
  
ه��و ال��داء الُع�ش��ال ال��ذى لطامل��ا ف�شلت اأعت��ى اخلط��ط التنموية 
العربية يف ال�شفاء منه وجتاوزه، هو العدو االول للتنمية الب�رشية 
واملتنا�شب معها عك�شيًا يف طريق التنمية االقت�شادية، هو مانع 

النه�شة، اإنه الفقر.
ميتل��ك الفقر ُبعداً كونيًا فهو يتغذي عل��ى ال�شيا�شات االقت�شادية 
املتبع��ة لتحقي��ق التنمي��ة فيما يخ���ص الدعم وارتف��اع اال�شعار 
واآليات التجارة الدولية، وهو ما يجعل كل اخلطوات املبذولة يف 
ه��ذه االبعاد ب�شكل غري مدرو�ص ُت�شكل خطاأً يزيد من الفجوة بني 
الطبق��ات االجتماعي��ة وت�شعف القدرة ال�رشائية ل��دي العديد من 

الفئات وهو ما ُيف�شد ظروف املعي�شة.
ولذل��ك اأ�شبحت مواجهة الفقر توج��ه دويل وهدف عاملي يندرج 
�شم��ن برامج التنمية التي تتبناه��ا االمم املتحدة وذلك لتقلي�ص 
دائ��رة الفق��ر والتي يت�ش��ح من تقري��ر البنك الدويل االخ��ري اأنها 
م�شتم��رة يف االت�شاع ب�ش��كل ُمطرد لي�شل ع��دد الفقراء يف العامل 
اإيل ملياري ن�شمة على م�شتوى العامل يف العام اجلاري. ويف هذا 
ال�شياق فاإن كل دولة تتفاعل مع هذه امل�شكلة الُع�شال وتت�شدي 
له��ا ب�شيا�ش��ات وخ�شو�شيات تتف��ق مع ظروف البيئ��ة اخلا�شة 

به��ا وم�شتواه��ا باال�شافه ايل حج��م املوارد والق��درات الب�رشيه 
املتاحة لها.

احلقيق��ة املوؤك��دة عن املنطق��ة العربية اأنها اأكرث ث��راًء منها منواً 
واأن هن��اك فجوة بني ثروات املنطقة م��ن جهة وم�شتوي التنمية 
االقت�شادي��ة من جهة اأخرى، فبالُرغم مم��ا تتبناه الدول العربية 
م��ن �شيا�ش��ات وخط��ط ملكافح��ة الفق��ر عل��ى امل�شت��وي العربي 
و�ُشب��ل ت�شجي��ع اال�شتثم��ار يف ال��دول املتو�شط��ة واملنخف�ش��ة 
الدخ��ل، اإال ان ه��ذه االماين تتحط��م علي �شخرة الفق��ر ال�شاربة 
يف اعم��اق امل�شكل��ة االقت�شادية، فما يو�شح��ه التقرير االمنائي 
ل��امم املتحدة لع��ام 2016 يظهر مدى ف�ش��ل ال�شيا�شات العربية 
تباع��ًا يف مواجه��ة م�شكلة الفق��ر، وقد جاءت الن�ش��ب من التقرير 
عل��ي �شبي��ل الذك��ر الاحل���رش كالت��ايل: )االأردن 14% — م���رش 
28.6% — ليبي��ا 30.2% — تون���ص 15.5% — اجلزائ��ر %23 
— املغ��رب 15% — موريتاني��ا 46% — ال�ش��ودان %50 — 
جيبوت��ي 23% — اليم��ن 54% — لبن��ان 26.6% — فل�شطني 

25% — ال�شومال %73(
 ولك��ن ملاذا ؟ ملاذا تقف املنطقة العربية عاجزة اأمام الفقر ُرغم 
املح��اوالت العدي��دة؟ الفقر وجه من اأوجه التخل��ف االقت�شادي، 
والتخل��ف االقت�ش��ادى ه��و حلق��ة مفرغ��ًة يف اإطاره��ا، التخلف 

االقت�شادى مُيثل بيئ��ة خ�شبة لنمو وت�شُبع ظاهرة الفقر، فالنمو 
لي���ص رقم��ًا ُموًف��ا دوري��ًا نتاب��ع تط��وره كل عام بل ه��و واقع 
ملمو���ص ي�شت�شعره املواطن يف حيات��ه اليومية يف ماأكٍل وملب�ٍص 
وتعلي��م، فما هو حال مواطٍن يف بلٍد ت�شت��ورد ال�شلع الغذائية مما 
يرف��ع ا�شعارها ويحرم املنتج املحلي من الق��درة التناف�شية مما 

يخلق مزيداً من البطاله؟
 حتى مع وجود معدل مطرد للنمو ما مل مي�ص هذا النمو ُم�شببات 

الفقر بالتغيري فاإن هذا املواطن �شيظل مو�شومًا بالفقر.
 اإن لف��ظ الفق��ر يحم��ل يف دالالت��ه �ش��وء تغذي��ة و�شع��ف بني��ة 
تعليمي��ة وبطال��ه وع�شوئي��ات وف�ش��اد لذل��ك ُفهو مُيث��ل ال�شورة 
احلقيقي��ة للقرارات الع�شوائية الفا�شل��ة يف اإدارة اولويات التنمية 
االقت�شادية، لذلك تو�شي االمم املتحدة ب�شكل عاجل يف املنطفة 
العربي��ة ايل �رشورة الت�شدي للفقر من خال زيادة االنفاق علي 
القطاعات اال�شا�شية التي ُتثل االمن الغذائي واال�شكان وال�شحة.  
اجم��ااًل، يعود الفقر يف الدول العربي��ة اإايل تف�شي الف�شاد وغياب 
النزاه��ة يف جميع م�شتويات الدولة مع عجز ال�شيا�شات التنموية 
يف حتقيق طفرة نوعية يف احلياة اليومية للمواطنني وخا�شًة اأن 
اأغل��ب دخول ال��دول العربية تذهب ملجاالت االم��ن والدفاع علي 
ح�ش��اب التنمي��ة االقت�شادية، ناهيك عن �شع��ف املورد الب�رشي 

ال��ذي ي�شتلزم يف تكوينه بكفاءة عالي��ة اأن تكون البيئة املحيطة 
ب��ه ُم�شاعدة او على قدر الكفاءة املطلوب��ة.  وتبدو الدول العربية 
يف حاج��ة ما�ش��ة اإيل اإعادة �شياغة اأدواره��ا ب�شكل تفاعلي بني 
القطاع��ات االنتاجي��ة الث��اث وه��ي القط��اع اخلا���ص والقطاع 
الع��ام واملجتمع املدين، فاأغلبية الدول العربية كانت تعتمد على 
التخطي��ط املركزي وما اإن دخلت فكرة اخل�شخ�شة يف ااُلطروحة 
االمنائي��ة حتى قررت ال��دول ترك ال�شاح��ة االنتاجية ب�شكل �شبة 
كام��ل للقطاع اخلا�ص يف كافة ال�شيا�شات الت�شغيلية دون فر�ص 
نوع من الرقابة وامل�شاركة يف العملية االنتاجية ملجابهة الفقر. 
 اخ��رياً، الب��د لل��دول م��ن و�ش��ع ا�شرتاتيجي��ات ق�ش��رية وطويلة 
االأج��ل من اأجل احلد من تدد ظاهرة الفقر يف مزيد من الطبقات 
االجتماعي��ة ومن ثم االإجهاز والق�ش��اء عليه؛ ففي ااأاجل الق�شري 
الب��د اأن تك��ون هن��اك ارادة حقيقي��ة م��ن ركن��ي الدول��ة ال�شلطة 
وال�شع��ب، اإرادة واعي��ة ب�رشورة التكاتف للق�ش��اء علي تربة منو 
الفقر وذلك من خال امل�رشوعات ال�شغرية، فتتوىل الدولة عملية 
التموي��ل وتوف��ري اال�ش��واق والرقاب��ة الت�شغيلي��ة غ��ري املبا�رشة، 
ويت��وىل ال�شعب تنفي��ذ االف��كار االبداعية للم�رشوع��ات ال�شغرية 
واقعي��ًا ب�شكل يلتقي مع متطلبات ال�ش��وق املحلي وتوفري املورد 

الب�رشي. 

م��ن اأهم اأ���رشار االأ�شواق العاملي��ة اليوم حما�شها 
الكب��ري، عل��ى الرغم م��ن اأن العامل م��ن حولها يف 
حال��ة م��ن الفو�شى واالنهي��ار. ومع ذل��ك، ُيظهر 
امل�شتثم��رون عقاني��ة كبرية عندم��ا يتعلق االأمر 

بتقيي��م املخاط��ر ال�شيا�شي��ة. واإذا كان اال�شتثمار 
ُيعطي االأولوية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية، فمن 
امله��م الرتكيز ب�شكل دقي��ق على ما �شوف يوؤثر اأو 
لن يوؤث��ر على تلك التوقعات. وق��د تكون االأزمات 
املحتمل��ة االأك��رث وقع��ا اأو عنف��ا ه��ي تل��ك التي 
ي�شه��ل عل��ى ال�شوق فح�شه��ا. واالأخط��ر من ذلك، 

التحوالت التدريجية يف املوؤ�ش�شات العاملية التي 
ترف��ع التوقع��ات ح��ول كيفية ت���رشف الاعبني 
الرئي�شي��ني. وقد تظهر هذه التحوالت ببطء �شديد، 
ولكنه��ا ميك��ن اأن تغ��ري اأ�شا�شا ح�ش��اب التفا�شل 
والتكام��ل لتقييم املخاطر والعائ��دات املحتملة. 
م��ن ال�شهل اأن يف���رش �شوق اليوم االأم��ر من حيث 

العوامل 

االأ�شا�شية: 
ح  ب��ا ر الأ ا
يف  اآخ��ذة 
 ، ع تف��ا ر ال ا
جتن��ب  ومت 
ويبدو  الت�شخم، 
االقت�ش��اد  اأن 
العاملي ي�شهد منوا 
ومتزامن��ا.  وا�شع��ا 
ويف ت�رشي��ن االأول/
اأكتوبر، ق��ام �شندوق 
النق��د ال��دويل بتحديث 
توقعاته العاملية للتنبوؤ 

باأن عددا قليا فقط من البلدان ال�شغرية �شيعاين 
م��ن الرك��ود يف الع��ام املقب��ل. وبينم��ا تخط��ط 
البن��وك املركزي��ة الرئي�شي��ة، اأو ب��داأت بالفع��ل، 
لت�شدي��د ال�شيا�شة النقدية، �شتبق��ى اأ�شعار الفائدة 
منخف�ش��ة يف الوق��ت احل��ايل. ومن غ��ري املرجح 
اأن تغري االأزمات ال�شيا�شي��ة التحليل االقت�شادي 
مهم��ا  للم�شتثمري��ن، 
كان��ت مث��رية. حت��ى 
اأعظ��م  وق��وع  بع��د 
الق��رن  يف  الك��وارث 
ا�شتع��ادت  الع�رشي��ن، 
االأ�ش��واق مكانتها ب�رشعة. 
بع��د هج��وم الياب��ان على 
انخف�ش��ت  هارب��ور،  ب��ريل 
االأمريكي��ة  االأ�شه��م  اأ�ش��واق 
بن�شب��ة 10%، لكنها تعافت يف 
غ�ش��ون �شتة اأ�شابي��ع. وباملثل، 
بع��د الهجم��ات االإرهابية يف 11 
�شبتم��ر 2001، انخف�شت االأ�شهم 
يق��رب م��ن %12،  االأمريكي��ة مب��ا 
لكنه��ا عادت مرة اأخ��رى لرتتفع يف 
غ�ش��ون �شهر. وبع��د اغتي��ال الرئي�ص 
جون كينيدي، انخف�شت اأ�شعار االأ�شهم 
اأق��ل م��ن 3%، لكنه��ا ا�شرتجع��ت قيمتها 
يف الي��وم الت��ايل. نعم، تختل��ف كل اأزمة 
�شيا�شي��ة ع��ن االأخ��رى. ولك��ن م��ن خال 
امل�شتثم��ر املخ���رشم يف  اأ�ش��ار  معظمه��ا، 
االأ�ش��واق النا�شئة ين���ص ني�شت��دت، اأنه ميكن 
للم�شاركني يف ال�شوق االعتماد على ا�شتجابة 
املركزي��ة  البن��وك  و�شتعم��ل  الق��رار.  �شن��اع 
فر�شي��ة  لتعوي���ص  دائم��ا  املالي��ة  ووزارات 
املخاط��ر املتزاي��دة ع��ن طري��ق تعدي��ل اأ�شع��ار 
الفائدة اأو ال�شيا�شات املالية، ويقوم امل�شتثمرون 
باإعادة االأ�شول اإىل قيمتها التي كانت عليها قبل 

االأزمة.
 والي��وم، يت�ش��در ال���رشاع م��ع كوري��ا ال�شمالية 
ب�شاأن برامها النووية وال�شاروخية معظم قوائم 
االأزمات املحتملة. ومن �شاأن احلرب املفتوحة اأو 
وق��وع حادث نووي يف �شب��ه اجلزيرة الكورية اأن 
ت��وؤدي اإىل كارث��ة اإن�شانية، وتوق��ف التجارة مع 
كوري��ا اجلنوبي��ة - االقت�ش��اد الثال��ث ع���رش يف 
الع��امل - واإر�شال �شدم��ات �شيا�شية حول العامل. 
ومع ذلك، ف��اإن هذه الكارثة �شتكون على االأرجح 
وجي��زة، و�شتك��ون نتائجه��ا وا�شح��ة وفوري��ة. 
و�شتظل القوى الرئي�شية يف العامل منظمة اإىل حد 
م��ا، كما �شتظل التدفقات النقدي��ة امل�شتقبلية يف 
معظم اال�شتثم��ارات م�شتقرة. ونف�ص ال�شيء ميكن 
اأن يق��ال ع��ن اململكة العربي��ة ال�شعودي��ة، حيث 
ق��ام ويل العه��د االأمري حممد ب��ن �شلمان بتطهري 
احلكومة واالأجهزة االأمنية لتوطيد �شلطته. وحتى 
لو كان اال�شطراب املفاج��ئ يف اململكة �شيوؤدي 
اإىل حتويل مي��زان القوى يف ال�رشق االأو�شط، فاإن 
الباد ال تزال ترغ��ب يف احلفاظ على �شادراتها. 
واإذا كان هن��اك انقط��اع يف التدفق��ات النفطي��ة 
العاملي��ة، فاإنه �شيتم تخفيفه م��ن قبل املنتجني 
املتناف�ش��ني والتكنولوجيات اجلدي��دة. وباملثل، 
فاإن االنهي��ار ال�شيا�ش��ي اأو االقت�ش��ادي ال�شامل 

يف فنزويا �شيك��ون له اآثارا اإقليمية خطرية، وقد 
ي��وؤدي اإىل اأزمة اإن�شانية اأعم��ق هناك. ولكن على 
االأرج��ح لن يكون له��ا اأي تاأثري وا�ش��ع النطاق اأو 
ع��ام على الطاق��ة واالأ�ش��واق املالي��ة. وكثريا ما 
تكون ه��ذه ال�شيناريوهات يف العناوين الرئي�شية 
للجرائ��د، وبالتايل فاإن احتمال حدوثها لن يكون 
مفاجئ��ا. ولك��ن حتى عندم��ا تندل��ع االأزمة، مثل 
هج��وم ٍالكرتوين اأو وباء، ب�ش��كل غري متوقع، فاإن 
اال�شط��راب الناج��م عن ال�ش��وق عادة م��ا ي�شتمر 
حلني قي��ام امل�شتثمري��ن باإعادة تقيي��م معدالت 

اخل�شم وتدفقات االأرباح امل�شتقبلية.
 وعل��ى النقي���ص م��ن ذل��ك، فاإنه م��ن املرجح اأن 
ت��وؤدي التغ��ريات يف االفرتا�ش��ات االقت�شادي��ة 
امل�شرتك��ة على نطاق وا�ش��ع اإىل عمليات ت�شفية، 
ع��ن طري��ق دف��ع امل�شتثمري��ن اإىل اإع��ادة تقيي��م 
احتمال حتقيق التدفق��ات النقدية املتوقعة فعا. 
وق��د يك��ون هن��اك وع��ي ب��ني امل�شتثمري��ن باأن 
مع��دالت النم��و اآخ��ذة يف التباط��وؤ، اأو اأن البن��وك 
املركزي��ة مل تتنب��اأ بظه��ور الت�شخم م��رة اأخرى. 
اأو ق��د يحدث التغيري ب�ش��كل مفاجئ، مع اكت�شاف 
مبالغ كبرية من "القرو�ص ال�شامة" التي من غري 
املرج��ح اأن ُت�ش��دد.  وكم��ا يعل��م امل�شتثمرون يف 
االأ�ش��واق النا�شئة، فاإن التغ��ريات ال�شيا�شية ميكن 
اأن توؤثر على االفرتا�شات االقت�شادية. ولكن مرة 
اأخ��رى، ينب��ع اخلطر لي���ص من ال�شدم��ات التي ال 
ميكن التنبوؤ بها بل من التاآكل البطيء للموؤ�ش�شات 

التي يثق بها امل�شتثمرون للتنبوؤ بعامل غام�ص.
 وعل��ى �شبيل املثال، ف��ٍان امل�شتثمرون يف تركيا 
عل��ى علم باأن ابتع��اد البلد ع��ن الدميقراطية اأدى 
اإىل اإبع��اده ع��ن اأوروب��ا، مم��ا يعر���ص العائدات 
امل�شتقبلي��ة ملخاطر جديدة. من ناحية اأخرى، يف 
الرازيل، على الرغم من ف�شيحة الف�شاد امل�شتمرة 
الت��ي اأطاح��ت بالرئي�شة ال�شابق��ة والتي ميكن اأن 
تطيح بالرئي�ص احلايل، فاإن امل�شتثمرين يدركون 
اأن موؤ�ش�ش��ات الباد تعمل - واإن كانت بطريقتها 

اخلا�شة - مع حتملها املخاطر وفقا لذلك.
 اأم��ا اخلطر ال�شيا�شي االأك��ر الذي يواجه االأ�شواق 
العاملي��ة الي��وم فهو يتمثل يف خ�ش��وع الفاعلني 
الرئي�شي��ني الذي��ن ي�شكلون توقع��ات امل�شتثمرين 
الإع��ادة تنظيم اأ�شا�شي��ة. واالأكرث اإث��ارة للقلق هو 
�شع��ي الواليات املتحدة االآن اإىل ر�شم دور عاملي 
جديد لنف�شها يف ظل اإدارة الرئي�ص دونالد ترامب.
 وباالن�شح��اب م��ن االتفاقات الدولي��ة وحماولة 
التجاري��ة  ال�شفق��ات  ب�ش��اأن  التفاو���ص  اإع��ادة 
القائم��ة، اأ�شبح��ت الواليات املتح��دة اأقل قابلية 
م��ا  اإذا  امل�شتقب��ل،  اإىل  وبالنظ��ر  به��ا.  للتنب��وؤ 
ا�شتم��ر ترام��ب وزعم��اء الوالي��ات املتح��دة يف 
اأخ��رى م��ن  بل��دان  التعام��ل م��ع  امل�شتقب��ل يف 
خ��ال معام��ات مم��وع ال�شف��ر بدال م��ن بناء 
املوؤ�ش�ش��ات التعاونية، فاإن العامل لن يكون قادرا 
على جم��ع ا�شتجابة م�شرتكة للف��رتة القادمة من 

اال�شطرابات يف ال�شوق العاملية.
 ويف نهاي��ة املط��اف، ف��اإن الوالي��ات املتح��دة 
امل�شطرب��ة �شتفر���ص ثمن��ا اأعل��ى يف كل م��كان 
تقريب��ا. وم��ا مل تتدخ��ل دورات اقت�شادية اأخرى 
قب��ل اأن تتح��ول توقع��ات امل�شتثمرين، ف��اإن ذلك 

�شيكون نهاية ازدهار ال�شوق احلايل.

م��ا ه��ي الت�ش��ورات املتوقع��ة الأ�ش��واق النف��ط خ��ال 
العقدي��ن املقبل��ني، بخا�ش��ة يف ظ��ل تبن��ي قوان��ني 
بيئية عاملي��ًا حتد من ا�شتعم��ال ال�شيارات ذات حمرك 
االح��رتاق الداخل��ي وا�شتبداله��ا بال�شي��ارة الكهربائية 
وق��ود  ال�شته��اك  �شيح�ش��ل  ال��ذي  م��ا  الهجين��ة.  اأو 
ال�شي��ارات الذي ي�شكل نحو ن�ش��ف اال�شتهاك العاملي 
للنف��ط؟ ما هو اإمكان تو�ش��ع الطاقات امل�شتدامة خال 
العقدي��ن املقبل��ني للحل��ول حم��ل ا�شتعم��ال امل�شادر 
الهيدروكربوني��ة؟ ه��ل �شن�شاهد خال العق��ود املقبلة 
الهيدروكرب��ون  م��ن ع���رش  للتح��ول  انتقالي��ة  ف��رتة 
اإىل ع���رش الطاق��ات امل�شتدام��ة، وما ه��ي �رشعة هذه 
الف��رتة االنتقالي��ة ومدته��ا وحجمه��ا؟ اأ�شئل��ة تط��رح 
من��ذ �شنوات، لكنها ب��داأت تاأخذ اأبع��اداً اأكرث جدية عند 

ال��راأي العام، بخا�شة العربي، مل��ا لتاأثري النفط والغاز 
يف االقت�ش��ادات وللدور املتزايد للطاق��ات امل�شتدامة. 
وعاجل��ت »اأوبك« هذه املوا�شي��ع يف تقريرها ال�شنوي 
»ا�شت���رشاف النف��ط عاملي��ًا 2017« ال�ش��ادر االأ�شبوع 
املا�ش��ي وال��ذي عاجل��ت فيه تط��ورات الطاق��ة خال 

الفرتة 2040-2015.
تتبن��ى »اأوبك« نظ��رة تفاوؤلي��ة يف ما يتعل��ق بازدياد 
الطلب على النفط م�شتقبًا. فتتوقع ازدياد �شكان العامل 
مبع��دالت قيا�شية. وت�شري االإح�ش��اءات ال�شكانية لاأمم 
املتح��دة اإىل اأن عدد �شكان الع��امل �شيزداد من 7.348 
 .2040 يف  بلي��ون   9.156 اإىل   2015 يف  بلي��ون 
و�شيح�ش��ل معظم هذه الزيادة يف ال��دول النا�شئة ذات 
االقت�ش��ادات امل�شتدام��ة واملتعط�شة للطاق��ة )ال�شني، 
الهن��د، كوري��ا اجلنوبي��ة، الرازي��ل وجن��وب اأفريقيا(. 
و�شي��زداد ع��دد �شكان ال��دول ال�شناعي��ة 116 مليونًا، 

يع��ود الكث��ري منه��ا اإىل الهجرة. كم��ا اأن ن�شب��ة القوى 
العامل��ة العاملي��ة، ب��ني 15 و64 عامًا بلغ��ت قمة يف 

2012، بعد ازدياد معتدل منذ 1970.
التنمي��ة  يف  حموري��ًا  دوراً  النا�شئ��ة  ال��دول  �شتلع��ب 
�شلب��ًا  �شتتاأث��ر  فيم��ا  امل��دى.  الطويل��ة  االقت�شادي��ة 
اقت�شادات الدول ال�شناعية بفعل و�شعها الدميوغرايف 
ال�شعي��ف. ويتوق��ع اأن يرتف��ع اإجمايل الن��اجت الداخلي 
خ��ال ه��ذه الف��رتة )حت��ى 2040( اإىل 3.5 يف املئ��ة 
�شنويًا. و�شيح�شل معظ��م النمو يف الدول النا�شئة التي 
يتوق��ع اأن ي�ش��ل فيها اإىل 4.5 يف املئ��ة �شنويًا ب�شبب 

الزيادة يف االإنتاجية العمالية والتغيري الدميوغرايف.
وتتوق��ع »اأوب��ك« اأن ي��زداد حج��م االقت�ش��اد العاملي 
لي�ش��ل بحل��ول 2040 نح��و 226 يف املئ��ة عن��ه يف 
2016.، واأن ت�ش��كل الدول النامية ثاثة اأرباع اإجمايل 
الن��اجت الداخلي حتى 2040. اإ�شاف��ة اإىل ذلك، �شيزداد 

تكاف��وؤ الق��وى ال�رشائي��ة يف �ش��كل ملح��وظ يف كل من 
ال�ش��ني والهند. و�شكل��ت الواليات املتح��دة يف 2016 
نح��و 20 يف املئة من اإجمايل الناجت الداخلي العاملي، 
بينم��ا �شكل كل من اأوروب��ا وال�شني نحو 18، يف حني 
كان��ت ن�شبة الهند 7 يف املئ��ة. لكن يتوقع اأن تنخف�ص 
ن�شبة الواليات املتحدة بحلول 2040 اإىل 16 واأوروبا 
اإىل 12 يف املئ��ة. ويف الوق��ت ذاته يتوقع اأن يرتفع ما 
تقدم��ه ال�ش��ني لاقت�ش��اد العامل��ي اإىل 23 يف املئة، 
اإ�شافة اإىل تقدم مهم جداً يف الهند، اإذ يتوقع اأن ترتفع 
ن�شبتها من اإجمايل الناجت الداخلي العاملي اإىل 16 يف 
املئة. ت�ش��ري »اأوبك« اإىل اأن اأ�ش��واق الطاقة تتاأثر كثرياً 
بال�شيا�ش��ات احلكومية. ومعروف عن ه��ذه ال�شيا�شات 
الر�شمي��ة االهتمام يف تر�شيد ا�شته��اك الطاقة وتبني 
بدائ��ل و�شيا�شات ت�شج��ع ا�شتعمال الطاق��ات النظيفة، 
منه��ا الطاق��ات امل�شتدام��ة. يف الوق��ت ذات��ه، يتوق��ع 

ازدي��اد االهتم��ام بتقلي���ص »فق��ر الطاق��ة« يف الدول 
النامي��ة، م��ا يعن��ي ت�شجي��ع دول الع��امل الثال��ث على 
ا�شتعم��ال و�شائ��ل الطاق��ة احلديثة. ت�ش��ري الدرا�شة اإىل 
اأن م��ن ال�شيا�ش��ات الوا�شحة على امل��دى البعيد زيادة 
اإمكانات ولوج ال�شي��ارة الكهربائية االأ�شواق العاملية، 
وتقلي���ص انبعاث��ات ث��اين اأوك�شي��د الكرب��ون، واإزال��ة 
املركب��ات الكريتي��ة يف و�شائ��ل املوا�ش��ات الري��ة 
والبحري��ة واجلوي��ة. وتوؤكد اأهمي��ة ا�شتمراري��ة التقدم 
زي��ادة  ويف  امل�شتدام��ة  الطاق��ة  برام��ج  يف  التقن��ي 
االهتمام بتطوير ال�شيارة الكهربائية كبديل عن �شيارة 

حمرك االحرتاق الداخلي.
ما هي موؤ�رشات »اأوبك« امل�شتقبلية؟

اأواًل، تتوق��ع املنظم��ة زيادة كب��رية يف الطلب العاملي 
على الطاقة قدرته ب�35 يف املئة حتى 2040، اأو زيادة 
�شنوي��ة 1.2 يف املئة. لكن، ت�شي��ف املنظمة اأن زيادة 

الطل��ب �شتتباين بني الدول. اإذ �شتبلغ يف الدول النامية 
1.9 يف املئ��ة �شنوي��ًا حتى 2040. بينم��ا �شت�شل يف 
الدول ال�شناعية اإىل نحو 0.1 يف املئة و0.9 يف املئة 
يف دول اأوروب��ا- االآ�شيوية. وتكمن عوامل وراء تباين 
معدالت الزيادات هي الفروقات يف زيادة عدد ال�شكان 
والتح���رش والنم��و االقت�شادي. ثاني��ًا، �شيلعب كل من 
ال�شني والهند دوراً مهم��ًا يف زيادة الطلب امل�شتقبلي، 
اإذ يتوق��ع اأن يعادل الطل��ب يف الدولتني بحلول 2040 
نحو 22-23 مليون برميل م��ن النفط املكافئ. ثالثًا، 
�شي��زداد الطلب على الغاز اأكرث من اأي وقود اآخر بحلول 
2040. وتق��در »اأوبك« اأن ا�شته��اك الغاز �شيزداد نحو 
34 ملي��ون برمي��ل يومي��ًا من النف��ط املكاف��ئ، ليبلغ 
مم��ل الطل��ب علي��ه 93 ملي��ون برميل يومي��ًا بحلول 
2040، اإذ �شي��زداد الطلب على الغاز يف توليد الكهرباء 

وال�شناعة واالأدوات اال�شتهاكية واملنازل.
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نظرة »أوبك« إلى أسواق النفط المستقبلية
وليد خدوري

المخاطر الحقيقية التي تهدد االقتصاد العالمي
كريستوفر سمارت

أسماء عبد الناصر

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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