
الفيدرالي��ة ان��ه ميك��ن تب��ادل املعلومات مع 
املوؤ�س�س��ات االمريكي��ة "ح�س��ب احلاج��ة اىل 
املعرف��ة". وم��ن املث��ري انه ج��رى اعالن هذه 
اخلدمات يف عام 2015 باعتبارها "خدمات 
امين��ة و�رسية". كما انه من ال�رسوري معرفة 
ان ه��ذا املبداأ قد ج��رى التحايل عليه من قبل 
البن��ك املرك��زي لتجنب الو�س��ول اىل تعريف 
" احلاج��ة اىل املعرف��ة". فكم��ا ج��رى ذكره 
لوكال��ة روي��رتز انه هناك "�س��بعة من االفراد 
لديهم االطالع واملعرفة املبا�رسة انه ال يوجد 
تعري��ف متع��ارف علي��ه ملب��داأ "احلاج��ة اىل 
املعرفة"، وامنا يق��وم املحامون الفيدراليون 

يف نيويورك بتحديد كل ق�سية على حدة.
ففي اأحد االمثلة حول كيفية ا�ستخدام االجهزة 
اال�س��تخبارية االمريكية املعلوم��ات املقدمة 
م��ن االحتياطي الفيدرايل، قال��ت وكالة اأنباء 
رويرتز عن و�س��ف مراقبة احل�س��ابات املالية 

بالبن��ك  اخلا�س��ة 
الرو�س��ي  املرك��زي 
عل��ى  الت�س��ديق  بع��د 
العقوب��ات �س��د رو�س��يا 
ع��ام  م��ن  اآذار  �س��هر  يف 
املعلوم��ات  ان   ،2014
�س��اعدت يف توف��ري معرف��ة 
مو�س��كو"،  يف  العام  "املوقف 
فع��ل  ردود  كان��ت  فعندم��ا 
الكرملني مليئة بالتحدي، تو�سل 
املوظفون يف االحتياطي الفيدرايل 
ووزارة اخلزانة االمريكية ان مو�سكو 
الوالي��ات  تق��وم  ان  تخ�س��ى  كان��ت 
املتح��دة االمريكي��ة بتجميد ار�س��دتها 
على الرغم من عدم �س��مولها يف جماالت 
العقوبات، ح�س��بما اورده احد امل�س��وؤولني 
ال�س��ابقني. وبع��د قراب��ة اال�س��بوعني، اأع��اد 
البن��ك املرك��زي الرو�س��ي معظ��م اموال��ه اىل 
ان  اال  االمريك��ي،  الفي��درايل  االحتياط��ي 
االمريكي��ني  امل�س��وؤولني  جعل��ت  احلادث��ة 

يراقبون احل�سابات بدقة اأكرث ملعرفة فيما اإذا 
كانت العقوبات قد اأجربت مو�سكو على �سحب 
احتياطياتها، كما اورد امل�سدر نف�سه ، اال انه 
مل يكن من الوا�س��ح م��ا هو تاأث��ري العقوبات. 
وق��ال امل���رسف الرو�س��ي انه "ل��ن يعلق على 
تفا�س��يل عملياته وات�س��االته مع �رسكائه"، 
وكذلك مل ترد ال�س��فارة الرو�س��ية يف وا�سنطن 

على ا�ستف�سار بوا�سطة الربيد االلكرتوين.
وق��د كان البن��ك املركزي العراق��ي اأحد الذين 
ب�س��بب  والتدقي��ق  املراقب��ة  حت��ت  و�س��عوا 
مدي��ات التعاون ب��ني بغداد ونيوي��ورك. ففي 
بداي��ة ال�سهراملا�س��ي، ق��ام البن��ك املرك��زي 
العراق��ي ب��اإدراج �رسك��ة �س��ريفة عراقية يف 
القائم��ة ال�س��وداء لال�س��تباه بعالقاته��ا م��ع 
بن��اًء  القاع��دة  ومنظم��ة  اال�س��المية  الدول��ة 
عل��ى معلوم��ات وتعليم��ات فريق احل�س��ابات 
الفي��درايل.  البن��ك االحتياط��ي  االجنبي��ة يف 
واأدى ه��ذا االم��ر اىل جتمي��د ح�س��ابات �رسكة 
�س��ريفة الكوث��ر يف مدين��ة القائ��م العراقي��ة 
ويعتم��د  ال�س��ورية.  احل��دود  م��ن  بالق��رب 
االجتماع��ات  عل��ى  الفيدرالي��ون  املوظف��ون 
واملوؤمترات يف تقدمي الن�س��ح للبنك املركزي 
العراق��ي يف كيفية متابع��ة وجتميد ال�رسكات 
املحلية امل�ستبه بات�س��االتها مع االرهابيني 
او م�ساعدة اإيران يف جتنب العقوبات، كما بني 
اأح��د موظفي البن��ك املرك��زي العراقي لوكالة 

انباء رويرتز.
ومن��ذ ع��ام 2010 بداية الربي��ع العربي، قام 
يف  مث��اًل،  نيوي��ورك،  يف  الفي��درايل  البن��ك 
العديد من اال�ستف�س��ارات مع وزارة اخلارجية 
االمريكية حول االر�سدة اليمنية والليبية، كما 
اورده اأح��د املوظف��ني. فخالل االنتفا�س��ات، 
كان ع��دد م��ن موظف��ي احلكوم��ة االمريكي��ة 
يبحث��ون ان كان��ت احلكوم��ات او املتمردون 
ه��م الذين ي�س��يطرون عل��ى البن��وك املركزية، 
كما قال اأح��د املوظفني. وعندما قامت وكالة 
رويرتز مبتابعة املو�س��وع، اعرتفت ال�سلطات 
اال�س��تخباري  الك�س��ف  باأ�س��لوب  الفيدرالي��ة 
للح�س��ابات، عل��ى الرغم من ع��دم احلديث عن 
امثل��ة حم��ددة. و���رسح البن��ك املرك��زي ان 
ا�س��لوب امل�س��اركة يف املعلومات كان يتم يف 
ن��ادرة". وذكرت وكال��ة رويرتز  "منا�س��بات 
ان العدي��د م��ن البن��وك املركزي��ة الت��ي توفر 
خدم��ات احلف��اظ عل��ى االم��وال حتاف��ظ على 
درج��ة عالية م��ن ال�رسي��ة. فالبن��ك املركزي 
الفرن�س��ي، ال��ذي احتف��ظ بعدد من احل�س��ابات 
االجنبية، ي�س��من " ال�رسية الكاملة" لزبائنه، 
اال اإذا كانت هناك حاجة لتحقيق جنائي، كما 
ذكر كر�س��تيان نوير الذي كان حمافظًا للبنك 
خالل امل��دة 2003-2015 حي��ث قال: " انه 
يف ه��ذه احلال��ة فق��ط، اال ان االأم��ر ال يقت�رس 
عل��ى معرفته��ا �س��طحيًا وامن��ا بعم��ق". ويف 
الوق��ت ذات��ه، يك��رر امل�س��وؤولون االمريكيون 
ان فعاليات االحتياطي الفيدرايل تقع �س��من 
االتفاقي��ات  يف  كم��ا  اال�س��تخدام  جم��االت 

امل�ستخدمة.
قال ادوين ترومان، الذي تراأ�ض ق�س��م التمويل 

الدويل يف جمل�ض حكام االحتياطي الفيدرايل 
لعقدي��ن من الزمن قب��ل ان�س��مامه اىل وزارة 
اخلزانة االمريكي��ة يف عام 1998، انه "يجب 
على زبائ��ن االحتياطي الفي��درايل عدم توقع 
ال�رسي��ة املطلق��ة". واأ�س��اف: "ال يوجد هناك 
وع��د للزبائ��ن ان املعلوم��ات املتواف��رة ع��ن 
ح�س��اباتهم ال ميك��ن م�س��اركتها م��ع دوائ��ر 
الواليات املتحدة االمريكية". ويعمل ترومان 
االن كزميل يف معهد بيرت�سون لالقت�ساديات 

الدولية.
وق��د خ�س��عت وح��دة احلف��اظ عل��ى االم��وال 
يف االحتياط��ي الفي��درايل للتدقيق يف ال�س��نة 
املا�س��ية بع��د حتويل مبل��غ 81 مليون دوالر 
من ح�س��اب م�رسف بانغالد���ض املركزي اىل 
اأحد قرا�س��نة االنرتنت الذي �رسق املعلومات 
اخلا�س��ة بح�سابات امل�رسف يف اأكرب قر�سنة 
عرف��ت. وتدير وحدة احلف��اظ على االموال يف 
االحتياط��ي الفي��درايل معظ��م دي��ون اخلزانة 
والوكالة، وت�رسف على اأكرث من ن�سف مليون 
�س��بيكة ذهبية جممع��ة يف اقبية حتت االأر�ض 
منذ ان ب��داأ االحتياطي الفيدرايل يف نيويورك 
يف فتح ح�سابات لربيطانيا وفرن�سا قبل قرن 

من الزمان.
وح�س��بما اوردته وكالة رويرتز، زادت طلبات 
احل�س��ول على املعلومات بعد ا�سدار القانون 
الوطن��ي االمريكي لع��ام 2001، وخ�سو�س��ا 
م��ن مكتب ال�س��يطرة على االر�س��دة االجنبية، 
العقوب��ات  تنفي��ذ  عل��ى  ي�س��يطر  ق�س��م  وه��و 
املتعلق��ة بتموي��ل االرهاب، وغ�س��يل االموال، 
وجتارة اال�س��لحة واملخدرات. وعلى الرغم من 
ان ل��دى زبائن وحدة احلفاظ على االموال يف 
االحتياط��ي الفي��درايل ح�س��ابات متعددة يف 
البن��وك املركزية، اال انها ترغب يف الو�س��ول 
اىل احل�سابات املوجودة يف الواليات املتحدة 
اال�س��واق  يف  املعلوم��ات  تب��ادل  اج��ل  م��ن 
االمريكية الت��ي يوفرها االحتياطي الفيدرايل 
يف مدين��ة نيوي��ورك. ويق��وم بنك الت�س��ويات 
الدولي��ة، والبنوك املركزية الرئي�س��ية وبع�ض 
البن��وك التجاري��ة بتوف��ري خدم��ات مماثل��ة، 
كم��ا ان للزبائ��ن اأك��رث من ح�س��اب معه��م. اإال 
ان االحتياطي الفي��درايل يقدم خدمة الدخول 
اىل ا�س��واق الدي��ون االمريكي��ة واىل احتياطي 
العمل��ة العاملية –الدوالر– ومن ثم يجعل من 
البنك املركزي االمريكي اأكرب جمهز ملا يطلق 
عليه االعمال التجارية امل�رسفية املحفوظة.

م��ن املحتمل ان يكون التقرير مفاجاأة لبع�ض 
زبائ��ن االحتياطي الفيدرايل داخ��ل الواليات 
املتحدة االمريكية، حيث و�س��عت احلكومة من 
مراقبتها منذ احداث 11 �سبتمرب/ايلول، وكما 
بين��ت وثائق ويكيليك�ض يف ال�س��هر املا�س��ي 
االمريكي��ة  املركزي��ة  املخاب��رات  وكال��ة  ان 
ا�س��تخدمت و�س��ائل الكرتونية مثل ال�سماعات 
الذكي��ة واجه��زة الكومبيوت��ر وحت��ى اجه��زة 
التلفاز يف ن�س��اطاتها. ومن ثم، �سيكون تقرير 
وكال��ة روي��رتز تذك��ريا ا�س��افيًا يف الواليات 
املراقب��ة  العميق��ة ه��ي  الدول��ة  ان  املتح��دة 

الدائمة.

م��ن املتوق��ع اأن تنعك�ض ه��ذه االأزمة عل��ى العراق 
بال�س��كل االإيجابي اإذا ما اأح�سنت االإدارة ال�سيا�سية 
التعام��ل معه��ا وتوظيفه��ا بال�س��كل ال��ذي يخ��دم 
ويجعل م�س��لحة البلد فوق كل االعتبارات الدينية 

والقومية وغريها.
يف ظ��ل تقارب ال��دول مع بع�س��ها البع���ض بفعل 
نظ��ام العوملة عرب اأدواته املتمثلة ب�س��ندوق النقد 
ال��دويل والبنك الدويل ومنظمة التج��ارة العاملية، 
اأ�س��بحت االأحداث التي تطراأ على ال�س��احة الدولية 
واالإقليمي��ة �رسعان ما جتد �س��داها على ال�س��احة 

املحلية وخا�سة بالن�سبة للدول النامية.
ال�س��وؤال الذي يطرح نف�س��ه هل التطورات اخلليجية 
وقط��ر  ناحي��ة  م��ن  وحلفائه��ا  ال�س��عودية  ب��ني 
وحلفائه��ا م��ن ناحي��ة اأخرى، �س��ترتك اآث��ارا على 

العراق بال�سكل ال�سلبي اأم االيجابي؟
م��ن املتوق��ع اأن تنعك�ض ه��ذه االأزمة عل��ى العراق 
بال�س��كل االإيجابي اإذا ما اأح�سنت االإدارة ال�سيا�سية 
كيفي��ة التعام��ل معه��ا وتوظيفه��ا بال�س��كل الذي 
يجعل م�س��لحة البلد فوق كل االعتب��ارات الدينية 
والقومي��ة وغريها، وعدم ال�س��عي اإىل التخندق مع 

طرف معني من االأطراف املت�سارعة.
ميكن ا�ستنتاج ذلك االنعكا�ض من عدة نقاط ميكن 

تو�سيحها مبا ياأتي:
1- حت�سن املناخ اال�ستثماري يف العراق

ت�س��ري الكثري من و�س��ائل االإعالم املحلية والدولية 
لالإره��اب يف  الداع��م  اأن  اإىل  ا�س��كالها  مبختل��ف 
املنطقة ه��و دول اخللي��ج، وانع��دام االأمن وغياب 
اال�س��تقرار بفع��ل االإره��اب م��ن ناحي��ة و�س��عف 
اجله��از االأمني املحلي م��ن ناحية اأخ��رى، يجعل 
مناخ اال�ستثمار غري جاذب لال�ستثمارات االأجنبية 
بل يك��ون طاردا لال�س��تثمارات املحلي��ة، وهذا ما 
يوؤثر يف الن�س��اط االقت�س��ادي والنمو االقت�سادي 
وانهيار البنى التحتية للبلد الذي يعاين اأو يتعر�ض 

لالإرهاب.
ول��ذا فاالأزمة اخلليجية ميكن بل بالتاأكيد �س��تقلل 
م��ن االإرهاب م��ن ناحي��ة وحتقيق اال�س��تقرار من 
ناحية اأخرى وبالتايل حت�س��ن املناخ اال�ستثماري 

يف العراق.

2- تط��ور االأزم��ة يف اخللي��ج وتفاقمه��ا م��ا بني 
امل�س��تثمرين  ثق��ة  تقلي��ل  اإىل  �س��يوؤدي  الطرف��ني 
باملناخ اال�س��تثماري ملنطقة اخلليج بالن�سبة لكال 
الطرف��ني، فينخف���ض اال�س��تثمار االأجنبي املوجه 
نحو اخلليج من ناحية واحجام اال�ستثمار املحلي 
م��ن ناحية اأخ��رى حت�س��با الأي طارئ قد يح�س��ل 
ويوؤدي اإىل حتقيق خ�س��ائر كبرية، هذا ما قد يدفع 
اإىل هج��رة روؤو���ض االأموال واالأيدي العاملة �س��واء 
كان��ا حملي��ني او اأجنبيني، نحو مناط��ق اأكرث اأمنا 
وا�س��تقراراً، اإذ معروف اإن راأ���ض املال جبان دائمًا 

ما يبحث عن البيئة االآمنة.
ويف ظ��ل حترير اأغل��ب مناطق الع��راق التي كانت 
حت��ت �س��يطرة تنظي��م داع���ض االإرهاب��ي، ومل يبق 
�س��وى ج��زء ب�س��يط م��ن اجلان��ب االأمي��ن ملدين��ة 

املو�س��ل و�سُيعلن حتريرها بالكامل قريبًا اإن �ساء 
اهلل، هذا ما يعزز من البيئة اال�ستثمارية لالقت�ساد 
العراق��ي ويك��ون جاهز الحت��واء روؤو���ض االأموال 
املهاجرة م��ن منطقة اخلليج ورمب��ا يكون جاهزا 
ال�س��تقطاب االأيدي العاملة املاهرة االأجنبية التي 
تعمل فيها، خ�سو�س��ًا واأن الع��راق باأم�ّض احلاجة 
اإىل روؤو���ض االأموال واخلربات والكفاءات للنهو�ض 

بالتنمية االقت�سادية واالجتماعية وغريها.
واال�س��تثماري  االأمن��ي  الو�س��ع  حت�س��ن   -3
واالقت�س��ادي بالتزام��ن م��ع االأزم��ة االأخ��رية يف 
اخللي��ج التي يعرف بتمويلها االإرهاب واجلماعات 
ديني��ة  وغاب��ات  �سيا�س��ية  الأ�س��باب  املتطرف��ة 
ومذهبي��ة، ه��ذه االأعم��ال �س��تعيد الثق��ة بالع��راق 

والعودة به اإىل موقعه االإقليمي والعاملي.

الع��امل  دول  اأغل��ب  اهتم��ت  ال��ذي  الوق��ت  فف��ي 
النامي��ة واملتقدم��ة عل��ى ح��ٍد �س��واء بتح�س��يد كل 
اإمكاناته��ا املادي��ة واملالي��ة واإج��راء التحالفات 
والق�س��اء  داع���ض  واالإقليمي��ة ملحارب��ة  الدولي��ة 
علي��ه، ا�س��تطاع العراق وب�س��واعد اأبنائ��ه الغيارى 
الت�س��دي له��ذا التنظي��م التكفريي وك�رس �س��وكته. 
ه��ذا االنت�س��ار يجع��ل العراق حم��ط اأنظ��ار الدول 
املتقدمة ورجال االأعمال وامل�س��تثمرين خ�سو�سًا 
واأن الع��راق يتمي��ز مبوقع��ه اال�س��رتاتيجي ال��ذي 
يرب��ط ال���رسق بالغرب ف�س��اًل عن خريات��ه الكثرية 
وامت��الك خم��زون كب��ري م��ن ال��رثوات املعدني��ة 
وخا�سة النفط والغاز والكربيت والفو�سفات ونهرا 
 دجل��ة والف��رات وغريه��ا، كل هذا العوام��ل جتعله 

جاذبًا لال�ستثمار.
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الجزء االول

كيف يساعد االحتياطي الفيدرالي األميركي في التجسس على الحكومات ؟
بقلم: تايلر دوردن

د. حيدر حسين آل طعمة 

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

576.11
0.91
0.16%

744,404,784
964,320,291
506
29
9
9
11

0.67
272,071,392.00

2.50
176,386,192.00

0.36
51,714,112.00

2.06
42,914,500.00

0.42
39,675,216.0

 )BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

)SMRI( عقار

)BCOI( أهلي

0.67
401,330,000.00

0.36
143,650,316.00

0.42
95,259,061.00

2.50
70,579,559.00

0.38
70,000,000.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BCOI( أهلي

)IBSD( بيبسي

)BIME( اوسط
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