
عل��ى خلفية التو�سع الهائ��ل يف عر�ض البرتودوالر يف �ستينيات 
و�سبعيني��ات القرن الع�رشين، وبن��اءاً على اال�سلوب الذي اجتهته 
امل�س��ارف الدولي��ة يف عمليات االقرا�ض، �سجل��ت ديون كل من 
البل��دان النامي��ة ارتفاعًا بل��غ 600%، خ��ال العامني 1971- 
1972 وزي��ادة يف خدم��ة ديونه��ا )اي اق�س��اط ت�سدي��د الدي��ون 
واق�س��اط الفوائد على هذا الدين( بلغ��ت 1.100% وكان اجمايل 
الدي��ون يف ذمة امريكا الاتينية قد �سجل بني العامني 1975- 
1983 من��واً بلغ معدله ال�سن��وي 20.4%، ففيما كان اجمايل ما 
يف ذم��ة دول امريكا الاتيني��ة من ديون اجنبية، اليزيد عن 75 
مليار دوالر، ارتف��ع اجمايل هذه الديون يف العام 1983 لي�سل 
اىل مايزيد على 314 مليار دوالر امريكي، وعلى ال�سعيد نف�سه، 
وفيم��ا كان��ت خدمة الدين ال�سنوية التزيد عل��ى 12 مليار دوالر 
امريكي يف العام 1975 غري انها ارتفعت يف ظل معدالت فائدة 
ت��رتاوح ب��ني 15% و16% ، اىل 66 مليار دوالر يف العام 1982 
م�سج��ل ارتفاع��ًا �سنوي��ًا بل��غ 10%، وهك��ذا كانت ق��د الحت يف 
االف��ق وقتذاك ازمة مل ي�سهد العامل مثي��ًا لها منذ اندالع احلرب 
العاملية الثانية.فقد كانت املك�سيك، البلد الذي حتظى �سادراته 

البرتولية اهمية كبرية يف حياته االقت�سادية اول دولة تتعر�ض 
له��ذه االزم��ة يف امري��كا الاتيني��ة، وان تدهور ا�سع��ار البرتول 
بفع��ل انت�سار الك�ساد على امل�ست��وى العاملي، واالرتفاع ال�رشيع 
مبعدالت الفائدة االمريكية كانا قد تركا ب�سمتهما على املك�سيك 
عل��ى النحو ال�سديد يف ق�سوته، على �سعيد اخر �سحب م�ستثمرون 
اجان��ب 55 مليار دوالر ب��ني العام��ني 1979 – 1982 وخ�رش 
البيزو العملة املك�سيكية حتى فرباير 1979 ماي�ساوي 67% من 
قيمتها وحينما امتنعت م�سارف اجنبية يف �سيف العام 1982 
عن من��ح قرو�ض جديدة كانت الباد خائ��رة القوى وعلى و�سك 
ال�سقوط يف الهاوي��ة املالية.لقد اجتمع وفد من املك�سيك مع كل 
من رئي�ض امل���رشف االمريكي ووزير اخلزانة االمريكية ورئي�ض 
�سندوق النقد الدويل، ويف هذا االجتماع اكد الوفد املك�سيكي ان 
املك�سي��ك ماعادت قادرة على �سداد م��ا يف ذمتها من التزامات 
مالي��ة، وانه له��ذا ال�سبب ينا�سدوهم املوافق��ة على تعليق ت�سديد 
اق�ساط خدمة الدين يف اال�سهر الثاثة القادمة، ومن خال اجلرد 
الف��وري للخزين��ة احلكومية الذي او�سى ب��ه املجتمعون بني ان 
الو�سع اكرث وخامة مما كان يتوقعون، اذ اظهر اجلرد ان اجمايل 
م��ا يف ذمة املك�سيك من دي��ون مقابل م�سارف العامل التجارية 
يبل��غ 80 ملي��ار دوالر امريك��ي، وكان��ت االط��راف الر�سمية يف 

وا�سنط��ن وقي��ادات ال���� ))وول �سرتيت(( و�سن��دوق النقد الدويل 
على علم اكيد بحقيقة مفادها :ان التوقف عن ت�سديد ديون بهذه 
القيم��ة الكب��رية ميكن ان ي��وؤدي اىل انهي��ار م�س��ارف امريكية 
واوربي��ة ويابانية متعددة، واىل تعر���ض النظام املايل العاملي 

لنتائج وخيمة، غري حم�سوبة.
حقيقة دور الو�سيط

ا�ستدع��ى رئي�ض �سندوق النقد الدويل ج��اك الروزبري يف احلال، 
ممثل��ي 800 م�رشف للم�ساركة يف اجتماع طارئ يف نيويورك، 
وكان ه��ذا االجتم��اع م��ن اج��ل كيفي��ة احليلول��ة دون اع��ان 
املك�سي��ك افا�سها؟ ومن اجل اجتياز ب�سع��ة ا�سابيع على االقل، 
م��ن دون اع��ان االفا�ض، وافق��ت امل�سارف املركزي��ة التابعة 
لع���رشة بلدان غربية، وبنك الت�سويات يف مدينة باز ال�سوي�رشية، 
عل��ى تنفي��ذ "حزم��ة اج��راءات مالية" ق�س��رية امل��دى، ومار�ض 
ال�سن��دوق، من ث��م وب�سكل ر�سم��ي دور"الو�سيط" ب��ني املك�سيك 
وامل�س��ارف التجارية.اك��د �سندوق النقد ال��دويل يف وقت الحق 
ان��ه جن��ح يف "انت��زاع" قرو���ض قيمته��ا 5 ملي��ارات دوالر من 
امل�س��ارف التجاري��ة بغية توظيفها يف ا�ستق��رار املك�سيك، وانه 
ه��و نف�س��ه، عل��ى امت اال�ستع��داد "مل�ساعدة" املك�سي��ك من خال 
تقدمي��ه ماقيمت��ه 3.3 ملي��ار دوالر، ان احلقيق��ة الت��ي تخف��ت 

خلف ه��ذه ال�سياغات الزائفة، كانت على النحو التايل: من اجل 
�سم��ان ق��درة املك�سيك على ت�سديد اق�ساط خدم��ة الدين، ماكان 
ل��دى املقر�س��ني غري خيار واح��د الغري هو منح الب��اد قرو�سًا 
جدي��دة، بيد ان ه��ذه القرو�ض مل متنح من اج��ل انقاذ املك�سيك، 
ب��ل تلبية لتحقيق م�سالح امل�س��ارف التجارية نف�سها، كما انها 
ارتبط��ت، ومب�ساع��دة م��ن قب��ل �سن��دوق النقد ال��دويل، ب�رشوط 
ع��ززت، على نحو قوي، �سلطان ه��ذه امل�سارف، و�ساعدتها على 
حت�سيل م�ستحقاتها م��ن ال�رشكات املك�سيكية بي�رش مقارنة مبا 
كان ممكن��ا يف �سابق الزم��ن.وكان ال�سندوق من ناحيته قد اعد 
الع��دة لي�ض لتقدمي قر�ض مبقدار 3.3 مليار دوالر فقط، بل بربط 
تق��دمي هذا املبلغ بتنفيذ �سارم لربنامج تكيف هيكلي القت�ساد 
املك�سيك متخ�ست عنه �سلبيات كثرية من خال التكيف الهيكلي 
ال��ذي فر�ض عل��ى املك�سيك من قبل �سندوق النق��د الدويل منها، 
الغ��اء دع��م ا�سعار �سل��ع غذائي��ة ا�سا�سي��ة، داأب��ت احلكومة على 
تقدميه �سابقًا، اخلف�ض الكبري يف م�ستوى االجور احلقيقية، على 
خلفية ه��ذه االجراءات ، وبناءاً على ا�ستم��رار الت�سخم مبعدالت 
عالي��ة، طوال االع��وام االربعة التالية، تراوح��ت بني 60 و%90 
�سنوي��ًا، انخف���ض امل�ست��وى املعي�سي لفئات عري�س��ة من �سكان 

املك�سيك، و�سار عدد كبري منهم فقراء معدمني.

توا�س��ل بع�ض الدول يف منظم��ة البلدان امل�سدرة 
للب��رتول )اأوب��ك( جهوده��ا وحتركاته��ا يف �سبيل 
اع��ادة ا�ستقرار ا�سعار النف��ط يف اال�سواق العاملية، 
م��ن خال ايج��اد اتفاقات جديدة ته��دف اىل رفع 
ا�سع��ار النف��ط، حي��ث ابرم��ت املنظم��ة يف وق��ت 
�ساب��ق اتفاق خا�ض ب��ني الدول االع�س��اء ا�سافة 
اىل رو�سي��ا، به��دف خف���ض اإنت��اج اخل��ام بواق��ع 
1.8 ملي��ون برمي��ل يومي��ا لرف��ع اأ�سع��ار اخل��ام، 
وب��داأ خف���ض االإم��دادات وزي��ادة الطل��ب العاملي 
يف تقلي���ض فائ�ض املعرو�ض، وه��و ما دعم �سعر 
النف��ط، لي�س��ل اإىل اأعل��ى م�ست��وى خ��ال اأكرث من 

عامني عند نحو 60 دوالرا للربميل.
 ه��ذه النتائ��ج املهم��ة وبح�س��ب بع���ض املراقبني 
دفع��ت بع���ض ال��دول االع�س��اء اىل العم��ل عل��ى 
متدي��د ه��ذا االتفاق، وقد اأك��د وزير النف��ط االإيراين 
بيج��ن زنغن��ه، اإنه ال يرى معار�س��ة داخل »اأوبك« 
لتمدي��د تخفي�سات االإنتاج الت��ي تقودها املنظمة 
للتخل���ض من تخم��ة املعرو�ض اأو حت��ى تعميقها. 
وق��ال وزير النفط الفنزويل��ي، اإيولوخيو ديل بينو، 
اإن هن��اك مناق�سات ب�ساأن تعميق اخلف�ض اأو متديد 
االتف��اق. وقال الرئي���ض الرو�س��ي فادميري بوتني 

خ��ال منتدى للطاقة يف مو�سك��و، اأن الو�سول اإىل 
اتفاق لتمديد االتفاقي��ة احلالية لتخفي�ض االإنتاج 
بني كل املنتجني اأمر لي�ض بامل�ستبعد، ولكنه رهن 
بتط��ورات ال�س��وق. وق��ال بوت��ني اإنه م��ن ال�سعب 
االآن حتدي��د احلاج��ة لاتف��اق، ولك��ن �س��وف يتم 
النظ��ر اإىل و�سعي��ة ال�س��وق يف �سهر مار���ض )اآذار( 
)�سه��ر نهاية االتفاق(، واإذ م��ا كانت هناك حاجة 
لتمدي��ده فاإنه من االأف�سل اأن يك��ون التمديد حتى 
اآخ��ر العام املقبل. وامت��دح بوتني االتفاق احلايل، 
معتربا اأن اتفاق خف�ض اإمدادات النفط بني »اأوبك« 
وبع���ض املنتج��ني امل�ستقل��ني �ساع��د يف حتقي��ق 
اال�ستق��رار يف االأ�س��واق، واأن��ه يفت��ح االآف��اق اأمام 
املزي��د م��ن التع��اون. وقال بوت��ني: »م��ن االأمثلة 
اجليدة عل��ى التحركات امل�سرتك��ة الناجحة اتفاق 
رو�سيا وعدد من دول )اأوبك(«. واأ�ساف: »مل نحقق 
اال�ستق��رار يف �س��وق النف��ط فح�سب، ب��ل اإن االآفاق 
مفتوح��ة االآن اأمامن��ا لتنفي��ذ م�رشوع��ات واع��دة 
وللتع��اون التكنولوج��ي، نظ��را الأن اال�ستثم��ارات 
عادت )اإىل قط��اع النفط(«. وقل�س��ت اأوبك والدول 
االأخ��رى االإنت��اج 1.8 ملي��ون برمي��ل يومي��ا لكن 
يغط��ون  االأمريكي��ني  ال�سخ��ري  النف��ط  منتج��ي 
الفج��وة حيث من املنتظ��ر زيادة اإنتاجه��م لل�سهر 
الرابع على الت��وايل يف اأكتوبر ت�رشين االأول. تلقت 

االأ�سع��ار دعم��ا اأي�س��ا من زي��ادة الطل��ب العاملي 
والتوت��رات يف الع��راق ع�س��و اأوب��ك، حي��ث اأجرت 
ال�سلط��ات يف اإقليم كرد�ستان العراق �سبه امل�ستقل 
ا�ستفت��اء على اال�ستقال عل��ى الرغم من معار�سة 
بغ��داد والقوى الغربية لذل��ك االإجراء. وقال م�سدر 
اآخ��ر يف القط��اع م��ن منت��ج رئي�س��ي يف ال���رشق 
االأو�س��ط اإن ارتف��اع االأ�سع��ار ”ق��د يك��ون ق�س��ري 
االأم��د“. وق��ال م�سدر يف القطاع م��ن اأحد منتجي 
ال�رشق االأو�س��ط ”التخفي�سات �ستمدد لكن امل�ساألة 
هي متى �سيجري االإعان عن ذلك؟ هل �سيكون يف 
نوفم��رب )ت�رشين الثاين(؟ اأم م��ن االأف�سل االنتظار 
اأط��ول قلي��ا واإعان��ه يف يناي��ر كان��ون  لف��رتة 
الث��اين؟“ وق��ال ”ال�سوق اآخ��ذة يف التح�س��ن... من 
ثم ميكن��ك اأن ترى اأثر التخفي�س��ات“ الفتا اإىل اأن 
ال�س��وق حتركت االآن �سوب الو�س��ع الذي تزيد فيه 

اأ�سعار الت�سليمات الفورية عن االأ�سعار االآجلة.
 متديد خف�ض االإنتاج

 يف هذا ال�ساأن قال اثنان من وزراء النفط يف اأوبك 
اإن املنظمة تبحث متديد اتفاق خف�ض اإنتاج النفط 
اأو تعمي��ق التخفي�س��ات م��ع الدول غ��ري االأع�ساء 
لت��رتك بذل��ك املج��ال مفتوح��ا اأم��ام املزي��د من 
التح��ركات للتخل�ض م��ن تخم��ة املعرو�ض ودعم 
االأ�سعار. وي�رشي االتفاق الذي تنفذه منظمة البلدان 
ة  ر مل�س��د ا
ل  و للب��رت
 ) ب��ك و اأ (
ن  منتج��و و
ن  م�ستقل��و
بينه��م  م��ن 
خلف���ض  رو�سي��ا 
بنح��و  االإنت��اج 
1.8 ملي��ون برمي��ل 
يومي��ا حت��ى مار���ض 
وق��ال    .2018 اآذار 
االإي��راين  النف��ط  وزي��ر 
بيج��ن زنغن��ه، ال��ذي يزور 
مو�سك��و حالي��ا مع ع��دد من 
وزراء النف��ط يف اأوبك حل�سور 
قط��اع  يف  املنا�سب��ات  اإح��دى 
الطاقة، اإنه ال يري معار�سة داخل 
اأوب��ك لتمدي��د تخفي�س��ات االإنت��اج 
الت��ي تقوده��ا املنظم��ة للتخل�ض من 
تخم��ة املعرو���ض اأو حت��ى تعميقه��ا. 
وق��ال زنغن��ه ردا عل��ى �س��وؤال عم��ا اإذا 
كان��ت هناك حمادث��ات لتعمي��ق اخلف�ض 
اأو متدي��ده ”يعتم��د ه��ذا على ق��رار جماعي 
وتوافق داخ��ل اأوبك، لكنني اأعتقد اأنه ال توجد 
معار�س��ة له��ذا االق��رتاح“.  وح��ني طل��ب منه 
حتدي��د م��ا اإذا كان يعن��ي اأن��ه ال يوج��د اعرتا�ض 
عل��ى تعمي��ق التخفي�س��ات اأج��اب قائ��ا ”نعم“. 
وب��داأ خف���ض االإم��دادات وزي��ادة الطل��ب العاملي 
يف تقلي���ض فائ���ض املعرو�ض وهو م��ا دعم �سعر 
النف��ط لي�س��ل اإىل اأعل��ى م�ست��وى خ��ال اأك��رث من 
عام��ني عند نح��و 60 دوالرا للربمي��ل. وقال وزير 
النف��ط الفنزويل��ي اإيولوخي��و دي��ل بين��و اإن هناك 
مناق�س��ات ب�ساأن تعميق اخلف�ض اأو متديد االتفاق. 
بح�س��ب رويرتز. ومثل هذه اخلط��وة �ستحتاج دعم 

ال�سعودية التي تقود اأوبك ورو�سيا اأكرب م�سارك يف 
االتف��اق من خارج املنظمة. وقال��ت رو�سيا اإن من 
ال�سابق الأوانه احلديث ب�ساأن متديد االتفاق. وحثت 
رو�سي��ا بقية املنتج��ني على االن�سم��ام اإىل اتفاق 
خف���ض االإنتاج. وق��ال ديل بينو اإن��ه جرى توجيه 
الدعوة اإىل ما بني 10 و12 دولة منتجة يف اأمريكا 
توجي��ه  وج��رى  للم�سارك��ة.  واأفريقي��ا  اجلنوبي��ة 
الدعوة الثنني من �سغار املنتجني غري امل�ساركني 
يف االتف��اق، وهم��ا م�رش وتركمان�ست��ان، حل�سور 
اجتم��اع اأوب��ك املا�س��ي يف مايو اأي��ار لكنهما مل 
ي�سهم��ا يف اأي تخفي�س��ات لاإنتاج. وق��ال االأمني 
الع��ام الأوب��ك حمم��د باركين��دو اإن��ه واثق م��ن اأن 
املنظم��ة �ستتمكن من اإعادة اال�ستق��رار اإىل اأ�سواق 
النف��ط العاملية ب�سكل م�ست��دام. واأ�ساف باركيندو 
اأن جمي��ع الدول امل�سارك��ة يف اتفاق خف�ض اإنتاج 
النفط بني منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك( 
ومنتج��ني م�ستقل��ني تدع��م املب��ادرة واأن رو�سي��ا 

ملتزمة التزاما كاما بتعهداتها.
 اإنتاج اأوبك

 عل��ى �سعي��د مت�سل اأظهر م�سح اأجرت��ه رويرتز اأن 
اإنت��اج منظم��ة البلدان امل�س��درة للب��رتول )اأوبك( 
ارتف��ع ه��ذا ال�سه��ر مبق��دار 50 األف برمي��ل يوميا 
مع زي��ادة �سادرات الع��راق وارتف��اع االإنتاج يف 
ليبي��ا املعفاة من اتفاق خف�ض االإمدادات. وخل�ض 
امل�س��ح اإىل اأن م�ست��وى الت��زام اأوب��ك بالتعه��دات 
الت��ي قطعتها على نف�سها ب�س��اأن خف�ض االإمدادات 
انخف���ض اإىل 86 باملئ��ة يف �سبتمرب اأيلول مقارنة 
مع 89 باملئة يف اأغ�سط�ض اآب. ووا�سلت ال�سعودية 
اأك��رب م�سدر للخ��ام يف العامل حتمل اجل��زء االأكرب 
من تخفي�سات اأوبك م��ن خال �سخ اإمدادات دون 

امل�ستوى امل�ستهدف لها.
 وتظهر زيادة اإمدادات الع��راق اأن التوتر ال�سيا�سي 
ب�س��اأن ا�ستفت��اء ا�ستق��ال اإقليم كرد�ست��ان العراق 
مل يوؤث��ر عل��ى �س��ادرات الباد من اخل��ام. وكانت 
املخ��اوف ب�س��اأن املخاط��ر عل��ى تل��ك االإم��دادات 
�ساع��دت يف دع��م النفط الذي بلغ نح��و 60 دوالرا 
للربمي��ل، وه��و اأعلى م�ستوى يف اأك��رث من عامني. 
وق��ال كار�سنت فريت�ض املحلل ل��دى كومرت�ض بنك 
يف فرانكفورت ”من غري املمكن توقع التو�سل اإىل 
ح��ل �رشيع لاأزمة، وهو االأم��ر الذي من املفرت�ض 
اإط��ار  النف��ط“. ويف  اأ�سع��ار  دع��م  ي�ستم��ر يف  اأن 
االتفاق م��ع رو�سيا والدول االأخ��رى غري االأع�ساء 
يف اأوب��ك، تقل���ض املنظم��ة اإنتاجه��ا بنح��و 1.2 
ملي��ون برميل يومي��ا اعتبارا م��ن االأول من يناير 
2017 وحت��ى مار���ض اآذار من الع��ام القادم. كما 
خل���ض امل�سح اإىل غياب مزيد من الزيادات الكبرية 
يف االإنت��اج يف نيجريي��ا اأو ليبي��ا املعفات��ني من 
خف���ض االإنتاج. و�ساعدت الزي��ادة يف اإنتاج ليبيا 
ونيجريي��ا عل��ى ارتفاع االإنت��اج اإىل اأعلى م�ستوى 
يف 2017 خ��ال يولي��و مت��وز مم��ا ي�س��اف اإىل 
مهم��ة اأوبك املتمثل��ة يف حماولة تقلي�ض الفائ�ض 
يف املعرو���ض من اخل��ام. و�سخت ليبي��ا اإمدادات 
اإ�سافي��ة بل��غ حجمه��ا 50 األف برمي��ل يوميا هذا 
ال�سهر مع ا�ستئناف العمل يف حقل ال�رشارة النفطي 
بع��د اإغاق خط اأنابيب. لكن االإنتاج ما زال متقلبا 
وظل يف �سبتمرب اأيلول يف املتو�سط دون م�ستويات 
تتج��اوز املليون برميل يوميا ج��رى ت�سجيلها يف 

وقت �سابق من هذا العام. وانخف�ض اإنتاج نيجرييا 
30 األف برميل يوميا. واأعلن م�رشوع رويال دات�ض 
�سل يف نيجرييا حالة القوة القاهرة على �سادرات 
خ��ام ب��وين اخلفي��ف ب�سب��ب اإغ��اق خ��ط اأنابي��ب 
للت�سدي��ر. وارتف��ع اإنتاج الع��راق 40 األ��ف برميل 
يوميا بف�سل زيادة ال�سادرات من اإقليم كرد�ستان 
�سبه امل�ستقل ح�سبما تظه��ر بيانات الناقات. ومل 
ت�سج��ل ال�سادرات م��ن املرافئ اجلنوبي��ة بالباد 
تغ��ريا يذك��ر وفق بيان��ات الناق��ات وم�سادر يف 
القط��اع. وزاد اإنتاج ال�سعودي��ة، اأكرب م�سدر للخام 
يف الع��امل، 20 األف برميل يومي��ا، يف الوقت الذي 
ارتفعت فيه ال�سادرات وتراجع ا�ستخدام اخلام يف 
حمط��ات الكهرباء املحلية لعوامل مو�سمية بح�سب 
م�س��ادر يف القطاع. كم��ا عززت اإي��ران، امل�سموح 
له��ا بزي��ادة �سغ��رية يف اتف��اق اأوب��ك، اإمداداتها 
باإ�ساف��ة 20 األ��ف برمي��ل يوميا. وم��ن بني الدول 
ذات االإنتاج االأقل، �س��درت اأجنوال كميات اأقل من 
اخل��ام مقارنة مع اأغ�سط���ض اآب وكذلك كان احلال 
م��ع فنزوي��ا بح�س��ب امل�س��ح. واأعلنت اأوب��ك العام 
املا�س��ي م�ست��وى م�ستهدفا لاإنت��اج بلغ 32.50 
مليون برمي��ل يوميا ا�ستن��ادا اإىل اأرقام منخف�سة 
يف ليبيا ونيجرييا. وي�سم��ل امل�ستهدف اإندوني�سيا 
التي غادرت املنظمة منذ ذلك احلني لكنه ال ي�سمل 
غينيا اال�ستوائي��ة، اأحدث دولة تن�سم اإىل املنظمة. 
وبح�س��ب امل�سح، بل��غ متو�سط االإنت��اج يف �سبتمرب 
اأيلول 32.72 مليون برميل يوميا مبا يزيد مبقدار 
970 األ��ف برمي��ل يوميا عن امل�ست��وى امل�ستهدف 
املعدل حلذف اإندوني�سي��ا من دون اأن ي�سمل غينيا 
اال�ستوائي��ة. وم��ع اإ�ساف��ة غيني��ا اال�ستوائية، بلغ 
اإجم��ايل االإنتاج يف �سبتم��رب اأيلول 32.86 مليون 
األ��ف برمي��ل  برمي��ل يومي��ا بارتف��اع ق��دره 50 
يومي��ا ع��ن اأغ�سط���ض اآب. وي�ستن��د م�س��ح روي��رتز 
اإىل بيان��ات ماحي��ة توفره��ا م�س��ادر خارجية، 
اإىل جان��ب بيان��ات توم�س��ون روي��رتز ومعلومات 
توفرها م�سادر يف �رشكات النفط واأوبك و�رشكات 

ا�ست�سارات.
 التجارة وزيادة االإيرادات

 يف ال�سياق ذات��ه يتجه منتجو نفط ال�رشق االأو�سط 
اإىل ت��داول اخلام حيث �سجعه��م انخفا�ض االأ�سعار 
ط��وال ث��اث �سن��وات على اإيج��اد م�س��ادر جديدة 
اإنتاجه��م.  ت�سدي��ر  ن�س��اط  بخ��اف  لاإي��رادات 
وال�سعودي��ة، الع�س��و الب��ارز يف منظم��ة البل��دان 
امل�سدرة للب��رتول )اأوبك( واأك��رب م�سدر للنفط يف 
الع��امل، من ب��ني من اأخ��ذوا هذا املنح��ى اإذ تعتزم 
�رشك��ة تابع��ة الأرامك��و اململوكة للدول��ة البدء يف 
جت��ارة النفط اخلام غ��ري ال�سع��ودي ح�سبما ذكرت 
م�س��ادر مطلع��ة.  وين�سم اإىل ذل��ك التوجه اأع�ساء 
اآخ��رون مبنظم��ة اأوب��ك يف الوق��ت ال��ذي تظل فيه 
اأ�سع��ار النفط عند ن�س��ف امل�ستويات التي �سجلتها 
يف منت�س��ف 2014. ويتع��اون الع��راق مع �رشكة 
يف  النف��ط  لتج��ارة  �رشك��ة  تاأ�سي���ض  يف  رو�سي��ة 
الوق��ت الذي تدر�ض في��ه اأبوظب��ي والكويت خططا 
لتج��ارة اخل��ام. وقال ديفي��د فايف كب��ري اخلرباء 
االقت�سادي��ني لدى جانفور لتج��ارة ال�سلع االأولية 
عل��ى هام���ض موؤمت��ر للنف��ط يف �سنغاف��ورة ”اإنهم 
ي�سع��ون الأن ي�سبح��وا اأك��رث مرون��ة واأن يقتن�سوا 

هام�سا اإ�سافيا داخل ال�سوق“.

االنتخاب��ات  يف  رئي�سي��ا  مو�سوع��ا  ال�سفافي��ة  كان��ت 
الرئا�سي��ة الفرن�سي��ة ع��ام 2017. وحت��ى قب��ل اأن تفي��د 
اجلمهوري��ني  م��ن ح��زب  في��ون  فران�س��وا  اأن  التقاري��ر 
املحاف��ظ دفع لزوجته اأموال عام��ة يف مقابل مهام غري 
منج��زة، جع��ل املنت���رش اإميانوي��ل ماك��رون ال�سفافي��ة 
ق�سية مركزية يف حملته االنتخابية يف نهاية املطاف.

م��ن عجي��ب املفارق��ات اإذن اأن ُيجربرَ اأربعة م��ن اأع�ساء 
جمل���ض ال��وزراء اخلم�سة ع���رش الذين اختاره��م ماكرون 
يف م�سته��ل االأمر �� مب��ا يف ذلك اأحد اأق��رب امل�ست�سارين 
اإىل الرئي���ض �� اإىل اال�ستقالة عقب �سدور تقارير عن �سوء 
�سل��وك مزعوم اأو اإ�س��اءة ا�ستخدام االأم��وال العامة، حتى 
قب��ل �س��دور اأي حك��م ق�سائ��ي. كم��ا اأُرِغ��م ع�سو معني 

حديث��ا يف املجل�ض الد�ستوري الفرن�س��ي على اال�ستقالة، 
بع��د تقاري��ر اإخباري��ة زعمت اأن��ه عني ابنت��ه يف وظيفة 
وهمي��ة اأثن��اء خدمت��ه يف جمل���ض ال�سيوخ.وق��د وا�سلت 
و�سائ��ل االإع��ام الفرن�سي��ة التحقيق يف ف�سائ��ح اأخرى 
حمتمل��ة. ولك��ن يف الوق��ت احلا���رش، يب��دو اأن ال�سل�سلة 
االأخرية من احلوادث املوؤ�سفة انتهت. فوفقا لوعد حملته 
ع ماكرون على قواعد جديدة لاأخاقيات  قَّ االنتخابية، ورَ
احلكومية لتحويله��ا اإىل قانون. ومبوجب "قانون اإعادة 
بناء الثقة يف العمل العام"، يواجه املوظفون العموميون 
جمموع��ة من القيود اجلديدة. ف��االآن ال يجوز لهم تعيني 
اأف��راد اأ�رشه��م يف موؤ�س�ساته��م. كما ج��رى جتريدهم من 
ر  عاوته��م االإجمالي��ة يف مقاب��ل ر�س��وم مهني��ة. وُيحظرَ
عليهم ا�ستخدام "�سندوق االحتياطي الربملاين" لتمويل 
مبادرات حملية. ال �سك اأن قانون اأخاقيات ماكرون لي�ض 

االأول م��ن نوعه. ففي ع��ام 1988، ا�ستنت قواعد جديدة 
لل�سفافي��ة يف اال�ستجابة ل�سل�سلة من الف�سائح ال�سيا�سية 
يف الع��ام ال�ساب��ق. وق��د اأ�س�س��ت اإ�ساح��ات 1988 يف 
فرن�س��ا لنظام االأحزاب ال�سيا�سي��ة املمولة باأموال عامة، 
واألزم��ت كل االأع�س��اء املنتخب��ني يف اجلمعي��ة الوطنية 
بالتقدم اإىل جلن��ة من�ساأة حديثا باإف�ساح مايل كامل.ثم 
يف ع��ام 2013، بع��د اأن تب��ني اأن وزيرا رفي��ع امل�ستوى 
خباأ اأمواال يف ح�ساب م�رشيف يف اخلارج، جرى ا�ستنان 
قان��ون اآخ��ر لاأخاقيات، وال��ذي األزم اأع�س��اء احلكومة 
��ت  بالك�س��ف علن��ا ع��ن ا�ستثماراته��م واأ�سوله��م. وُمِنحرَ
هيئ��ة علي��ا معني��ة جديدة بتعزي��ز ال�سفافي��ة يف احلياة 
العام��ة �ساحي��ات بعي��دة امل��دى للتدقي��ق يف اإف�ساح 
املوظفني العمومي��ني ون�رشها، واإ�س��دار االأحكام ب�ساأن 
�س��وء ال�سلوك وت�سارب امل�سالح، واإحالة املخالفات اإىل 

مكت��ب املحامي الع��ام.ويف عام 2017، ن���رشت الهيئة 
العلي��ا للم��رة االأوىل ا�ستمارات االإف�ساح ع��ن اأ�سول كل 
املر�سح��ني الرئا�سيني على موقعها على �سبكة االإنرتنت. 
ولك��ن االأم��ر االأكرث اأهمي��ة اأنها اأرجاأت تعي��ني احلكومة 
اجلدي��دة ملدة ي��وم حتى تتمك��ن من فح���ض املر�سحني 
الوزاري��ني املقبل��ني. وم��ع ذل��ك، اأج��ازت ه��ذه العملية 
عل��ى نحو اأو اآخر تعي��ني الوزراء االأربع��ة الذين ا�سطروا 
اإىل اال�ستقال��ة بع��د توليه��م منا�سبه��م بف��رتة وجي��زة.
بطبيعة احلال، توجد مث��ل هذه ال�سوابط يف اأغلب الدول 
الدميقراطية، وخا�سة يف الواليات املتحدة، حيث يتوىل 
جمل�ض ال�سيوخ االأمريكي اتخاذ االإجراءات الواجبة ب�ساأن 
اأغل��ب تعيين��ات الرئي�ض. وقد اأح��رزت دول غربية عديدة 
تقدم��ا كبريا على م��دار العقود القليل��ة االأخرية لتح�سني 
ال�سفافي��ة احلكومي��ة واملوؤ�س�سي��ة، و�سم��ان العط��اءات 

التناف�سي��ة للعقود احلكومية، وما اإىل ذلك. ومن املفهوم 
على نطاق وا�سع اأن املواطنني الدميقراطيني لديهم احلق 
يف الو�سول اإىل الوثائ��ق احلكومية واالإدارية، واالطاع 
عل��ى االأ�سب��اب وراء الق��رارات التي توؤثر عليه��م. وتتفق 
ه��ذه املعاي��ري مع مب��داأ احلك��م ال�سليم ال��ذي يتج�سد يف 
ميث��اق االحتاد االأوروبي للحق��وق االأ�سا�سية.يف فرن�سا، 
كان اأح��دث مثال لهذا التحول نح��و املزيد من ال�سفافية 
مرتبط��ا بربيجيت ماك��رون. فبعد االحتج��اج علنا على 
اأنه��ا رمبا حت�سل على مكانة قانونية باعتبارها "�سيدة 
فرن�سا االأوىل"، ن�رشت اإدارة ماكرون على موقع االإليزيه 
اأكد  "ميثاق �سفافية ي�ساأن زوجة رئي�ض الدولة"، والذي 
اأنه��ا لن تتلق��ى اأي تعوي�ض اأو ميزاني��ة خا�سة بها. ومل 
يكن من قبي��ل امل�سادفة اأن تت�سمن هذه الوثيقة الكلمة 
ال�سحري��ة: ال�سفافي��ة. وقب��ل ذل��ك، جرى اتخ��اذ عدد من 

اخلط��وات االأخ��رى لتعزي��ز ال�سفافية يف احلي��اة العامة: 
اإق��رار قواع��د جدي��دة ملكافح��ة الف�س��اد، والق�س��اء على 
املح�سوبي��ة يف العق��ود احلكومي��ة اأو وظائ��ف اخلدم��ة 
املدني��ة، وجعل املناق�س��ات اجلارية اأك��رث انفتاحا على 
عام��ة النا�ض. وم��ن املوؤم��ل اأن ت�ساعد ه��ذه اجلهود يف 
تعزي��ز الثقة العام��ة يف املوؤ�س�س��ات الفرن�سية. ومع ذلك 
ال ُتظِه��ر ا�ستطاع��ات ال��راأي �سيئ��ا م��ن ه��ذا القبيل. بل 
عل��ى العك�ض من ذل��ك، وا�سل ال�سع��ب الفرن�سي املطالبة 
��ل القائمني عل��ى ال�سلطة.  باملزي��د م��ن امل�ساءل��ة من ِقبرَ
ويرج��ع اأح��د االأ�سب��اب وراء ذل��ك اإىل اأن و�سائل االإعام 
الرقمي��ة النا�سئ��ة، وال�سباق ب��ني املنظم��ات االإخبارية، 
وال�سحافيني اال�ستق�سائيني، واملنظمات غري احلكومية 
املتزاي��دة الن�س��اط، توفر دفق��ا م�ستمرا م��ن اأ�سباب عدم 

الثقة. وعلى نطاق اأو�سع.
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انحسار الشفافية.. خطوة إلى الوراء
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أوبك بين تمديد اإلنتاج وتعميقه.. هل تنجح في تقليص تخمة المعروض؟
عبد االمير رويح 
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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
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كيف أصبح صندوق النقد الدولي العبًا أساسيًا في إدارة األزمات؟


