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السياحة ومعوقات تعثر التمويل.. وانحسار المشاريع 
حقيبة  يحمل  ال��ذي  الفرد  ذل��ك  ال�سياحة  تعد  مل   
يف  ايام  عدة  ليق�سي  ما  بلد  اىل  وي�سافر  �سغرية 
حيث  االثرية  البلد  معامل  بني  ويتجول  الفنادق 
ال�سيقة  احلدود  تلك  ال�سياحة  وتخطت  احلال  تغري 
نتاج  هو  التنوع  هذا  احلياة،  مفا�سل  كل  لتدخل 
تطور ال�سياحة ونتاج زحفها اىل مقدمة القطاعات 
من  ال�سياحة  �سناعة  متكنت  فقد  االقت�سادية، 
جتاوز العقبات التي تعرت�ض طريقها واثبتت انها 

�سناعة ال تندثر بل تنمو يوما بعد اآخر.
لقد توقع بع�ض املهتمني بال�سياحة ان تقل حركة 
تعج  التي  االنرتنيت  �سبكة  ظهور  مع  ال�سياحة 
ال�سنوات  ولكن  والبيانات  وال�سور  باملعلومات 
اثبتت ان ال�سياحة �ستظل اكرث منوا واكرثها ر�سوخا 

ورغم دخول دول كثرية اىل �سوق ال�سفر وال�سياحة 
لكن ال�سوق االف�سل ي�ستطيع جذب ال�سياح، وهناك 
اماكن �سياحية يف العراق كثرية ولكنها غري مفعلة 
العريقة  االث��اري��ة  باالماكن  ال��ع��راق  يزخر  حيث 

املنت�رشة يف جميع ارجائه..
 وتعمل ال�سياحة على توليد الدخل الوطني بو�سفها 
للعملة  مهما  م�سدرا  تعترب  كما  م�سادره  اح��د 
االجنبية وخا�سة يف البلدان التي تواجه عجزا يف 
ميزان املدفوعات، وينعك�ض الدور الفاعل لل�سياحة 
الثقايف  والتمازج  االجتماعي  التطور  عملية  على 
مما يوؤدي اىل ح�سول تغريات ايجابية يف ال�سلوك 
احل�ساري  التفاعل  خالل  من  االجتماعي  الفردي 
وتاريخه  ال��ع��راق  بح�سارة  االآخ��ري��ن  وتعريف 
اخلام  املادة  ال�سياحية  املقومات  ومتثل  العريق، 
وميكن  البلدان  من  بلد  اي  يف  ال�سياحي  للن�ساط 

وتت�سمن  االن�سان  �سنع  من  او  طبيعية  تكون  ان 
املناخي  اجل��غ��رايف  امل��وق��ع  الطبيعة  املقومات 
وال�سواطئ  والثلوج  واجلبال  املائية  وامل�سطحات 
اما املقومات من �سنع  الربية  والطيور والنباتات 
املميزات  ذات  وامل��دن  ب��االآث��ار  فتتمثل  االن�سان 
الفولكلورية،  وال�سناعات  والدينية  احل�سارية 
ال�سياحية  والعوامل  املقومات  ال��ع��راق  وميتلك 
العامل  احل�سارية يف  تعك�ض مكانته  التي  االثارية 
االمر الذي يجعل هذه املقومات والعوامل عنا�رش 

جذب مهمة لل�سياح..
)5( مليارات دوالر �سنويا

وزيادة  ال�سياحي  العر�ض  طاقات  على  وللوقوف   
واال�ستثمار  ال�سياحية  اخل��دم��ات  على  الطلب 
ال�سياحي من خالل عدد من املخت�سني يف جمال 

ال�سفر وال�سياحة كانت االآراء التالية:

بني  وال�سياحة  ال�سفر  �رشكات  اح��دى  م�سوؤول   ��
تقدر  �سنوية  اي��رادات  جتلب  ان  ميكن  ال�سياحة  ان 
ب�سكل  ا�ستثمرت  ما  اذا  �سنويا  دوالر  مليارات  ب�5 
�سحيح وان ال�سياحة ال تقا�ض مبردوداتها املالية، 
مو�سحا ان دخول االآالف من ال�سياح من �ساأنه ان 
يخلق فر�ض عمل ملئات االآالف من العراقيني، ومن 
املتوقع ان ي�سهد العراق نهو�سا متميزا يف ميدان 
القطاع  بهذا  االهتمام  وترية  ت�ساعد  مع  ال�سياحة 
وال�سعي الوا�سح اىل توفري الفر�ض لنمو هذا القطاع، 
م�سريا اىل العامل االمني الذي ي�سكل العامل االبرز 
من  وال��واف��دة  ال�سياحية  احلركة  تن�سيط  ل�سمان 
ايران وبع�ض الدول اال�سالمية االخرى، اما اخلبري 
بحملة  القيام  فيقرتح  الدليمي  عمار  ال�سياحي 
با�سم  واالزق��ة  والطرق  املدن  كافة  ت�سمل  وطنية 
ال�سياحي لكي تزهو مدننا بالنظافة  حملة اجلهاد 

توجيه  عن  ف�سال  �ساكنيها  عيون  لت�رش  واجلمال 
نحو  اخلا�سة  االموال  وروؤو���ض  الدولة  ا�ستثمارات 
�سياحية  غرفة  تاأ�سي�ض  كذلك  ال�سياحي  اال�ستثمار 
من  ال�سياحية  باملرافق  للنهو�ض  حمافظة  كل  يف 
ويف  اللهو،  ودور  وامل�سارح  واملطاعم  الفنادق 
ت�سلح  التي  ال�سياحية  املواقع  من  العديد  العراق 
و�سياحة  والثقافية  الدينية  ال�سياحة  الغرا�ض 
كال�سحراء  ال�سحارى  ان  كما  واال�ستجمام  الراحة 
ا�ستغاللها وتطوير بع�ض  الغربية واجلنوبية ميكن 
ال�سياح  من  للكثري  جذب  مناطق  لت�سبح  مناطقها 
مناطق  يف  وبخا�سة  البادية  ب�سياحة  املعنيني 
)اجلمال  وال�سباقات  لل�سيد  ت�سلح  والتي  الواحات 

وال�سيارات واخليل(.
اإن�ساء اأكرب فندق �سياحي

اال�سا�ض  حجر  بغداد  ا�ستثمار  هيئة  و�سعت  وقد   

ال�سخم فندق يف العا�سمة حيث �سيتم ان�ساء فندق 
�سياحي 5 جنوم يف بغداد وبكلفة تخمينية ت�سل اىل 
30 �سهرا ويهدف  150 مليون دوالر ومبدة اجناز 
هذا امل�رشوع ل�سد جزء من النق�ض الذي تعاين منه 
بغداد من فنادق الدرجة املمتازة وي�سهم يف تنمية 
وتطويرالن�ساط ال�سياحي حيث يقدم خدمة ممتازة 
لل�سائحني والزائرين ملدينة بغداد والذي يوؤدي يف 
النهاية اىل زيادة حركة رجال االعمال وا�سحاب 
العراق ويعترب  ال�سياحة يف  ال�رشكات وتفعيل دور 
املتطورة  امل�ساريع  من  اال�ستثماري  امل�رشوع  هذا 
طابقا   26 الفندق  ويت�سمن  عالية  ومبوا�سفات 
حتدد على �سوء نتائج الفحو�سات املختربية لرتبة 
اي�سا  ويت�سمن  عليه  الفندق  ان�ساء  املراد  املوقع 
تكنولوجية  ا�ساليب  اعتماد  و�سيتم  غرفة   550

حديثة يف البناء اجلاهز لتنفيذ هذا امل�رشوع

 قاسم نكه نزال

طرق وأساليب البحث والتنقيب عن النفط
 تعود  معرفة االإن�سان بالبرتول اإىل بدايات 
طرق   ت��زال  ال  ذل��ك  وم��ع   ، التاريخ  تدوين 
اإنفاقا  وتتطلب  معقدة،  البرتول  عن  البحث 
التطور  من   الطرق  هذه  بلغت  وقد  طائال، 
امل�سح،  اإجراء  يف  بعيداً،  مدى  التكنولوجي 
 – الكهربي  اأو   املغناطي�سي  اأو  ال�سيزمي 
با�ستخدام  وتقدمت   – وب��ح��راً  وج���واً  ب��راً 

احلا�سبات االآلية التخ�س�سية.
وت�����وؤدي  حت��رك��ات ال��ط��ب��ق��ات االأر���س��ي��ة، 
وطيات  واأخ��ادي��د  �سدوع  من  حتدثه  وم��ا 
يف  ك��ث��رية  اخ��ت��الف��ات  اإىل   وت��ف��اع��الت 
املناطق  يف  حتى  ال�سخور  خ�سائ�ض 
الرتاكيب  وج���ود   يعني  وال  امل��ت��ج��اورة، 
اجليولوجية بال�رشورة وجود البرتول فيها. 
حتى  املتاحة  الك�سف   طرق  جميع  اأن  كما 
جتمعات  بوجود  جتزم  اأن  ت�ستطيع  ال  االآن 
الر�سوبية  ال�سخور   م�سام  يف  برتولية 
االأولية اأو الثانوية يف منطقة معينة. وتوجد 
هذه التجمعات مع مواد  اأخرى اأهمها املياه 
اجلوفية واأنواع �ستى من ال�سوائب، وعلى هذا 

ال ي�سغل  البرتول مائة يف املائة من حجم 
البرتولية  امل�سائد  يف  املتاحة  امل�سامية 
�سواء  كانت تركيبية اأم تر�سيبية. ومن  جهة 
اأخ���رى ف��اإن كمية ال��ب��رتول امل��وج��ودة يف 
طبقة �سخرية ما قد ال متثل غالبا  اإال جزءا 
احلاملة  للطبقة  الكلي  احلجم  من  �سغريا 
البرتويل  الت�سبع  طبيعة   اأن  كما  للبرتول، 
الر�سوبية ي�سمح بقابلية  الطبقات  يف م�سام 
البرتول،  عالية ال�ستخراج  كمية معينة من 
باأ�سطح  ملت�سقة  اأخ��رى  كمية  توجد  بينما 
قد  الت�ساقا  لل�سخور  املكونة  احلبيبات  
اإال  ا�ستخراجها  ميكن  وال  كيميائيا  يكون 
لتغيري  التكلفة  عالية  عمليات  ب��اإج��راء  
خ�سائ�ض هذا االلت�ساق. ومن هنا ال بد من 
البرتول  حقل  لتقومي  اال�ستك�ساف  اآبار  حفر 
وحجم  الزيت،  ا�ستخراج  اإمكان  حيث  من 
الك�سف،  تنمية  واإمكان  البرتويل،  اخل��زان  
وجتميع البيانات االإ�سافية للمكمن اجلويف

التقنيات احلالية ال�ستك�ساف البرتول عامليًا 
واإقليميا

معينة،  �سخور  اأو  حمددة  مناطق  توجد  ال   
جيولوجية   ع�سور  اأو  متقاربة،  اأعماق  اأو 

نعرف  كنا  واإن  البرتول  فيها  يوجد  حمددة 
يف   واحتجز  واختزن  تكون  قد  البرتول  اأن 
بني  التكوينية  اأع��م��اره��ا  ت���رتاوح  طبقات 
 PALEOZOIC العتيقة  احلياة  حقبة 
املتو�سطة،  احلياة  حلقبة  ال�سفلى  والع�سور 
امتد  البرتويل قد  واأن اال�ستك�ساف واالإنتاج 
اإىل احلقبة احلديثة CENOZOIC.  ومن 
ثم يتطلب العثور على البرتول درا�سة طبقات 
وتراكيبها  االأر����ض،   �سطح  حتت  ال�سخور 
الر�سوبية  االأحوا�ض  عن  بحثا  اجليولوجية، 
�سواء  فيها،  املحتملة  البرتولية   واملكامن 
على الياب�سة، اأم حتت �سطح البحر، بل وحتت 

اجلليد يف  �سمال الكرة االأر�سية وجنوبها.
ا�ستثمارات  البرتول  عن  التنقيب  ويتطلب   
مادية كبرية، وخربات تكنولوجية  متطورة، 
ومتويال م�ستمرا خلطط اال�ستك�ساف، وتكامل 
ونقله  و�سناعته،  البرتول   تعدين  عنا�رش 
هو  ال��وا���س��ح  التنقيب  وه���دف  وت�سويقه. 
البحث عن مكامن جتمع  البرتول با�ستخدام 
خمتلف اأنواع امل�سح، والك�سف جويًا واأر�سيًا 
موؤ�رشاً  البرتويل  الر�سح  ويعترب   وجوفيًا، 
اإىل  التنقيب،  مناطق  اأغلب  لتحديد  اإيجابيًا 

ج����ان����ب  
ال���ب���ح���ث 
عن الب�رتول 
م�سائد  يف 
معينة  بنائية 
ك����ال����ط����ي����ات 

املحدبة والقباب.
تقنيات  وت�����س��م��ل   
ال��ت��ن��ق��ي��ب امل�����س��ح 
الطبقي  اجل��ي��ول��وج��ي 
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اال���س��ت�����س��ع��ار  اأدوات  ف��ي��ه 
ع��ن ب��ع��د، ك��ال�����س��ور اجل��وي��ة 
باالأقمار  والت�سوير   الرادارية 
الدرا�سات  جانب  اإىل  ال�سناعية، 
العنا�رش   حتديد  بهدف  امليدانية 
مناطق  يف  الرئي�سة  اجليولوجية 
وامتدادها  �سخورها،  واأنواع  معينة، 
ور�سم  املتنوعة،  وتراكيبها  ال�سطحي 
خرائط جيولوجية لها، وتقدير احتماالت 
تكون  البرتول يف طبقات ر�سوبية معينة، 
وترتيبها واأعماقها و�سمك الطبقات اخلازنة  
امل�سائد  خ�سائ�ض  وبع�ض  املحتملة، 
امل�سح   مرحلة  ذلك  بعد  تاأتي  ثم  البرتولية. 
ال�سيزمية  الطرق  با�ستخدام  اجليوفيزيائي 
وامل��ق��اوم��ة   واملغناطي�سية  واجل��اذب��ي��ة 
واجلهد  امل�ستحث،  واال�ستقطاب  الكهربية، 
االإلكرتومغناطي�سي   واالإ���س��ع��اع  ال��ذات��ي 
لل�سخور،  الطبيعية  اخلوا�ض  اأه��م  لتحديد 
وال�سعة   واملرونة  وامل�سامية  الكثافة  مثل 

الكهربية وال�سفات املغناطي�سية.
لل�سخور،  الكيميائية  الدرا�سات  وبا�ستكمال 
امل��واد   على  احتوائها  م��دى  معرفة  ميكن 
تعرف  وك��ذا  ل��ل��ب��رتول،  امل��ول��دة  الع�سوية 
كربى،  برتولية  خ��زان��ات  وج��ود  م��وؤ���رشات 
مثل  وجود �سخور م�سامية ترتفع بها ن�سبة 
حتت   ب�رشعة  موادها  وتتحلل  الكربونات، 
تاأثري عوامل التجوية الكيميائية من رطوبة 

وجفاف وجتوية ع�سوية ب�سفة خا�سة.
م�ساهدات  خ��الل  من   � اإذاً   � اجليولوجيا   
بطرقها  واجليوفيزياء   واالآب���ار،  ال�سخور 
لدرا�سة  عملية  و�سائل  اليوم  تقدم  العديدة 
ذلك  ومع  وتركيبه،   االأر���ض  باطن  تكوين 
اجليولوجية  الدرا�سات  جميع  ت�ستطيع  ال 
حتدد  اأن  واجليوكيميائية  اجليوفيزيائية 
مهما  والغاز  البرتول  جتمعات  مواقع  بدقة 
من  البد  اإذ  الدرا�سات،   تلك  �سمولية  كانت 
ا�ستك�ساف  يف  احلا�سم  العامل  فهو  احلفر، 
بالتحديد  فيه  النجاح   ويرتبط  ال��ب��رتول، 
الدقيق ملواقع االآبار، وتقدير العمق املحتمل 
الطبقات،  اأو  الطبقة  يف  به   البرتول  وجود 
معلوماته،  ون��ظ��م  احل��ف��ر  ب��رجم��ة  وك��ف��اءة 
يف  ال�سطحية  حتت  الطبقات  على   للتعرف 

اأثنائه وتقدير ال�سمك والعمق لكل منهما.
امل�سح اجليولوجي الطبقي 

 اكت�سف اأول بئر للبرتول يف الواليات املتحدة 
 ،1806 عام  فرجينيا  والية  يف  االأمريكية 
ومت حفر اأول بئر متكامل يف مدينة تيتو�ض 
TITUSVILLE بوالية بن�سلفانيا،  فيل 
بدون  برتويل  حقل  اأول  اكت�ساف  ذلك  وتال 
على  وباالعتماد  ال��ر���س��ح،  ب�سواهد  ال��ب��دء 
الدرا�سات اجليولوجية امليدانية يف مقاطعة 
املتحدة  بالواليات  اأوكالهوما  يف  كو�سينج 

االأمريكية، من خالل احلفر يف طية حمدبة.
مناطق  كانت  الع�رشين  ال��ق��رن  اأوائ���ل  يف 
فيها   تظهر  التي  هي  البرتول  عن  التنقيب 
البتيومينية،  البقع  مثل  برتولية  �سواهد 
ال�سخور  وب��ع�����ض  ال���غ���ازات،  وت�����رشب��ات 
ثم  التعرية.  عوامل  تك�سفها  التي  االأ�سفلتية 
بداأ االعتماد على اأجهزة قيا�ض املغناطي�سية 
اأو  ال�سغرية  االختالفات  لتحديد  االأر�سية 
الطفيفة يف املجاالت املغناطي�سية للرتاكيب 
على  اال���س��ت��دالل  ميكن  حتى  ال�سخرية، 
الرتاكيب  نوعيات  ومعرفة   الطبقات  بنية 
واإن�ساء  الر�سوبية،  لل�سخور  اجليولوجية 
وحتديد  ال�سطحية،  حتت   الكنتورات  خطوط 
مناطق الثنيات اأو الطيات ال�سخرية املحدبة 
الر�سوبية  الطبقات  و�سمك  بع�ض  واملقعرة، 
عن  التنقيب  تكنولوجيات  وبتطور  فيها. 
املغناطي�سية  قيا�ض  حاليا  يجري   البرتول 
الذي  اجل��وي،  امل�سح  طريق  عن  االأر�سية 
يتيح تغطية  م�ساحات كبرية، والو�سول اإىل 
ي�سهل  ال  والتي  طبوغرافيا،  �سعبة  مناطق 

ا�ستخدام  طرق النقل االأخرى فيها.
ويعترب الت�سوير الطيفي باالأقمار ال�سناعية 
ومنها �سل�سلة الند �سات � التي اأطلق اأولها عام 
1972 � من اأحدث طرق امل�سح اجليولوجي 
حلو�ض  �سات  الند  اأقمار  �سور  )ا�ستخدمت 
 ANADARCO BASIN اأن��ادارك��و 
وتك�سا�ض  اأوكالهوما  واليتي  بني  املمتد 
كما  منتجًا،  برتوليا  حقال   59 لتحديد 
ا�ستخدمت �سور الند �سات يف خم�سة حقول 
يف العامل  العربي هي حقل الغوار ال�سعودي، 

بوزرغان   وحقل  الكويتي،  الربقان  وحقل 
وحقل  الليبي،  امل�سلة  وح��ق��ل  ال��ع��راق��ي، 
االأر�ض  ث��روات  لدرا�سة  التون�سي(،   الربمة 
بوا�سطتها  وميكن  والبرتولية،  املعدنية 
ال�سطح،  اإىل  البرتول  ت�رشب   مناطق  حتديد 
وا�سرتاتيجرافية  والطيات  ال�سدوع  واأماكن 
االإقليم. وميكن  تدقيق املعلومات املرجحة 
اأنظمة  بوا�سطة  اجليولوجية  الرتاكيب  عن 
بوا�سطة  املحمولة  ال����راداري  الت�سوير  
االأقمار ال�سناعية، والتي تعمل لياًل ونهاراً، 
وال  تتاأثر بال�سحب، وتتيح حتديد االأحوا�ض 
امل�سح  ملواقع   ال�سليم  واالختيار  الر�سوبية، 

اجليوفيزيقي التايل للم�سح اجليولوجي.
عن  واال�ست�سعار  الت�سوير  اأعمال  وتتكامل 
امليدانية  اجليولوجية  الدرا�سات  مع  بعد 
بال�سور  اال�ستعانة  وم��ع  االأر�����ض،  على 
من  اجليولوجية  اخلرائط  وتطوير  اجلوية 
حيث الرتاكيب ونوعيات ال�سخور واأعمارها 
ميول   واجت��اه��ات  والت�ساري�ض  املختلفة، 
والفوالق. وتر�سم خرائط  والطيات  الطبقات، 
وقطاعات عر�سية المتداد ال�سخور  الظاهرة 
على �سطح االأر�ض وحتته، كما جتمع العينات 
من خمتلف ال�سخور لتحليلها،  وبذلك تتهياأ 
اأعمال  ال�ستكمال  املعلومات  من  قاعدة 
امليداين  العمل   ويف  ال��ب��رتول.  ا�ستك�ساف 
�سكل  يتخذ  قد  الذي  البرتويل  الر�سح  ير�سد 
اأو  عني  �سطح  ف��وق   رقيقة  برتولية  طبقة 
ب�سيطة  ت�رشبات  �سورة  اأو  نهر،  اأو  بحرية 
ال�سطحية  املت�سققة،  ال�سخور امل�سامية  من 
من  �سغرية  بحرية  �سورة  يف  يبدو  قد  كما 
القار. وقد تخرج املواد  االأ�سفلتية على �سكل 
�سخور  فوق  رقيقة  واأغ�سية  لدنة  جتمعات 
اإقليم  يف  يوجد  م��ا   مثل  االأر�����ض،  �سطح 
. UKRAINE بوري�سالن غربي اأوكرانيا

االأويل  الطبقي  اجليولوجي  امل�سح  وي�سمل 
االأر���س��ي��ة  اجل��اذب��ي��ة  مقيا�ض  ا���س��ت��خ��دام 
م��واق��ع  ل��ت��ع��رف   GRAVIMETER
بع�ض  وا�ستنتاج  وكثافاتها،  ال�سخور 
اجليولوجية  ال��رتاك��ي��ب  ع��ن  امل��ع��ل��وم��ات 

للمكامن وامل�سائد البرتولية.
ويعترب  امل�سح اجليوفيزيائي االأداة العملية 
وتدقيقها  املفيدة  املعلومات  ال�ستكمال 
املكامن  وت��راك��ي��ب  ال��ط��ب��ق��ات  بنية  ع��ن 
املناطق  يف  عليها  وللح�سول  البرتولية، 
البحرية،  كاملناطق  الت�ساري�ض  �سعبة  
القطبية،  اجلليدية  وال�سحاري  وال�سحاري، 
احلا�سبات  اأوجدت  وقد  الرباكني.  ومناطق  
املعلومات   معاجلة  يف  اأف�سل  قدرات  االآلية 
ا�ستخدامات  تطورت  مثلما  اجليوفيزيائية، 
البرتولية  ال��رثوات   عن  الك�سف  يف  الف�ساء 

واملعدنية.
ال�سائعة  اجليوفيزيائية  ال��ط��رق  وت�سمل 
ي�سمى   ال��ذي  ال�سيزمي  امل�سح  اال�ستخدام 
اأحيانا بالزلزايل، واجلاذبية، واملغناطي�سية، 
والطرق الكهربية، ثم الطرق  االأقل ا�ستخداما 
اأو  عند  واحل����رارة  االإ���س��ع��اع  قيا�ض  وه��ي 
واإذا  اأو  يف اجلو.  االأر�ض  بالقرب من �سطح 
هي،  واجل��اذب��ي��ة  ال�سيزمية  ال��ط��رق  كانت 
فاإن  البرتول،  عن   للبحث  اأدوات  اأ�سا�سا، 
للك�سف  ع��ادة،  ت�ستخدم،  الكهربية  الطرق 
والفرن�سيني  الرو�ض  اأن   غري  املعادن،  عن 
واملغناطي�سية  الكهربية  الطرق  ي�ستخدمون 

معًا يف البحث عن  البرتول واملعادن.

وكاالت - متابعة

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

555.11
0.21

0.04%
528,956,061
873,708,432

308
35
12
10
13

0.54
156,883,792.00

0.14
151,500,000.00

0.90
112,013,691.00

0.84
101,680,489.00

0.39
90,300,000.00

)BIBI( اثمار

)BDSI( سالم

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

0.90
100,812,320.00

0.84
86,381,608.00

0.54
83,231,248.00

0.39
35,217,000.00

0.85
34,170,000.00

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)BIBI( اثمار

)BGUC( خليج

)BMNS( أمباي
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سعر الذهب عيار 14
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دينار عراقي

 49430.77
 45311.54
 43251.92
 37073.08
 28834.62
20596.15

الرأسمالية المعولمة: حقيقة أم وهم؟

االحت��اد  اإىل  انتمائها  ومنذ  بريطانيا  اأث���ارت   
ا�سا�سيتني  ق�سيتني   1973 العام  يف  االأوروب��ي 
دعاة  كفة  ترجيح  اإىل  املطاف  نهاية  يف  ادت 
اكده  ال��ذي  االأوروب����ي،  االحت��اد  عن  االنف�سال 
ا�رشته  وال���ذي   2016 ح��زي��ران   23 ا�ستفتاء 
مو�سوع  جوهر  �سكلتا  رئي�سيتان  ق�سيتان 
النقدي  االحت��اد  قوة  ان  اأواًل،  وهما:  االن�سحاب 
االأوروبي الذي ظلت بريطانيا بعيدة عن االندماج 
اإىل  ادى  االأوروب��ي��ة  النقدية  ال��وح��دة  تلك  يف 
الربيطاين  لالقت�ساد  التناف�سية  القدرة  ا�سعاف 
وغلبة كفة املجموعة االقت�سادية لدول )منطقة 
غياب  عن  بالغالب  جنم  االمر  هذا  وان  اليورو(، 

التن�سيق والتناغم احلقيقي بني ال�سيا�سة النقدية 
للبنك املركزي االأوروبي وال�سيا�سة النقدية لبنك 
بالتمانع  ي�سمى  ما  مرحلة  وبلوغهما  انكلرتا 
االن�سحاب  مو�سوع  يتمثل  وثانيًا،  املتبادل.  
اإىل  ال�رشعيني  غري  املهاجرين  تدفق  مب�سكلة 
عددهم  ُيقدر  اإذ  اأوروب��ا،  عرب  الربيطانية  اجلزر 
اليوم بقرابة املليون مهاجر وما يرتتب عليه من 
م�سكالت اجتماعية وعرقية وتناف�ض غري م�رشوع 
ذلك  ان  والالفت  الربيطانية.   العمل  �سوق  يف 
االن�سحاب بات متوافقا مع مطالب اجزاء اخرى 
االأوروب��ي  االحت��اد  عن  باالنف�سال  اأوروب��ا  من 
د�ستورية  ا���س��ك��االت  تفجر  وب���داأت  ب��ل  نف�سه، 
اال�ستفتاء  رتبها  �سلبية  وموؤ�س�ساتية  واقت�سادية 
يقودها  ال��ت��ي  اليمينية  ال��ن��زع��ة  وازاء  اآن��ف��ا.  

االأوروب��ي  االحت��اد  من  باالن�سحاب  املحافظون 
واالمريكي  االأوروبي  اليمني  قوى  توؤيدها  والتي 
االقت�سادية  الكتل  فكرة  من  جعل  قد  عالنية، 
وم�ستوى  الراهنة  وتطبيقاتها  الكربى  املوحدة 
مطرقة  حت��ت  ال��راأ���س��م��ال��ي��ة  بتطور  ارت��ب��اط��ه��ا 
املركزية  الراأ�سمالية  العوملة  ان  بل  التفكيك، 
نف�سها غدت متخمة بفخاخ ال�سك والاليقني.  فال 
ملفهوم  جديدة  انطالقات  اليوم  ن�سهد  ان  غرابة 
قوى  تقودها  الدولة-القومية  اأو  الدولة-االمة 
الدولة- من  ب��داًل  الراأ�سمايل  الغرب  يف  اليمني 
العن�رشية  للحركات  الرتويج  عن  ف�سال  ال�سوق، 
املركز  اإىل  االخرى  ال�سعوب  من  املهاجرين  �سد 
بالغرباء،  ينعتوهم  والذين  الغربي  الراأ�سمايل 
راف�سني التعددية املجتمعية واالن�سجام الثقايف 

ان  م��ن  ال��رغ��م  فعلى  الب�رش.   ب��ني  واحل�����س��اري 
)اي  املعلوماتية  ع�رش  هو  نحياه  الذي  الع�رش 
الرقمية  الرابعة–الثورة  التكنولوجية  الثورة 
واجلينية(، وهو بحق ع�رش التوا�سل ال�رشيع بني 
الب�رش داخل الدول واملجتمعات وال�سعوب، اال ان 
ا�سكالية التوا�سل االقت�سادية واملجتمعية داخل 
من  الرغم  على  العاملية،  الراأ�سمالية  املنظومة 
�رشعة و�سائج عالقاتها، فاإنها ال تعني ان العامل 
االقت�سادية  القرية  بودقة  يف  من�سهراً  غدا  قد 
)اغ��رتاب��ا(  ثمة  ان  ب��ل  ال�سغرية،  واملجتمعية 
وقيود  وفوا�سل  حواجز  ميتلك  خطريا  جمتمعيا 
م�سنية و�سميكة يفرزها النظام الراأ�سمايل نف�سه 
وبا�ستمرار وهي اقوى من احلدود ال�سيا�سية بني 

الدول.

د. مظهر محمد صالح 


