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أسباب تأخر الدول العربية في إنجاح االستثمار وتفوق الغرب فيه

من  ميكن  التي  الركائز  اهم  من  اال�ستثمار  يعد   
خاللها تطوير املجتمعات على كافة ال�سعد التي 
الأي  التحتية  البنى  اإع��ادة  هي  اليوم  اهمها  من 
اىل  بحاجة  ينجح  لكي  اال�ستثمار  لكن  كان،  بلد 
للم�ستقبل،  النظري  البعد  اولهما:  اأمرين،  حتقيق 
من  ميكن  مرنة  اقت�سادية  عقلية  وثانيهما: 
خاللها اإن  "اأعطيت الدينار تك�سب الدوالر" وهذا 
ال��دول  معظم  يف  به  ومعموال  متوفرا  جت��ده  ما 
حيث  خا�سة،  ال�سناعية  والدول  عامة،  الغربية 

ان من اهم الدعائم القائمة لديهم هو االقت�ساد.
اال�ستثمار  جمال  يف  الغربية  ال��دول  تطور  وان   
عموما،  االو�سط  ال�رشق  مناطق  على  وتفوقهم 
نظرتهم  نتيجة  جاء  خ�سو�سا،  العربية  وال��دول 

االق��ت�����س��ادي��ة ال��ه��ادف��ة ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا ان 
على  والدليل  الغربي،  املجتمع  رقي  يف  ت�سهم 
اكلت  ق��د  طاحنة  ب��ح��روب  اوروب����ا  م��رت  ذل��ك 
جتاوزت  ما  �رشعان  لكنها  والياب�س،  االخ�رش 
االقت�سادي  العقل  ملكت  الأنها  املحنة؛  ه��ذه 
ال�سناعية  الثورة  لديهم  فقامت  اال�ستثماري 
بالتطور  موؤ�س�ساتهم  واخذت  املجاالت  كافة  يف 
الرغم  العربية على  املجتمعات  اما  ف�سيئا،  �سيئا 
االوىل  الركيزة  التي هي  اأنها غنية باملوارد  من 
لال�ستثمار لكنها جعلت مواردها ت�ستثمر لغريها، 
اال�ستثمار  الإكمال  منطقة  ا�سبحت  اأنها  مبعنى 
الغربي اما اذا اخذنا العراق كعينة او منوذج على 
اكرث  من  جنده  �سوف  اال�ستثمار  يف  مو�سوعنا 
البلدان التي هجرت اال�ستثمار وحاربته ب�رشاوة؛ 
االنظمة  كل  قبل  من  دراي��ة  وع��دم  طي�س  ب�سبب 

النهب وال�سلب  التي حكمته؛ النها امتلكت عقلية 
وحب الذات ولي�س عقلية اال�ستثمار حيث �سهدت 
ال�سنوات االخرية من حقبة النظام ال�سابق �سدور 
 2002 لعام   62 رقم  العراقي  اال�ستثمار  قانون 
اال�ستثمارات  حركة  ت�سجيع  اإىل  يهدف  وال��ذي 
عملية  يف  ت�سهم  ان  �ساأنها  من  التي  العربية 
التنمية االقت�سادية. واذا نظرت اىل هذا القانون 
�ستجده مل يراع اهمية اال�ستثمار ب�سكل كبري على 
العربي  املال  لراأ�س  الفر�سة  اإتاحته  من  الرغم 
للخو�س يف اأغلب القطاعات االنتاجية مبا فيها 
القطاع امل�رشيف، مع ذلك بدا الرتدد وعدم جدية 
الت�رشيع وا�سحني فرغم ان امل�ستثمر العربي كان 
واحلوافز  االمتيازات  ان  اإال  املعلن  املق�سود  هو 
التي حددها له هذا القانون مقارنة بال�سمانات 
حد  اىل  ترقى  وال  ومتوا�سعة  حمدودة  بقيت  قد 

التي  بتلك  اإذا ما قورنت  واالغ��راءات  االمتيازات 
اأقرها قانون اال�ستثمار رقم 13 لعام 2006، مع 
وراء  ما  اىل  ابتعد  االأول  القانون  ان  اىل  التنويه 
القطاع ال�سلعي لي�سمل قطاع امل�سارف والبنوك 
وهذا  التنمية  عملية  يف  مهما  دورا  تلعب  التي 
مامل يت�سمنه القانون الثاين الذي �سمح ل�رشكات 
العراق دون  بالتواجد فقط يف  االأجنبية  التاأمني 
اال�ستثمار يف قطاع التاأمني العراقي. ومن جهة 
القطاع  ا�ستثناء  يف  القانونان  التقى  فقد  اأخرى 
الن  وذلك  ؛  اال�ستثمارية  املجاالت  من  النفطي 
القطاع النفطي من اهم القطاعات وان ا�ستثماره 
التابعني  امل�ستثمرين  بع�س  مطامع  يثري  قد 
هذا  يف  باال�ستثمار  الطامعة  ال���دول  لبع�س 

اجلانب.
هذه  ظل  يف  للعراق  الوحيد  احل��ل  ان  ثم  وم��ن   

االن  فيها  مير  التي  احل��ادة  االقت�سادية  االزم��ة 
هو ت�سجيع اال�ستثمار بنوعيه الوطني واالجنبي، 
وبحجميه الكبري وال�سغري، وبطوليه ق�سري االأمد 
وط��وي��ل االأم���د ودع��م��ه م��ن خ��الل توفري االأم��ن 
يوؤدي  ان  ي�ستطيع  حتى  املمكنة  الو�سائل  بكافة 
ال�سور  فمن  ت��ام��ة،  باأريحية  عمله  امل�ستثمر 
بالدول  مقارنة  واأقلها  لال�ستثمار  الب�سيطة 
اي  املطارات  وبناء  امل�سانع  بناء  هو  الغربية 
مب�سطة  وبعبارة  للبلد،  الكاملة  التحتية  البنية 
منتع�سا  ذاتيا  مكتفيا  البلد  يجعل  اال�ستثمار  اأن 
غري  م�سدرا  مقرت�س،  غري  مقر�سا  اقت�ساديا 
م�ستورد.  وحيث اأ�سبح اال�ستثمار اليوم بالن�سبة 
يف  وال�سيما  للج�سد  بالن�سبة  كالروح  هو  للعراق 
ظل ما متر به من اأزمة اقت�سادية، حيث ان جل ما 
يطلبه امل�ستثمر هو توفري االأمن؛ الأن هناك الكثري 

فيه  العراق ملا  داخل  تعمل  ان  تتمنى  الدول  من 
من امكانيات وموارد هائلة، وهذا االمر يقع على 
احلكومة بالدرجة االوىل التي كان من املفرت�س 
للمواطن ولي�س  الكرمي  العي�س  ان تكفل  د�ستوريا 

ان تكفل له جتريده من جميع حقوقه كمواطن.
كل  يعيه  ان  ويجب  اليه  االإ�سارة  لكن مما جتب   
مواطن عراقي ان من يعار�س مثل هذه امل�ساريع 
هذه  مثل  الن  الفا�سدين؛  امل�سوؤولني  بع�س  هو 
اقت�ساديا وماليا من قبل دول  امل�ساريع املدرة 
لها باع طويل يف اال�ستثمار وكذلك النزاهة التي 
ترافقها من حيث اآلية العمل من �ساأنها ان متنعهم 
معظم  جتد  ال�سبب  لهذا  العام؛  امل��ال  �رشقة  من 
امل�ساريع معطلة يف العراق وال�سيما املحافظات 
والو�سطى  اجلنوبية  كاملناطق  امنيا  امل�ستقرة 

و�سوال اىل بغداد.

بغداد – حامد الكاظمي

الرأسمالية والتحطيم البناء.. نظرية تسببت بهدم االقتصاديات النامية

اأ�سبح  املا�سي  القرن  من  اخلم�سينيات  منذ   
مفهوم "التحطيم البناء"، ُين�سب اىل االقت�سادي 
الذي  �سومبيرت  جوزيف  االمريكي  النم�ساوي 
كنظرية  و�ساغه  مارك�س  كارل  عمل  من  ا�ستقه 

يف االبتكار االقت�سادي ودورة االعمال.
ي�سف  البناء"  "التحطيم  فان  ل�سومبيرت،  طبقا 
جذريا  يغري  ال��ذي  ال�سناعي  التحول  عملية 
وبا�ستمرار البناء االقت�سادي من الداخل، يحطم 
اآخر جديد حمله.  القدمي ويخلق  البناء  با�ستمرار 
ي�سري  املارك�سية  االقت�سادية  النظرية  ويف 
املرتابطة  العمليات  اىل  البناء  التحطيم  مفهوم 

بني تراكم الرثوة وحتطيمها يف ظل الراأ�سمالية.
)ورنر  االمل��اين  املارك�سي  ال�سو�سيولوجي  اما 
االول  اال�ستعمال  الف�سل يف  له  �سمبارت( فكان 
والراأ�سمالية،  )احل��رب  عمله  يف  امل�سطلح  لهذا 
ملارك�س،  املبكرة  االعمال  يف  ولكن   .)1913
لي�س  تت�سمن  ال��ب��ن��اء  التحطيم  ف��ك��رة  ك��ان��ت 
االنظمة  بناء  وتعيد  حتطم  الراأ�سمالية  ان  فقط 
االق��ت�����س��ادي��ة ال�����س��اب��ق��ة، وامن���ا اي�����س��ا يجب 
القائمة  ال��رثوة  قيمة  من  تقلل  ان  وبا�ستمرار 
ازمات  او  التقادم  او  احل��روب  خالل  من  )�سواء 
االر�سية  تهيئ  لكي  منتظمة(  دورية  اقت�سادية 
هذا،  من  وبالرغم  جديدة.   ثروة  خللق  الالزمة 
اكت�سب امل�سطلح الحقا �سعبية �سمن االقت�ساد 
كو�سف  ال�سوق  اقت�ساد  او  اجلديد  الليربايل 

للعمليات مثل التقلي�س لكي ميكن زيادة فعالية 
جرى  املارك�سي  اال�ستعمال  ال�رشكة.  ودينامية 
تر�سيخه وتطويره يف اعمال العلماء ديفد هاريف 

ومار�سال بريمن ومانول كا�ستيل.
يف الفكر املارك�سي

مل  البناء"  "التحطيم  احلديث  امل�سطلح  ان  مع   
يكن م�ستعمال بو�سوح من جانب كارل مارك�س، 
لكنه اُ�ستق من حتليالته، خا�سة يف اعمال ورنر 
بالربوفي�سور  اجنل�س  و�سفه  )ال��ذي  �سمبارت 
املال  راأ���س  كتاب  فهم  ال��ذي  الوحيد  االمل��اين 
ملارك�س(، وجوزيف �سومبيرت الذي ناق�س مطوال 
البيان  يف  مارك�س.  اع��م��ال  يف  الفكرة  ا�سل 
مارك�س  من  كل  و�سف   ،1848 عام  ال�سيوعي 
العمليات  "لتدمري  الراأ�سمالية  نزعة  واجنل�س 
االنتاجية الوا�سعة": جمتمع الربجوازية احلديثة، 
وامللكية،  التبادل  االن��ت��اج،  يف  عالقاته  م��ع 
العمالقة  الو�سائل  ه��ذه  جلب  ال��ذي  املجتمع 
يعد  مل  ال��ذي  كال�ساحر  هو  والتبادل،  لالإنتاج 
به.  �ُسحر  الذي  العامل  على  ال�سيطرة  على  قادرا 
الطبيعة  ذات  التجارية  االزمات  ان  القول  يكفي 
الربجوازي  املجتمع  كل  وجود  و�سعت  الدورية 
اكرث تهديدا. يف  امام املحك، يف كل مرة تكون 
كبري  جلزء  ال��دوري  التدمري  يتم  الكوارث،  هذه 
القوى  من  وامن��ا  القائم  االنتاج  من  فقط  لي�س 
املنتجة ال�سابقة. يف هذه االزمات، ينت�رش الوباء 
املفرط.  االن��ت��اج  وب��اء   – �سخافة  اُعترب  ال��ذي 
حلالة  ثانية  اعيد  فجاأة  نف�سه  يجد  املجتمع 

الرببرية 
امل��وؤق��ت��ة، 
لو  كما  يبدو 
جماعة  ك��ان��ت 
عاملية  ح��رب  او 
م����دم����رة ت��ق�����س��ي 

والتجارة  ال�سناعة  اما  الرزق،  و�سائل  كل  على 
هناك  الأن  مل���اذا؟  ول��ك��ن  حمطمتني،  ت��ب��دوان 
العي�س،  و�سائل  من  الكثري  احل�سارة،  من  الكثري 
القوى االنتاجية  ال�سناعة والتجارة.  الكثري من 
التي يف حوزة املجتمع مل تعد متيل الأي تطوير 
بالعك�س،  ال��ربج��وازي��ة،  امللكية  ل��ظ��روف  اآخ��ر 
كيف  الظروف...  هذه  يف  جدا  قوية  ت�سبح  انها 
جهة،  من  ال��ك��وارث؟.  هذه  الربجوازية  تتخطى 
الوا�سع،  االنتاج  لعمليات  امللزم  التحطيم  عرب 
جديدة  ا���س��واق  افتتاح  عرب  اخ��رى،  جهة  وم��ن 
عرب  اي،  القدمية.  لالأ�سواق  التام  واال�ستغالل 
متهيد الطريق الأزمات اأكرث كثافة واأكرث تدمريا، 
وعرب ا�سمحالل الو�سائل التي مُتنع بها الكوارث. 
ملارك�س  خمطوطة  ويف  ���س��ن��وات،  ع��دة  وب��ع��د 
بعنوان GRUNDRISSE، كتب مارك�س ان 
"التحطيم العنيف لراأ�س املال يتم لي�س بعالقات 
خارجية له، وامنا ك�رشط لبقائه الذاتي". مبعنى 
القوى  بني  �رشوريا  ارتباطا  يوؤ�س�س  هو  اآخ��ر، 
القيمة  وحتطيم  الراأ�سمايل  لالإنتاج  اخلالقة 
الراأ�سمالية كاإحدى الطرق الرئي�سية التي حتاول 
بها الراأ�سمالية التغلب على تناق�ساتها الداخلية: 
والكوارث  لالنفجارات  تقود  التناق�سات  هذه 
واالأزمات، التي يوؤدي بها وقف العمالة وتدمري 
جزء كبري من راأ�س املال اىل العودة اىل النقطة 
التي مكنت من اال�ستخدام الكامل لقوى االنتاج 
القيمة  فائ�س  نظريات  يف  االن��ت��ح��ار.   ب��دون 
مييز مارك�س بني ال�سيناريوهات التي يوؤثر بها 

قيمة  حت��ط��ي��م 
على  ام��ا  ال�سلعة 
اال�ستعمالية  القيم 
اال�ستبدالية  القيم  او 
ل���ه���ا. حت��ط��ي��م ال��ق��ي��م��ة 
اال���س��ت��ب��دال��ي��ة م��رتاف��ق��ا 
بالقيمة  االح���ت���ف���اظ  م���ع 
فر�سة  مي��ث��ل  اال���س��ت��ع��م��ال��ي��ة 
وا�سحة ال�ستثمار راأ�سمايل جديد 
االن��ت��اج-  اع���ادة دورة  ث��م  وم��ن 

خف�س القيمة:
خ��الل  م��ن  امل���ال  راأ�����س  حتطيم  ان   
االأزمات يعني تاأاآكل القيم ب�سكل مينعها 
االنتاج  اعادة  لعملية  الالحق  التجديد  من 
التاأثري  هو  هذا  احلجم.  نف�س  يف  كراأ�سمال 
ي�سبب  ال  انه  ال�سلع.  ا�سعار  لهبوط  التدمريي 
يخ�رشه  م��ا  ا�ستعمالية،  قيمة  الأي  التحطيم 
كراأ�سمال  امل�ستعملة  القيم  ااآخ��ر.  يك�سبه  اح��د 
ايدي  يف  كراأ�سمال  اخرى  مرة  العمل  من  مُتنع 
يذهبون  القدامى  الراأ�سماليون  ال�سخ�س.  نف�س 
املجتمع  راأ�سمال  من  كبريا  ج��زءا  لالإفال�س. 
املال  لراأ�س  اال�ستبدالية  القيمة  اي،  اال�سمي، 
القائم، يتحطم كليا، ومبا ان هذا التدمري، ال يوؤثر 
االنتاج  ي�رّشع  فهو  اال�ستعمالية،  القيمة  على 
اجلديد. هذه اي�سا هي الفرتة التي خاللها يرثي 
امل�سلحة  ح�ساب  على  انف�سهم  النقود  ا�سحاب 
هاريف  ديفد  واالجتماعي  اجلغرايف  ال�سناعية. 
لهذه  املارك�سي  اال�ستعمال  بني  الفروق  يلخ�س 

مارك�س  من  "كل  �سومبيرت:  وا�ستخدام  املفاهيم 
"اخلالق  نزعتي  ح��ول  مطوال  كتبا  و�سومبيرت 
يبدي  بينما  الراأ�سمالية.  يف  واملدمر" املتاأ�سلة 
للراأ�سمالية  اخلالقة  بال�سفة  اعجابه  مارك�س 
الذاتي.  التحطيم  يف  �سمتها  على  بقوة  يوؤكد  هو 
اخل��الق��ة  ب��ال��ط��اق��ة  اع��ج��ب  ل��ط��امل��ا  �سومبيرت 
ال�سفة  اعترب  بينما  للراأ�سمالية  الالمتناهية 
العادية الإجناز  بالكلفة  تتعلق  التدمريية م�ساألة 

االعمال.
ا�ستعماالت اخرى مبكرة

 يف الهندو�سية، االله �سيفا هو خالق ومدمر يف 
الغربية  الفكرة  م�سدر  اعترب  ما  وهو  واحد،  اآن 
كان  الفل�سفية،  التعابري  ويف  البناء.  للتحطيم 
هيجل  مفهوم  من  قريبا  البناء  التحطيم  مفهوم 
النقا�سات  يف  اما   .SUBLATION للنفي 
من  املفهوم  اخذ  جرى  االملانية  االقت�سادية 
كتابات مارك�س بوا�سطة ويرنر �سمبارت، خا�سة 
KRIEG AND KAPITA -  يف كتابه

:1913 ISMUS ال�سادر عام 
من  جديدة  روح  التدمري  من  تربز  اخ��رى،  مرة   
اليومية  احلياة  وحاجات  اخل�سب  ن��درة  اخللق، 
وا�ستعمال  للخ�سب،  بدائل  اكت�ساف  اىل  دفعت 
انتاج  يف  الكوك  فحم  واخ��رتاع  للتدفئة،  الفحم 
البناء  التحطيم  ج�ّسد  ب���دوره  نيت�سة  احل��دي��د. 
لالله  اال���س��ط��وري��ة  ال�سخ�سية  ع��رب  للحداثة 
نف�س  يف  اعتربها  التي  ال�سخ�سية  ديون�سيو�س، 

الوقت "خالقة تدمرييا" و "مدمرة ابداعيا".
 ON GENEALOGY OF كتابه  يف   
MORALITY عام 1887 يوؤكد نيت�سة على 
ان  بحيث  والتدمري،  اخللق  لدورة  العاملي  املبداأ 

كل عمل خالق تتبعه نتائجه التدمريية:
ولكن هل �ساألتم انف�سكم مبا يكفي عن مقدار كلفة 
بناء كل مثال على هذه االر�س؟ كم هي احلقيقة 
التي ا�سيء فهمها و�ُسّوهت، كم حجم الكذب الذي 
التي  ال�سمائر  ع��دد  كم  تقدي�سه،  يتوجب  ك��ان 
الت�سحية باالله يف كل مرة؟  تعكرت، كم مقدار 
اذا كان يتوجب بناء معبد فان معبدا اآخر البد ان 
ُيدّمر: ذلك القانون – لياأتي اي �سخ�س يثبت يل 

عدم حتقق ذلك يف حالة واحدة.
ارتباط املفهوم ب�سومبيرت

 يف كتابه )الراأ�سمالية، اال�سرتاكية والدميقراطية، 
ق��راءة  بعد  املفهوم  �سومبيرت  ط��ور   )1942
كل  لها  خ�س�س  )والتي  مارك�س  الأفكار  دقيقة 
الف�سل  )يف  جم��ادال  الكتاب(،  من  االول  اجل��زء 
اطلقتها  التي  البّناء  التدمري  قوى  بان  الثاين( 
كنظام.  زوالها  اىل  بالنهاية  �ستقود  الراأ�سمالية 
مفهوم التحطيم البناء ا�ستقه �سومبيرت من الفكر 
التدمريية  العملية  املارك�سي وا�ستخدمه لو�سف 
الراأ�سمالية،  االبتكار:  مع  يرتافق  الذي  للتحول 
بطبيعتها �سكل او طريقة من التغيري االقت�سادي 
احلافز  م�ستقرة...  تكون  ان  اب��دا  ميكن  ال  وهي 
املحرك  على  ويحافظ  ي��دمي  ال���ذي  اال�سا�سي 
الراأ�سمايل يف احلركة ياأتي من اال�سواق اجلديدة 
الذي  ال�سناعي  للتنظيم  اجلديدة  اال�سكال  ومن 
يخلقه امل�رشوع الراأ�سمايل. افتتاح ا�سواق جديدة 
اجنبية او حملية، والتطور التنظيمي من احلرف 
ال�ستيل  مثل  اهتمامات  اىل  وامل�سنع  اليدوية 
التي  ال�سناعي  التحول  عملية  يو�سح  االمريكي 

با�ستمرار تغري دراماتيكيا البناء االقت�سادي من 
الداخل، با�ستمرار حتطم البناء القدمي، با�ستمرار 
التحطيم  من  العملية  هذه  جديدا.  نظاما  تخلق 
للراأ�سمالية.  ال�����رشوري��ة  احلقيقة  ه��ي  البناء 
يعي�سه  الذي  الهم  وهي  الراأ�سمالية  ت�سّكل  انها 
دائما  ع�سفا  تتطلب  الراأ�سمالية  راأ�سمايل...  كل 

للتحطيم البناء.
ان دخول  �سومبيرت  يرى  للراأ�سمالية  نظرته   يف 
ابتكاريني جدد كان القوة اخلالقة التي حافظت 
القيمة  حتطيم  مع  حتى  االقت�سادي  النمو  على 
بدرجة  متتعت  التي  القائمة  والعمالة  لل�رشكات 
النماذج  م��ن  امل�ستقة  االحتكارية  ال��ق��وة  م��ن 
ال�سابقة.  والتنظيمية  واالقت�سادية  التكنولوجية 
هذه  دمي��وم��ة  ح��ول  مت�سائما  �سومبيرت  ك��ان 
االطار  تاآكل  اىل  بالنهاية  تقود  يراها  العملية، 
املوؤ�س�سي للراأ�سمالية:  يف حتطيم اطار املجتمع 
لي�س  حطمت  الراأ�سمالية  تكون  الراأ�سمالية،  قبل 
حطمت  وامنا  تقدمها  متنع  التي  احلواجز  فقط 
هذه  انهيارها.  منعت  التي  الدعامات  اي�سا 
تكن  مل  القا�سية،  �رشورتها  يف  هامة  العملية 
امليتة  املوؤ�س�سية  اال�سياء  ازال��ة  م�ساألة  جمرد 
الذين كانت  الراأ�سمايل  ازالة �رشكاء طبقة  وامنا 
عالقات التبادل معهم عن�رشا �رشوريا مل�رشوع 
الراأ�سمايل، وان العملية الراأ�سمالية ا�سعفت ذاتها 
بنف�س الطريقة التي حطمت بها االطار املوؤ�س�سي 
االبتكار  احلقيقة،  يف  االق��ط��اع��ي.   للمجتمع 
املوؤقتة،  ال�سوق  لقوة  م�سدر  عادة  هو  الناجح 
لكنها  القدمية  ال�رشكات  االرباح ومواقع  تقل�س 
اجلديدة  االخرتاعات  ل�سغوط  بالنهاية  ت�ست�سلم 
التدمري  اجلدد.  املناف�سني  من  بها  واملتاجرين 
اخلالق هو مفهوم اقت�سادي قوي الأنه ي�ستطيع 
الديناميكية:  التغيريات  م��ن  العديد  تو�سيح 
ال�سوق  اىل  التناف�سي  ال�����س��وق  م��ن  ال��ت��ح��ول 
االح��ت��ك��اري وال��ع��ودة م��رة اخ���رى.  ي��رى ديفد 
حدين  ذو  �سيف  هو  البناء  التحطيم  ان  هاريف 
وي�سيف ان تاأثري االبتكارات امل�ستمرة هو تاآكل 
قيمة اال�ستثمارات ال�سابقة ومهارات العمل ان مل 
يكن حتطيمها. التحطيم البناء هو جزء ال يتجزاأ 
من دورة راأ�س املال ذاتها. االخرتاع يفاقم عدم 
القوة  االأمان، وبالنهاية ي�سبح  اال�ستقرار وعدم 
الرئي�سية يف دفع الراأ�سمالية اىل نوبات متكررة 
الربحية  على  لالإبقاء  ال�����رشاع  االأزم���ات.  من 
كل  ا�ستك�ساف  يف  لل�سباق  الراأ�سماليني  يدفع 
ُتفتتح  جديدة  انتاج  خطوط  االمكانات.  ان��واع 
جديدة.  ورغبات  حاجات  خلق  يعني  ما  وه��و 
الراأ�سماليون جمربون مل�ساعفة جهودهم خللق 
هي  النتيجة  االآخ��ري��ن.  ل��دى  ج��دي��دة  ح��اج��ات 
ا�ستقرار حينما يتحول  االأمن والال  مفاقمة عدم 
انتاجي  خط  من  والعمال  الوا�سع  امل��ال  راأ���س 
تتحطم.  القطاعات  جميع  ت��ارك��ني  اآخ���ر  اىل 
ربحية  اكرث  اماكن  التمو�سع يف  الإعادة  احلافز 
والعمل(  املال  راأ�س  لكل من  اجلغرافية  )احلركة 
العمل  بني  االنق�سام  وبا�ستمرار  جذريا  يعمق 
هاما  جغرافيا  بعدا  م�سيفا  واالقليمي،  الدويل 
املكان  جتربة  عن  الناجم  التحول  االأمان.  لعدم 
يكافح  عندما  الزماين  البعد  يف  ث��ورة  ترافقها 
ال�ستبدال  املطلوب  الوقت  لتقليل  الراأ�سماليون 

راأ�س املال اىل اق�رش ما ميكن.

بغداد ـ حاتم حميد محسن

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

565.12
4.18
0.75%

324,625,784
643,167,978
272
26
9
2
15

0.21
263,378,656
0.77

89,999,999
0.46

63,635,582
0.90

45,112,518
0.21

30,367,965

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)BCOI( أهلي

)BSUC( سومر

)BBAY( بلبنك

0.77
70,096,000
0.21

55,309,516
0.90

40,601,268
6.05

32,059,520
0.46

28,887,396

)BBOB( بغداد

)BMFI( موصل

)BSUC( سومر

)AISP( بذور

)BCOI( أهلي
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االستثمار في النفط والغاز.. تراجع مستمر على مدى 60 عاما

  
    اأ�س��ار اأحدث تقرير لوكالة الطاق��ة الدولية، اإىل تراجع 
اال�س��تثمار يف قطاع النفط والغاز اإىل اأدنى م�س��توى يف 
60 عام��ا، م��ا ينذر باأزم��ة يف االإمدادات مع الن�س��ف 
الثاين من العام املقبل ويوؤدي اإىل ارتفاع �ساروخي يف 
اأ�س��عار النفط اأكرب من اأي ارتفاع تال اأزمة هبوط اأ�س��عار 
يف ال�سابق.  وكان تقرير ملنظمة الدول امل�سدرة للبرتول 
اأوبك قد �س��در قبل اأيام اأ�سار اإىل ا�ستمرار اختالل ميزان 
العر���س والطلب مع تخم��ة يف املعرو�س، مقابل الطلب 
العامل��ي ما يعني ا�س��تمرار انخفا�س االأ�س��عار يف العام 
املقبل.  وح�س��ب تقرير وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم 
الن�س��ح يف جمال الطاقة لدول منظمة التنمية والتعاون 
االقت�س��ادي، فاإن الطلب العاملي يوا�سل الرتاجع مقابل 
زي��ادة املعرو���س، اإال اأن طاقة االإنت��اج االحتياطية يف 
الع��امل ترتاج��ع ب�س��دة اأي�س��ا، وال تزي��د االآن عل��ى 1.7 
مليون برميل يوميا مع و�س��ول اإنتاج كبار امل�س��درين 
اإىل طاقت��ه الق�س��وى.  والطبيع��ي يف اأي دورة الأ�س��عار 
النفط اأن ترتفع االأ�س��عار ب�س��دة بعد ف��رتة هبوطها، لكن 

ا�س��تمرار هب��وط االأ�س��عار من��ذ �س��يف 2014 اأدى اإىل 
تراجع هائل يف اال�س��تثمارات يف القطاع وعدم التو�سل 
الكت�س��افات نفطية جديدة تلبي الطلب يف حال زيادته.  
وح�س��ب تقرير الوكالة، انخف�ست اال�س��تثمارات ال�سنوية 
يف قط��اع الطاق��ة العامل��ي يف العام��ني االأخريي��ن من 
780 مليار دوالر اإىل 450 مليار دوالر، وال يبدو اأنها 

�ستتعافى يف امل�ستقبل القريب.
 وبل��غ معدل ن�س��وب االآب��ار احلالية ن�س��بة 9 يف املائة 
�س��نويا، وي�س��يف التقري��ر: هن��اك اأدل��ة عل��ى اأن تراجع 
اال�س��تثمارات اأدى اإىل انخفا���س هائل يف االكت�س��افات 

النفطية لتهوي اإىل م�ستوى غري م�سبوق منذ 60 عاما.
 وي��رى املراقبون اأن ه��ذا االنخفا�س يف اال�س��تثمارات 
واالكت�سافات �سيعطي منتجي اأوبك ورو�سيا ميزة كبرية 

مع ا�ستمرار اعتماد العامل على النفط.
 ويف�س��ل تقري��ر ا�س��تثمارات الطاق��ة العاملي��ة 2016 
ال�س��ادر عن وكالة الطاقة الدولية كي��ف اأن االنخفا�س 
االأكرب يف اال�س��تثمارات هو يف الدول ال�سناعية الكربى، 
اأما دول اخلليج ورو�س��يا فلم ت�س��هد تراجع��ا كبريا.  لكن 
من فوائد تراجع االأ�سعار واال�ستثمارات اأن كلفة االنتاج 

اآخ��ذة يف الرتاج��ع ما يجعل هام�س الرب��ح معقوال حتى 
يف ظل انخفا�س االأ�س��عار، ففي اأغلب املنتجني من دول 

اأوبك ال تتجاوز كلفة اإنتاج الربميل 10 دوالرات.
 ويقدر املحللون يف �سوق النفط، اأن هذه الدورة من حركة 
االأ�سعار ال ت�سبه اأي من �سابقاتها، اإذ اأن املعتاد يف حال 
هبوط االأ�س��عار نتيجة زيادة العر�س اأن ياأخذ الطلب يف 
النم��و، لكن ما يح��دث اأن منو الطل��ب العاملي يف تراجع 
ومل ي��زد يف الرب��ع االأخري على 800 األ��ف برميل يوميا.  
كم��ا اأن االعتق��اد ال�س��ائد باأن م�س��ادر الطاق��ة االأخرى 
ميك��ن ان تعو�س االعتماد العاملي عل��ى النفط ال توؤيده 
اأرق��ام مبيع��ات ال�س��يارات الكهربائي��ة اأو الهج��ني، وال 
ا�س��تبدال الطاقة الكهربائية املولدة من م�سادر متجددة 
على ح�س��اب تل��ك املولدة م��ن حمطات تعم��ل بالغاز اأو 
م�س��تقات النفط.  ويجمع كثري م��ن املحللني واملراقبني 
على اأنه اإذا ا�ستمر الو�سع احلايل فاإن انخفا�س االأ�سعار 
حتى الن�س��ف الثاين من ع��ام 2017 ميكن ان يقود اإىل 
ارتفاع هائل غري م�س��بوق رمبا يتجاوز م�ستوى االأ�سعار 
قبل يوني��و 2014 عندما كان �س��عر الربميل نحو 120 

دوالرا.

فيينا – متابعة


