
  
بتتات العتتامل منتتذ العتتام 2011 علتتى ادنتتى تقدير ي�ستترد قوته 
ويتماثتتل لل�سفتتاء اقت�ساديتتًا وماليتتًا، من االنهيتتار الذي ع�سف 
بتته يف العام 2007، ن�سيف اىل هتتذا ان �سحفيني من كل ارجاء 
املعمتتورة اليدختترون جهتتداً يف التاأكيد على انهتتم يكت�سفون بال 
انقطتتاع موؤ�تترات جديدة ت�ستتر اىل وجود بوادر تطتتور ملمو�س، 
عار�ستتني هتتذه املوؤ�رات علتتى الراأي العتتام كدليتتل على وجود 
تعتتاف "م�ستدام"، ويوجتتد يف الوقت ذاته �سيل جتتارف من انباء 
ت�ستتر اىل ان النظام املتتايل الدويل بات قاب قو�سني من االنهيار 
وانتته اآيتتل اىل ال�سقوط يف الهاويتتة خالل ب�سعة ايتتام او ا�سابيع 
قادمتتة، على �سعيد اخر انت�رت يف �ستتوق الكتب، اطراف ت�سنع 
"االنهيار" بكل معنى الكلمة اطراف جتعل من "االنهيار" �سناعة 
ي�سيطتتر عليهتتا كتبتتًا، ال�سغتتل لهم غر التبتتوؤ مبوعتتد ال�سقوط يف 
الهاوية والهم لهم غتتر ا�سباعهم ماليني القراء للتبوؤات امل�سرة 
اىل نهايتتة العامل.ومتتا متتن �ستتك، يف ان تعاي�تتس كال االجتاهيني 
جنبتتًا اىل جنب يعود اىل ان الو�سع الراهن يت�سم بخا�سية فريدة 
حقتتًا وحقيقة، خا�سية هتتي يف الواقع ح�سيلتتة نتجت عن تطور 
مل يتتر العامل مثيتتاًل له حتتتى االن والميكن تف�ستتره بي�ر، وعلى 

الرغتتم من هذا فاأن من اخلطاأ االعتقتتاد ان االقت�ساد العاملي يف 
طريقتته للتعتتايف ان العك�تتس هو ال�سحيتتح: فكل االجتتراءات التي 
جتترى تنفيذها منذ اندالع االمتتة املالية يف العام 2007، بهدف 
بتتث اال�ستقتترار يف النظام ا�سهمت بتتال ا�ستثنتتاء يف ا�سعاف هذا 
النظتتام بنحو م�ستدمي ويف جعله اكتتر تعر�سًا لالختالالت وا�سد 
ا�ست�سالمتتًا لال�سطرابتتات.ان املديونيتتة العامليتتة التي كانت يف 
العتتام 2007 التزيد على 70 بليون دوالر امريكي، ارتفعت حتى 

منت�سف العام 2013 اىل 100 بليون دوالر.
تزايد وترة املخاطر االقت�سادية

فحيثمتتا ا�سطدمت امل�سارف بقيتتود قانونية، فاأنهتتا داأبت على 
نقل ن�ساطاتها يف احلال اىل تنظيم غام�س اليلتزم باي �سفافية، 
نعنتتي هنا انها داأبتتت يف مثل هذه االحوال علتتى نقل ن�ساطاتها 
اىل م�ستتارف الظل، فوفتتق التقديرات احلذرة، يخفتتي هذا النظام 
الغام�س يف اوربتتا فقط 21 بليون يورو، وعالوة على امل�ساربة 
الهوجتتاء، ادى الفتتزع متتن الت�سختتم اي�سًا اىل انتتدالع طلب كبر 
علتتى القيم العينية، وبالتايل اىل خلق �سغتتوط �سديدة يف ا�سواق 
العقتتارات الدوليتتة ون�ساأت فقاعات كبتترة يف اال�سواق املختلفة 
وكمتتا تبني الحقتتًا انطوى التو�ستتع الكبر يف منتتح القرو�س اىل 
التتدول ال�ساعتتدة على تطور غايتتة يف اخلطورة وعلتتى الرغم من 

كل التجتتارب امل�ستقاة متتن ازمة امريكا الالتينية وازمة ا�سيا يف 
القتترن املن�رم فتتاأن القرو�س التي منحتها امل�ستتارف الدولية 
العمالقة اىل هذه البلدان، ارتفعت قيمتها ال�سعف، بني العاميني 
2008 و2013 ويف مطلتتع العتتام 2104، بلغتتت مديونية الدول 
ال�ساعتتدة م�ستوى مثراً للفزع: لقتتد و�سلت اىل 9،1 بليون دوالر 
امريكتتي.ان هتتذه االرقام الترك جمتتااًل لل�ستتك: املخاطر احلافة 
باالقت�ستتاد املايل العاملي مل تخف �سدتهتتا ابداً، بل ازدادت �سدة 
وات�ساعًا بنحو كبتتر، كما انها تبني اي االرقام امل�سار اليها انفًا 
ان ال�سناعتتة املالية ت�سبح اكر حتتذراً او اكر حيطة على خلفية 
االزمتتة املاليتتة، ان العك�س هتتو ال�سحيتتح: فاملوؤ�س�ستتات املالية 
الكبتترة ماعادت منتتذ العام 2007 تتفتتادى املخاطر، بل ام�ست 
تدختتل ب�سفقات لي�ست خطتترة فح�سب بل �سديتتدة املخاطر اي�سًا 
مقارنتتة بال�سنتتوات ال�سابقة للعام املذكتتور، فاأ�سباغ �سفة "مهم 
بالن�سبتتة اىل النظتتام" منح امل�ستتارف الدولية العمالقتتة و�سعًا 
خا�ستتًا ال مثيل له يف التاأريتتخ االقت�سادي، حقًا جرى يف �سابق 
الزمتتن انقتتاذ م�روع مامتتن التعر�تتس اىل انهيار كلتتي، غر ان 
اعتبتتار فرع مامن الفتتروع االقت�سادية جتتزءاً الميكن لالقت�ساد 
العاملتتي اال�ستغنتتاء عنتته بتتاأي حتتال من االحتتوال، والنظتتر اليه 
بالتتتايل علتتى انه دائمًا وابتتداً- ان هذا كان واليتتزال حتى اليوم 

احلا�ر امراً فريداً حقًا وحقيقة.
م�سارف فوق القانون

وحتتتى بالن�سبة اىل اكر م�سارف اال�ستثمتتار ازدادت اقبااًل على 
املخاطتتر، فاملالحتتظ هو ان احلقبتتة ال�سابقة للعتتام 2007 كان 
يوجتتد فيهتتا خط احمتتر يحدد لهتتذه امل�سارف م�ستتتوى املخاطر 
امل�سمتتوح بهتتا- اخلوف متتن االفال�تتس وغني عن البيتتان ان هذا 
اخلتتط االحمر الوجود لتته بالن�سبة اىل امل�سارف التي �سارت من 
االهمية مبكان، بحيث ماعاد يجوز تركها تعلن االفال�س، ان هذه 
امل�ستتارف ت�ستطيع االقدام على اي خطر يحلو لها، بال خوف من 
ان تخ�تتر وجودها بهذه املجازفة او تلك بيد ان هذا هو لي�س كل 
ما يف االمر: ان هذه امل�سارف م�سموح لها باأن ت�سع نف�سها فوق 
القانتتون، كما ت�سهد على ذلك ال�سنتتوات املن�رمة، وان تت�رف 
كمتتا ولو كانت فوق القانون من غر ان يتعر�س امل�سوؤولني فيها 
للمحا�سبة.ان هذه امل�ستتارف متار�س اعمااًل جنائية بكل تاأكيد، 
فهي تقتتوم يف وقت واحد بت�ريف الب�سائتتع املالية التي تقوم 
هتتي نف�سها باملراهنتتة عليها، وت�سارب بنحتتو خمالف للقوانني 
علتتى العمتتالت االجنبيتتة وتتتتورط يف ف�سيحتتة الليبتتور الذائعة 
ال�سيتتت )اي معتتدل الفائتتدة ال�سائتتد بتتني امل�ستتارف يف ال�سوق 

النقدي يف لندن(، 

حتتتركات وت�ريحتتات الرئي�س االمريكتتي دونالد 
ترامتتب، التتذي لوح بعقوبتتات جديدة �ستتد ايران و 
الغتتاء االتفاق النووي مع اإيران، اثارت ب�سكل كبر 
وكمتتا نقلتتت بع�س امل�ستتادر، خمتتاوف امل�سرين 
املحتملتتني للنفتتط االإيتتراين، علتتى الرغتتم متتن اأن 
االإمتتدادات املتجهتتة اإىل اأوروبا متتن املرجح ب�سدة 
بقاوؤهتتا كما هي من دون تعطتتل. ومن املرجح اأن 
يتختتذ الرئي�س االأمريكي املنتختتب الرئي�س تارمب 
خطوة كبرة �سد اتفاق اإيران النووي يف نهج اأكر 
ت�ستتددا �سد اأن�سطتتة اإيران يف ال�تترق االأو�سط، واأي 
زيتتادة كبرة يف العقوبتتات �ستعيد �سوق النفط اإىل 
الو�سع الذي كانت عليه يف بداية هذا العقد عندما 
كانتتت وا�سنطتتن تتبنى موقفتتا مت�ستتددا اإزاء اإيران 
يف الوقتتت التتذي ظل فيه االحتتتاد االأوروبي ي�سمح 
بالتجتتارة مع طهتتران قبل اأن يعتتزز العقوبات يف 
عتتام 2012.وخفتتف االحتاد االأوروبتتي العقوبات 
العتتام املا�سي يف اإطار اتفتتاق نووي اأو�سع نطاقا 
ليمهتتد بذلتتك الطريق اأمتتام طهران لتعزيتتز جتارة 
النفتتط وجتتذب ا�ستثمتتارات مبليتتارات التتدوالرات، 
و�ستتكك حمللون اي�سا يف قتتدرة االقت�ساد االإيراين 
علتتى ال�سمود اأمتتام التلويح بعقوبتتات جديدة من 
قبتتل االإدارة االأمريكية، موؤكديتتن اأن تلك العقوبات 
�ستكتتون لها انعكا�ستتات �سلبية علتتى اأداء كثر من 

القطاعات واأبرزها اال�ستثمار والنفط وامل�سارف. 
واأو�سحوا اأن اإعادة فر�س عقوبات اأمريكية جديدة 
على اإيتتران، �سيجعل كثرا من ال�تتركات العاملية 
التتتي كانتتت مندفعتتة نحتتو اال�ستثمتتار يف طهران 
تراجع توجهاتها لال�ستثمتتار يف ال�سوق االإيرانية.
وقتتال األيك�تتس بتترد رئي�تتس وحتتدة النفتتط ب�ركة 
جلينكتتور ”اإذا مل ت�ستتدق الواليتتات املتحتتدة على 
االتفتتاق النووي وزاد التوتتتر فمن غر املحال بعد 
ذلك اأن يقول بع�س النا�س: ح�سنا هذا اأمر ال ينبغي 
اأن اأقحم نف�سي فيه“. واأ�ساف اأن التعامل مع اإيران 
اأمتتر معقد مبتتا فيه الكفايتتة متتن دون اأي عقوبات 
اأمريكية جديتتدة ب�سبب عدم وجود ت�سوية بالدوالر 
حيتتث اإن النظام امل�ريف العاملتتي ح�سا�س للراأي 
االأمريكتتي ب�ستتاأن التعامتتل متتع اإيران.وا�ستاأنفتتت 
جلينكور وفيتول التعامل مع اإيران العام املا�سي. 
وحتتل ال�ركتتتان املرتبتني الثانيتتة واالأوىل بني 
�تتركات جتارة النفتتط على م�ستوى العتتامل. وقال 
الرئي�تتس التنفيتتذي لفيتول ايان تايلتتور اإنه يتوقع 
اأن ت�سبتتح التعامالت متتع اإيران اأكتتر تعقيدا على 
الرغم متتن اأن عددا �سغرا متتن املوؤ�س�سات املالية 
�سيظتتل ي�سهتتل التجتتارة. واأ�ساف ”اإذا قتترر ترامب 
عتتدم الت�سديق )على االتفتتاق النتتووي(... �سيكون 
هنتتاك بع�س االأثتتر لكنني ال اأعتقتتد اأن االأوروبيني 
�سيحتتذون حتتذوه، ومن ثم فمن املحتمتتل اأن يكون 
االأثتتر حمتتدودا“. من جانب اخر توقتتع وزير النفط 

االإيراين، بيجن زنغنه، اأال توؤثر ت�ريحات الرئي�س 
االأمريكتتي دونالد ترامب، على اأ�سعار النفط. وقال 
"ال اأعتقتتد بتتاأن هتتذه الت�ريحتتات �ستوؤثر ب�سكل 
حا�سم على اأ�سعار النفط". واأ�ساف اأن ت�ريحات 
ترامتتب كانتتت متوقعتتة اإىل حتتد ما، ولكتتن "ناأمل 
باأننا �سنكتتون قادرين على اال�ستمتترار باأجندتنا، 
ا�ستنادا اإىل اجلدية واحلزم اللذين �سهدناهما لدى 
االأوروبيني واالآ�سيويني، و�سنحقق النتائج اإن �ساء 
اهلل". ويف حال اأعادت اأمريكا فر�س عقوبات على 
طهتتران، يتوقتتع اأن ترتفتتع االأ�سعار ب�ستتدة، وتزيد 
ن�سبتتة البطالتتة عن 15%. ونقل املوقتتع االإخباري 
لتتوزارة النفتتط االإيرانيتتة )�سانتتا( عن وزيتتر النفط 
قوله اإن اإيران م�ستعدة للتعامل مع �ركات النفط 
والغاز االأمريكيتتة. وقال زنغنه م�سرا اإىل الرئي�س 
االأمريكتتي دونالتتد ترامتتب “ت�ستطيتتع ال�تتركات 
االأمريكيتتة املجتتئ اإىل اإيتتران واال�ستفتتادة، وذلك 
لتتن يزعج ال�سيد ترامب. ”اإنهم )الواليات املتحدة( 
و�سعتتوا عراقيتتل اأمتتام ال�تتركات االأمريكية التي 
تريتتد اأن تاأتي اإىل اإيتتران“. ”لي�س لدينتتا اأي قيود 
للعمل اأو التفاو�س مع ال�ركات االأمريكية بهدف 
تطويتتر موارد النفط والغتتاز يف اإيتتران. اإذا اأرادوا، 
فاإننتتا م�ستعتتدون للتفاو�تتس معهتتم غتتدا“.وكان 
ترامتتب، اأعلتتن اأن اإيتتران مل تلتتتزم بتتروح االتفاق 
متتع "ال�سدا�سيتتة"، م�ستترا اأن " ايتتران هتتي الدولة 
القاعتتدة  الرئي�سيتتة املمولتتة لالإرهتتاب وت�ساعتتد 
وطالبان 
ب  حتتز و
هلل  ا
هتتا  غر و
من ال�سبكات 
رهابيتتة".  االإ
ترامتتب  و�ستتدد 
اأمريتتكا  اأن  علتتى 
�ستفعل ما بو�سعها 
لكي ال حت�سل اإيران 
علتتى اأ�سلحتتة نوويتتة. 
اأعلتتن  اأن ترامتتب  كمتتا 
اأكر متتن مرة عن رغبته 
باالن�سحتتاب متتن االتفاق 
النتتووي مع اإيتتران، معتربا 
اإيتتاه اأ�ستتواأ اتفتتاق يف تاريخ 

الواليات املتحدة.
اال�ستثمارات االأجنبية

ويف هتتذا ال�ساأن قتتال وزير النفط 
اإن جتتذب  االإيتتراين بيجتتن زنغنتته 
اال�ستثمتتارات االأجنبية لقطاع النفط 
االإيتتراين �سيظتتل اأحتتد اأهتتم االأولويات 
ختتالل الفتترة الثانيتتة للرئي�تتس ح�سن 
روحتتاين. وقال زنغنه خالل مقابلة ُبثت 
علتتى الهواء يف التلفزيتتون الر�سمي”جذب 
اال�ستثمتتارات والتكنولوجيتتا االأجنبية اأحد 
االأولويتتات بالن�سبة لنا يف قطاع النفط �سواء 
يف احلقتتول امل�سركة اأو متتن اأجل زيادة اإنتاج 
النفتتط يف احلقول التي تعمل بالفعتتل“. وُين�سب 
لزنغنتته ف�سل زيادة اإنتتتاج اإيران من النفط اخلام 
منذ رفع كثر من العقوبات الدولية العام املا�سي 
يف اأعقتتاب اتفتتاق دويل ب�ساأن الربنامتتج النووي 

االإيتتراين. ووافق الربملان االإيراين على بقاء زنغنه 
وزيتترا للنفط. واأ�سيد اأي�ستتا بزنغنه لتوقيعه اتفاقا 
بعتتدة مليتتارات متتن التتدوالرات مع �ركتتة توتال 
الفرن�سيتتة لتطوير حقل بار�تتس اجلنوبي   اأكرب حقل 
غتتاز يف العامل. و�ستتوىل توتتتال الفرن�سية ت�سغيل 
احلقتتل بح�ستتة 50.1 باملئتتة، اإىل جانتتب �ركتتة 
النفط والغتتاز ال�سينيتتة اململوكة للدولتتة �سي.اإن.
بي.�ستتي بح�ستتة 30 باملئتتة و�ركتتة بروبار�س 
التابعتتة ل�ركتتة النفتتط الوطنيتتة االإيرانية بح�سة 
19.9 باملئتتة. وقالتتت وزارة النفتتط االإيرانيتتة يف 
بيتتان اإن تكلفتتة امل�روع �ست�ستتل اإىل نحو خم�سة 
مليتتارات دوالر ومتتن املتوقتتع اأن يبتتداأ االإنتتتاج 
ختتالل 40 �سهتترا. بح�ستتب رويتترز. وقتتال زنغنتته   
  اإن نحتتو ثالثتتة مليتتارات دوالر منهتتا �ستخ�س�س 
لتوفتتر عمتتل لل�تتركات االإيرانيتتة. واأ�ستتاف اأن 
نحو 27 مرحلتتة من حقل بار�س اجلنوبي �ستدخل 
حيز الت�سغيتتل بحلول ربيتتع 2019. واأ�سار اإىل اأن 
اإيران حتتاج ا�ستثمتتارات بنحو 200 مليار دوالر 
الإنتاج النفط والغاز وعمليات التطوير وامل�سايف 
واإن متتا بتتني 65 و75 باملئتتة منهتتا �ستاأتتتي من 
ا�ستثمارات اأجنبية. وقال اإن اإيران �ستحاول جذب 
ا�ستثمتتارات اأجنبية بقيمة 60 مليار دوالر لقطاع 
النفتتط بحلتتول نهاية ال�سنتتة الفار�سيتتة يف مار�س 
اآذار 2018. واأ�ستتاف اأن ما ال يقل عن 30 باملئة 
من احتياطيات النفط االإيراين البالغة 700 مليار 

برميل قابلة لال�ستخراج حاليا.  
�سحنات تتزايد

علتتى �سعيتتد مت�ستتل قالتتت �ركة ناقتتالت النفط 
الوطنية االإيرانية، اأكتترب م�سغل لناقالت اخلام يف 
البالد، اإن �سحناتها اإىل اأوروبا تتزايد يوميا واإنها 
تخطتتط لتحديتتث اأ�سطولهتتا لدعتتم التو�ستتع. وقال 
حممتتد ر�ستتا �سم�س دولت اآبتتادي رئي�تتس ال�سوؤون 
الدولية ب�ركة ناقالت النفط الوطنية االإيرانية اإن 
ال�ركة تهتتدف اإىل اإحالل بع�س ناقالتها القدمية 
لتحتتل حملها اأخرى جديتتدة. واأ�ساف "لدينا خطة 
لتحديتتث اأ�سطولنتتا و�تتراء �سفن جديتتدة. �سنخرج 
بع�تتس ال�سفتتن القدميتتة متتن اخلدمة لكتتن لن نغر 
طاقتنتتا. "لدينتتا خطتتة )جتديتتد( خلم�تتس �سنوات، 

لكننا ال نزال نعمل ال�ستكمال ذلك".
وت�تتررت عمليات ال�ركة اأي�سا فيما م�سى نظرا 
ل�سعوبتتة توفتتر غطتتاء تاأمينتتي دويل الأ�سطولها 
واحل�ستتول علتتى ال�سهتتادات الالزمة للدختتول اإىل 
موانئ كثتترة يف العامل. وت�ستعيتتد اإيران �سالتها 
متتع امل�سريتتن يف اأوروبتتا منتتذ رفتتع العقوبتتات 
وتتوقتتع ال�ركتتة اأن تلعب دورا اأكتترب. وقال دولت 
اآبتتادي "كنتتا ن�سطتتني اأثنتتاء فتترة العقوبتتات يف 
ال�ستتوق االآ�سيوية، لكننا بداأنا منتتذ العام املا�سي 
يف العتتودة اإىل ال�ستتوق االأوروبيتتة اأي�ستتا. "تر�ستتو 
�سفننا يف كثر من املوانئ االأوروبية، ويزداد عدد 

هذه ال�سحنات يوما بعد يوم." بح�سب رويرز.
 واأ�ستتاف اأن ال�ركة تخطط اأي�سا لال�ستحواذ على 
ناقالت للغتتاز الطبيعي امل�ستتال لتدخل يف ن�ساط 
جديتتد. وقتتال "نفكتتر يف اأ�سطتتول )متتن الناقالت( 
للغتتاز الطبيعتتي امل�ستتال يف امل�ستقبتتل". وتابتتع 
"متلتتك اإيران اأكتترب احتياطيات الغتتاز يف العامل. 
وثمتتة خطط الإنتاج الغاز امل�سال يف امل�ستقبل. لذا 
نفكتتر يف لعب دور يف �سحن هتتذا املنتج م�ستقبال. 

)�سيتتتم ذلتتك( يف املتتدى املتو�سط، متتن ثالثة اإىل 
خم�س �سنوات".

 متتن جانتتب اختتر قتتال م�ستتوؤول اإيتتراين يف قطاع 
اأول جولتتة  اإن بتتالده م�ستعتتدة الإطتتالق  الطاقتتة 
عطتتاءات للتنقيب عتتن النفط والغتتاز منذ تخفيف 
العقوبتتات االقت�ساديتتة حيتتث تاأمتتل طهتتران يف 
بي.بتتي  مثتتل  �تتركات  متتن  ا�ستثمتتارات  جتتذب 
التتتي حتتتوز  التتدول  اإحتتدى  وجازبتتروم. واإيتتران 
احتياطيات كبرة متتن الطاقة يف العامل، واأبرمت 
بالفعل �سفقات لتطوير حقتتول قائمة مثل بار�س 
اجلنوبتتي واأزاديجان اجلنوبتتي ويادافاران وغرب 
كارون ومن�ستتوري واآب تيمور.  وقال رحيم نعمة 
اهلل نائتتب املديتتر ملناطتتق التنقيب ب�ركتتة النفط 
الوطنيتتة االإيرانية اإن اخلطتتوة القادمة يف البحث 
عتتن نفتتط جديتتد تتمثتتل يف قيتتام ال�ركتتة بطرح 
14 منطقتتة للتنقيب عن النفتتط والغاز يف غ�سون 
�سهريتتن اإىل ثالثة اأ�سهر. وتتطلتتب اأن�سطة التنقيب 
يف املناطتتق اجلديتتدة اإنفاقتتا يراوح متتا بني 14 
مليون يورو )16 مليون دوالر( و80 مليون يورو. 
وقتتال نعمتتة اهلل اإن بي.بتتي واأو.اإم.يف النم�ساوية 
االإيطاليتتة  واإدي�ستتون  اأويتتل  ولتتوك  وجازبتتروم 
اأبتتدت اهتمامتتا مبناطتتق  وبرونا�تتس املاليزيتتة 

التنقيب اجلديدة.
 فرن�سا وال�سني

 اىل جانب ذلك �ستحتتاول توتال الفرن�سية الكربى 
للنفط والغاز امل�سي قدما يف م�روعها للغاز يف 
اإيران اإذا قررت الواليتتات املتحدة فر�س عقوبات 
متتن جانتتب واحتتد علتتى طهتتران، بعدمتتا رف�تتس 
الرئي�تتس االأمريكي دونالد ترامتتب اأن ي�سهد ر�سميا 
بتتاأن اجلمهوريتتة االإ�سالمية تلتتتزم باتفاق نووي 
تاريخي. وقتتال باتريك بويان الرئي�تتس التنفيذي 
لتوتتتال يف مقابلة مع انرنا�سونال اأويل ديلي اإن 
�ركته �ستدر�س تداعيات قتترار ترامب، واإذا كانت 
هنتتاك اأي قوانتتني تلزمها باالن�سحاب متتن اإيران، 
فاإنهتتا �ستمتثتتل لهتتا. واأ�ستتاف بويتتان اأن توتال 
تعكتتف علتتى تقييتتم خياراتهتتا واإن االأمتتر برمتتته 
�سيعتمتتد علتتى متتا اإذا كان الكوجنر�تتس االأمريكي 
�سيعيتتد فر�تتس العقوبتتات، ومتتا هتتي نوعيتتة تلك 
العقوبتتات. وتوتتتال هي اأول �ركتتة نفطية غربية 
كبتترة توقتتع اتفاقا متتع اإيتتران لتطويتتر املرحلة 
احلاديتتة ع�تترة متتن بار�تتس اجلنوبتتي، اأكرب حقل 
للغتتاز يف العتتامل. وتوتتتال هي امل�سغتتل للم�روع 
البالتتغ قيمتتته خم�ستتة مليتتارات دوالر متتع ح�سة 
قدرهتتا 50.1 باملئتتة. وقال بويتتان ”وقعنا عقدا 
يف اإيتتران. اإذا ا�ستطعنتتا امل�ستتي قدمتتا، ف�سنتقدم. 
واإذا مل ن�ستطتتع، ف�سنتوقف. تلك هي �سنة احلياة“.  
من جانبه قال الرئي�تتس التنفيذي لبنك اال�ستثمار 
احلكومتتي الفرن�سي بي.بتتي.اآي فران�س يف مقابلة 
�سحفيتتة اإن البنتتك �سيمتتول م�روعتتات ل�ركات 
فرن�سية يف اإيران اعتبارا من عام 2018 و�سيقدم 
قرو�ستتا ت�سل اإىل 500 مليون يورو )589 مليون 
دوالر( �سنويتتا. وقال نيكتتوال دوفورك ل�سحيفة لو 
جورنال دو دميان�س ”ما مل حتول قوة قاهرة دون 
ذلك ف�سوف نوؤازرهم من بداية 2018. نحن البنك 
الوحيتتد التتذي ميكن اأن يفعل ذلتتك دون اأن يخاطر 
اأمريكيتتة نتيجتتة خمالفتتة  لعقوبتتات  بالتعر�تتس 

العقوبات الباقية“.

هل تعترب عملة البتكوين امل�سفرة اأكرب فقاعة يف عاملنا 
اليتتوم، اأم اأنهتتا رهان ا�ستثمتتاري عظيم علتتى اأحدث ما 
و�سلتتت اإليتته التكنولوجيتتا املالية يف الع�تتر احلديث؟ 
اأغلتتب ظني اأن التكنولوجيتتا �ستزدهر على املدى البعيد، 

اأما �سعر البتكوين ف�سينهار.
اإذا مل تكتتن متابعتتا لتطتتورات ق�ستتة البتكويتتن، فدعني 
اأو�ستتح لتتك اأن �سعتتره قتتد ارتفتتع بن�سبتتة 600% ختتالل 
االثنتتي ع�ر �سهرا االأخرة، وبن�سبة 1600% يف االأربعة 
والع�ريتتن �سهرا املا�سية. وببلوغ قيمته 4.200 دوالر 
اأمريكتتي )اعتبتتارا متتن اخلام�تتس متتن اأكتوبر/ت�ريتتن 
االأول(، فقتتد اأ�سحتتت قيمتتة وحتتدة واحتتدة متتن العملتتة 
االفرا�سية االآن اأكرب من اأوقية ذهب مبا يزيد عن ثالث 
مرات. ويرى بع�تتس املب�رين بالبتكوين اأنه يف طريقه 

ملزيد متتن االرتفتتاع يف ال�سنتتوات القليلتتة القادمة.لكن 
�سيعتمد ما �سيحدث متتن االآن ف�ساعدا كثرا على كيفية 
تفاعتتل احلكومتتات متتع االأمر. هتتل �ست�سمتتح احلكومات 
باأنظمتتة دفع جمهولة امل�سدر ت�سهتتل التهرب ال�ريبي 
واجلرمية؟ هل �ستبتكر احلكومات عمالت رقمية خا�سة 
بها؟ هناك �سوؤال مهم اآخر يتعلق باإمكانية ومدى جناح 
"العمتتالت امل�سفرة البديلة" املناف�ستتة للبتكوين، وهي 
كثتترة، يف اختتراق ال�سوق.مبدئيتتا، فاإنتته متتن ال�سهولة 
مبتتكان ا�ستن�ساخ اأو حت�ستتني تكنولوجيتتا البتكوين، اأما 
متتا لي�تتس �سهال فهو حمتتاكاة ال�سبق التتذي ر�سخته عملة 
البتكويتتن متتن ناحية امل�سداقيتتة وال�سبكتتة الكبرة من 
التطبيقتتات التتتي ن�ستتاأت حوله.حتتتى اللحظتتة، ال تتتزال 
البيئتتة التنظيمية مفتوحة للجميع. لكن حدث موؤخرا اأن 
حظرت حكومة ال�سني تتتداول البتكوين اإثر خماوف من 
ا�ستخدام هذه العملة يف تهريب روؤو�س االأموال والتهرب 

ال�رعيتتة  اليابتتان  منحتتت  املقابتتل  ويف  ال�ريبتتي، 
للتعامتتل  قانونيتتة  كعملتتة  بتته  باالعتتراف  للبتكويتتن 
والتتتداول يف م�سعتتى وا�ستتح الأن ي�سبح مركتتزا عامليا 
للتكنولوجيتتا املالية.وتتخذ الواليتتات املتحدة خطوات 
جتريبية التباع اليابان يف تنظيم التكنولوجيا املالية، 
رغتتم اأن مالمتتح املرحلتتة النهائية غتتر وا�سحة متاما. 
ومتتن املهم هنتتا اأن نذكتتر اأن البتكويتتن ال يحتاج للفوز 
بتتكل معركة لتربيتتر اأي ارتفاع هائل يحتتدث يف �سعره. 
ففتتي اليابتتان، وهتتي �ساحبتتة ثالتتث اأكتترب اقت�ساد يف 
العتتامل، جند اأن ن�سبة العملتتة اإىل الدخل مرتفعة ب�سورة 
غتتر طبيعيتتة )20% تقريبا(، لتتذا فاإن جنتتاح البتكوين 

هناك انت�سار كبر.
ويف وادي ال�سليكتتون، ي�ستثمتتر امل�سوؤولتتون التنفيذيون 
الذيتتن ال يتوقتتف لعابهتتم عتتن ال�سيتتالن يف البتكويتتن 
ويف �ستتخ االأموال يف العمتتالت املناف�سة. اإذ تاأتي عملة 

االإثريتتوم يف املرتبتتة الثانيتتة متتن حيتتث االأهمية بعد 
البتكويتتن، حيتتث يهتتدف الطمتتوح اجلتتارف لالإثريوم، 
والتتذي ي�سبه طمتتوح �ركة اأمتتازون، اإىل اإتاحة الفر�سة 
العامتتة  التكنولوجيتتا  ذات  بتوظيتتف  مل�ستخدميتته 
ذكيتتة"  "عقتتود  وكتابتتة  التفاو�تتس  يف  ال�ستخدامهتتا 
ت�سلح الأي �سيء.يف اأوائتتل اأكتوبر/ت�رين االأول، بلغت 
القيمتتة ال�سوقية لالإثريوم 28 مليتتار دوالر، مقابل 72 
مليار دوالر للبتكوين. اأمتتا الريبل، وهي من�سة يدعمها 
القطاع امل�ريف بهدف خف�س كلفة التعامالت املالية 
املتعلقة بالتحويالت بتتني البنوك والتحويالت الدولية، 
فتاأتتتي يف املرتبة الثالثة بفتتارق كبر حيث ال تتجاوز 
قيمتهتتا ال�سوقيتتة ت�سعتتة مليتتارات دوالر. وبعتتد الثالثة 
االأُول، تاأتتتي ع�تترات من العمتتالت النا�سئتتة املناف�سة.
ويتفتتق معظتتم اخلتترباء علتتى اأن التكنولوجيتتا البارعتتة 
وراء العمالت االفرا�سية ميكتتن اأن تكون لها تطبيقات 

وا�سعة تتعلتتق مبجال االأمن ال�سيتترباين، االأمر الذي بات 
ميثل حاليا واحدا من اأكرب التحديات التي تهدد ا�ستقرار 
النظام املايل العاملي. اأما بالن�سبة لكثر من املطورين، 
فقتتد حّل هدف اإجناز اآلية للدفع اأرخ�س واأكر اأمنا حمل 
طموح البتكويتتن الرامي اإىل احتالل مكانتتة الدوالر.بيد 
اأنتته من احلماقة اأن نعتقتتد اأنه قد ُي�سمتتح للبتكوين باأن 
يحتتل بديتتال لالأمتتوال التي ت�سدرهتتا البنتتوك املركزية. 
ف�سمتتاح احلكومات بتعامالت حمدودة جمهولة امل�سدر 
�ستتيء تت وهتتذا يف احلقيقة قد يكتتون اأمرا م�ستحبتتا تت اأما 
�سماحهتتا مبدفوعتتات جمهولتتة امل�سدر وا�سعتتة النطاق 
فاأمتتر خمتلتتف متاما، الأنتته �سيجعل حت�سيتتل ال�رائب 
وكمتتا  للغايتتة.  �سعبتتا  االإجرامتتي  الن�ستتاط  ومواجهتتة 
ذكرت يف كتابتتي االأخر عن عمالت املا�سي واحلا�ر 
وامل�ستقبل، ال �سك اأن احلكومات التي ت�سدر اأوراق فئات 
نقتتد كبرة تخاطر هي االأختترى بامل�ساعدة على التهرب 

متتن ال�رائتتب واجلرميتتة. لكتتن االأوراق النقديتتة �ستتيء 
حم�سو�س على االأقل، بخالف العملة االفرا�سية.

ال �ستتك اأن متابعتتة تطتتورات التجربة اليابانيتتة �ستكون 
م�سوقة ومثرة. وقتتد اأ�سارت احلكومة اإىل اأنها �ستفر�س 
رقابتتة علتتى عمليتتات املقاي�ستتة بالبتكويتتن لر�سد اأي 
ن�ستتاط اإجرامي، وجلمع معلومتتات عن اأ�سحاب الودائع. 
لكنتتي على يقتتني متتن اأن املتهربتتني متتن ال�رائب يف 
العتتامل �سيبحثتتون عتتن �سبتتل للح�ستتول علتتى البتكوين 
يف اخلتتارج يف خفتتاء و�رية، ليقوموا بعتتد ذلك بغ�سيل 
اأموالهم من خالل ح�سابات يابانية، اإذ اأن حمل العمالت 
الورقية عند دخول بلتتد اأو اخلروج منه يكلف املتهربني 
اليابتتان  وبتبنتتي  كثتترا.  واملجرمتتني  ال�رائتتب  متتن 
العمتتالت االفرا�سيتتة، فاإنها تخاطر بتتاأن ت�سبح مالذا 
للمتهربني من ال�رائب ي�سبه �سوي�را، مع كون قوانني 

�رية البنوك مدرجة يف التكنولوجيا.
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هل العمالت االفتراضية ذهب خادع مشفر؟
كينيث روجوف

تقلبات النفط اإليراني: بين تهديدات ترامب وتمسك أوروبا
عبد االمير رويح 

ندى علي 

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

575.84
1.93
0.33%

362,768,974
419,125,475
227
24
4
4
16

0.90
172,586,544.00

1.24
65,916,108.00

0.63
31,367,998.00

2.43
13,663,935.00

0.35
12,985,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.90
191,762,822.00

1.24
53,450,000.00

0.63
49,742,855.00

0.35
37,100,000.00

0.30
25,000,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك

السعر بالمثقال الواحد

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 10

دينار عراقي

47,641
43,671
41,687
35,731
27,791
23,821

اقتصاد عالمي متأزم: من التفاوت االجتماعي إلى بنوك فوق القانون


