
احلياة  بديهيات  من  يعد  اأخ��رى  اىل  مرحلة  من  االنتقال   
االعمال  جمريات  تطور  من  ذلك  ويتزامن  املراحل  وجلميع 
.واملرحلة  بلوغها  يتم  التي  اجلديدة  واملرحلة  يتناغم  حيث 
اجلديدة يف طبيعة احلال حتتاج اىل ادوات حديثة ترفع من 
�شاأن اخلدمات واالنتاج اللذين يحققان الرفاه للبلد، وخلق 
درجة  على  خرباء  قبل  من  يكون  االدوات  هذه 
الذي  العلم والدراية بواقع احلال  عالية من 

ينظم االمور احلياتية.
الدولة  لرجل  احلقيقي  الدور  يربز   وهنا 
ل�شنع  جمتمعني  واالقت�شاد 
التي  الطبيعية  البيئة 

ايجابيات  التي يفرت�ض ان حتمل  تتالءم واملرحلة اجلديدة 
فئات  جميع  من  مقبولة  وتكون  للعيان  ووا�شحة  ملمو�شة 
حياتهم  اثناء  ال�رسيعة  نتائجها  يلم�شوا  ان  بعد  املجتمع 
انتقال تدريجي  العراق ومنذ �شنوات يعي�ض مرحلة  اليومية. 
العامل  يحكم  االخري  وهذا  املفتوحة  ال�شوق  اقت�شاد  �شوب 
اجزاء  اغلب  االن�شانية يف  املجتمعات  الرفاه البناء  ويحقق 
املعمورة، والتحول الذي اقره الد�شتور العراقي ياأتي النت�شال 
على  تخيم  كانت  التي  االقت�شادي  التخبط   حالة  من  البلد 
معه  تراجعت  ا�شرتاكي  اقت�شاد  ظل  يف  االقت�شادية  احلياة 

جميع القطاعات االنتاجية واخلدمية.  
ولكن مرحلة التحويل التي ر�شم لها م�شتقبل وردي القت�شاد 
البلد مل يتم قطف ثمارها احلقيقية بعد، ومل يتحقق ما جاء 
بالد�شتور ب�شكل واقعي، وهناك البد ان تكون لنا وقفة لبحث 
اال�شباب مع خرباء االقت�شاد واجلهات ذات العالقة بال�شاأن 
اقت�شادية  االقت�شادي و�شط رغبة اجلميع يف احداث تنمية 
�شاملة منطلقني من حجم املوارد الكبرية التي ميلك العراق. 

فاحلاجة باتت وا�شحة وحتمية ال�شتئ�شال جذور االقت�شاد 
العراقي  االقت�شاد  مفا�شل  اغلب  يف  املع�ش�شة  اال�شرتاكي 
على �شكل قوانني تتقاطع مع اي قانون جديد ي�رسع ملرحلة 

التحول االقت�شادي. 
عمل  من  والبد  د�شتوريا  اقرت  حتول  مرحلة  نعي�ض  فنحن   
العمل ب�شكل  ابتداء من تنظيم واقع  جاد يفعل هذه املرحلة 
احلقيقي عرب حتديد فرتة زمنية يتم خاللها ا�شتئ�شال جميع 
القوانني التي تعرت�ض املرحلة اجلديدة وهذا بدوره ميثل اهم 
خطوات تفعيل االعمال واال�شتثمارات ال �شيما ان كثرياً من 
امل�شاريع تتوقف عند نقطة تتعار�ض عندها القوانني فيبقى 
املعني يف حرية من امره وال ميكنه ان ميرر املوافقات النها 
اقت�شاد  اىل  العراق  فتحول  خمالفة.  تعد  احلالتني  كلتا  يف 
ووطنية  و�رسيعة  حقيقية  وقفة  يحتاج  املفتوحة  ال�شوق 
وتفعيل  االقت�شاد  وبناء  تتناغم  قوانني  خلق  على  تعمل 
قطاعاته االنتاجية واخلدمية لتحقيق تنمية م�شتدامة ورفاه 

اجتماعي.
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النقل والسياحة النهرية.. مساحة أكبر لالستثمار وتعظيم الموارد المالية 
الذي  القدمي،  زورق��ه  يع�شق  ثجيل  احل��اج  م��ازال   
ينقل  امل�رسات،  واأيام  املحنة،  �شنوات  معه  عا�ض 
منطقة  اىل  الكاظمية  منطقة  من  الكليات  طالب 
تلبية  يف  ي�شاعده  ما  على  فيتح�شل  الكريعات، 
من  للخال�ض  في�شعون  الركاب  اأما  بيته،  حاجات 
ملقاعد  ب�رسعة  للو�شول  امل��روري��ة  االختناقات 
الدرا�شة، فكان زورق ثجيل طوق النجاة للكثريين، 
احلاج ثجيل دوما يرمق نهر دجلة ويتح�رس، على 
اأن  ميكن  فالنهر  الدولة،  بها  تفرط  كبرية  ث��روة 
و�شياحة،  نقل  املثمرة،  لالأعمال  لبوابة  يتحول 
وينقذ االأبناء من البطالة، لكنها اأحالم ذهبت مع 

�شنوات عمر احلاج ثجيل.
بلد،  لكل  رافدان مهمان  النهرية  وال�شياحة  النقل   
فالنقل يحقق م�شالح البلد عرب توفري ايراد كبري، 

ويحقق  خمتلفة  بو�شائل  اإي�شالهم  عرب  وللنا�ض 
االأعمال،  لتوفري  بوابة  ويكون  الرتفيهية  غاياتهم 
الو�شول  ويجعل  م��ع��ا،  وال��ق��رى  امل���دن  وي��رب��ط 
لالأ�شواق واالأعمال �شهال ي�شريا، وهذا االأمر خا�ض 
ببع�ض البلدان التي متتلك انهارا، فالعامل املتطور 
باأق�شى  منها  لي�شتفيد  احلياة  جزئيات  بكل  يفكر 
ي�شتغلها  الغربي  العامل  يف  فالرثوات  ممكن،  قدر 
�شيء  كل  املحنة،  هنا  لكن  ممكن،  ق��در  باأو�شع 
اأ�شاع  يع�شف بحياتنا، مما  االإهمال  لكن  متوفر، 
علينا فر�ض التقدم، وجعل فئة وا�شعة تعي�ض الفقر 
واحلرمان، مع اأن االإمكانية كبرية للبلد للنهو�ض، 
اأكرث من نقطة مثل  فالنهر م�شاحة لال�شتثمار يف 
ال�شلطتني  بيد  االأمر  فقط   ، وجتارة  ونقل  �شياحة 
ال�شورة  تغريا  اأن  ميكنهما  والتنفيذية  الت�رسيعية 

القامتة اليوم.
وهذا يغيب عن النخب التي حتكم العراق منذ اأكرث 

من خم�شني عاما، فالالمباالة كان اجلامع بينها 
جميعا واىل االآن.

 �شياع الإيرادات ممكنة التحقق
اأ�شتاذ االقت�شاد،   حدثني ذات مرة �شديقي ح�شن 
النهري  ال��ن��ق��ل  اإن  تخنقه:  واحل�������رسات  وق���ال 
وال�شياحة النهرية ق�شية اقت�شادية، لذا احلكومات 
االقت�شادي  باالنتعا�ض  يرغبون  فال  بها،  تفرط 
متثل  اإنها  النفط،  اإي��رادات  على  البقاء  ويف�شلون 
�شياع يوميا الإيرادات ممكنة التحقق، وهذا بعرف 
ال�شلطات  عليها  حتا�شب  خ�شارة  االقت�شاد  علم 
للبلد،  التحقق  باأموال ممكنة  فرطت  الأنها  الثالث، 
وميكن من خالل خطة اقت�شادية متكاملة اأن ينتج 
نهرا دجلة والفرات اإيرادات غري متوقعة، عرب فتح 
باب اال�شتثمار، وتاأهيل النهرين، والتفكري بفر�ض 
�رسورة  النهري،  النقل  بفكرة  واالهتمام  تطوير، 
يجب اأن تكون يف مقدمة اخليارات التي تطرح يف 

جمال النهو�ض االقت�شادي للبلد، وممكن اأن تنجح 
وبحريات  مالهي  ومدن  فندقية،  جممعات  فكرة 
جمموعة  نهري،  نقل  وخطوط  ومتنزهات  �شمكية 
جديدة  لنقلة  اأ�شا�ض  ومتثل  التحقق،  ممكنة  اأفكار 
حلياة كل البغداديني، كل �شيء متوفر لتنفيذ هكذا 
اأفكار، لكن العلة يف االإرادة �شيا�شية غري املتوفرة 

اىل يومنا هذا. 
املتخلف،  لواقعنا  الكثري  وحتقق  ممكنة  اأفكار   
وال�شلطة  القرار  بيده  ممن  تنطلق  امل�شيبة  لكن 

فاحلاكمون ال يهتمون لذا ي�شتمر ال�شياع.
االإهمال �شبب تعطل حياتنا

 اأب�شع ما نعاين منه هو االإهمال، حيث قدر لنا اأن 
على  اإهماال  احلكومات  اأكرث  من  حكوماتنا  تكون 
تاريخية  فر�ض  باإ�شاعة  فت�شببت  التاريخ،  مر 
متكن  اقت�شادية  فر�ض  اأهمها  وم��ن  للنهو�ض، 
البلد من االرتكاز على موارد بديلة عن النفط، لكن 

اأهملوا كل ما هو متاح  اأو ق�شد  ال�شا�شة عن جهل 
اأمامهم وارت�شوا بالنفط كم�شدر وحيد لالإيرادات 

العراقية.
خطوبة  حفل  يف  كنت  اخل��وايل  االأي���ام  اح��د  يف   
قريب يل وكان من بني احل�شور رجل وقور كبري 
عن  وحتادثنا  البهاديل  جا�شم  احلاج  وهو  ال�شن، 
تعطل  �شبب  "االإهمال  يل:  فقال  املو�شوع  نف�ض 
المكن  احلكمة،  ببع�ض  ال�شا�شة  يفكر  فلو  حياتنا، 
وتكلفة،  جهد  وباأقل  حديثة  ع�رسية  دول��ة  بناء 
املحري،  االأم���ر  ه��و  ال�شياع  على  االإ����رسار  لكن 
اأن  يجب  فاعتقد  النهرين،  ا�شتثمار  عملية  ومنها 
تكون اأولوية للدولة، الأنها متثل طريق مورد جديد 
للبلد، بدل االعتماد الكلي على النفط، وان التفكري 
بنهري دجلة والفرات يعطينا م�شاحة وا�شعة لطرق 
وا�شتثمار،  و�شياحة  عمل  فر�ض  من  اال�شتثمار، 
الزال  احلقيقي  االجتاه  يف  خطوة  متت  لو  فتكون 

وبان  حت�رس  ثم  البلد"،  ث��روات  عن  االإهمال  غبار 
يتحقق  لن  "لكن  واأ�شاف  وجه  مالمح  يف  الياأ�ض 
اال  تفكر  ال  التي  احلاكمة  النخبة  هذه  مع  �شيء 

باأر�شدتها ومكا�شبها اخلا�شة".
االأنهار حتولت اىل مكب للنفايات

ملاء  الرئي�ض  امل�شدر  هما  والفرات  دجلة  نهرا   
دجلة  نهر  يعترب  البع�ض  لكن  للعراقيني،  ال�رسب 
بع�ض  قيام  مثل  املخلفات،  لرمي  االأن�شب  املكان 
امل�شت�شفيات املطلة على نهر دجلة برمي نفاياتها 
يف النهر! اأو رمي بع�ض املعامل خملفاتها الثقيلة 
يف النهر من دون اأي قلق من اأي جهة رقابية، وهذا 
يدلل على اأمرين، االأول غياب الوعي وموت ال�شمري 
وتغلب امل�شلحة اخلا�شة على العامة، واالأمر االآخر 
و�شعف  الرقابية  اجلهات  وموت  الدولة  ه�شا�شة 
القانون، واإال ملا جترا �شخ�ض على هكذا اأفعال لو 

كان قانون العقوبات مفعل.

اسعد عبد الله عبد علي

االقتصاد في زمن الكوارث.. البحث عن نموذج جديد لعلم االقتصاد

او  مبا�رس  ربط  وجود  عدم  الوا�شح  من  يبدو   
اكرث  هي  العالقة  العاملية.  االآلية  من  نوع  اي 
غمو�شا. مع ذلك، اجتماع املعرفة بتطور الفكر 
االقت�شادي  بالتاريخ  املعرفة  مع  االقت�شادي 
ي�شمح لنا مبالحظة الرتابط املتبادل بني االأداء 
االقت�شادي وتطور الفكر االقت�شادي منذ الربع 
يبدو  اليوم.  حتى  ع�رس  التا�شع  للقرن  االخري 
غالبية  يتجه  االزده���ار  وق��ت  يف  ان��ه  لو  كما 
او  ال�شائد  االجتاه  تقوية  على  للرتكيز  العلماء 
الوا�شح،  من  ح��دوده.  �شمن  العمل  االقل  على 
يرف�شون  العلماء  جند  ان  امكانية  دائما  نرى 
النموذج االرثوذك�شي )او بع�ض عنا�رسه(، لكن 
اوقات  يف  مما  ا�شغر  هو  احلقل  على  تاأثريهم 
يوؤدي  اخرى،  جهة  من  االقت�شادي.  االنحدار 
تدهور االأداء االقت�شادي اىل منو النزعة للبحث 
عن مفاهيم جديدة غري ارثوذك�شية وروؤى او�شع 

للفعالية االقت�شادية.
اال���ش��ب��اب  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  ال�شعب  م��ن  لي�ض   

املتبادلة.  االعتمادية  ه��ذه  وراء  املحتملة 
النمو  او  االقت�شادي  اال�شتقرار  ف��رتات  ففي 
للم�شاكل  تف�شري  ع��ن  للبحث  احل��واف��ز  ف��ان 
امل�شتقبل  يف  حت��دث  ق��د  ال��ت��ي  االقت�شادية 
العمل  والأن  ج��دا.  �شعيفة  تكون  الالمتوقع 
عملية  ي�شّهل  ال�شائد  النموذج  اط��ار  �شمن 
للم�شاهمات  ال�رسيع  والتزايد  االول  القبول 
ازالة  او  االلغاز  حل  حماولة  فان  املعرو�شة، 
ُينظر  ال�شائدة رمبا  النظرية  عدم االن�شجام يف 
امال.  اكرث  باعتبارها  العديد  جانب  من  اليها 
ان مقدار الوقت واجلهد الذي يجب ان ُيخ�ش�ض 
لتاأ�شي�ض وا�شاعة منوذج خمتلف رمبا ي�رسف 
املحاوالت.  اجراء  عن  االكادمييني  من  العديد 
خا�شة  االقت�شادي،  املوقف  يتدهور  عندما 
من  وي�شبح  ج��دي��دة،  م�شاكل  ت��ربز  عندما 
ال�شعب حلها بو�شائل التحليل املاألوفة، فانها 
ت�شعف قوة منطلقاتها وت�شل دوغما االقت�شاد 
االرثوذك�شي. ذلك ال يعني بال�رسورة ان جميع 
�رسيع  الإلغاء  م�شتعدون  ال�شائد  االجتاه  ممثلي 
الواقع،  يف  ال�شابقة.  عقائدهم  جلميع  و�رسيح 
يبقى بني العلماء من مل يهتز اميانهم ب�رسف 

النظر عن االحداث االقت�شادية املوؤذية. غري ان 
الرغبة للنظر اىل ما وراء التقليدي وال�شائد هي 
اكرب يف اوقات الكوارث منه يف اوقات الرخاء. 
ومع ان االزمة ال توؤدي دائما اىل ظهور منوذج 
�رسوطا  يخلق  االقت�شادي  الهبوط  لكن  جديد، 

م�شبقة لتغيري جوهري يف علم االقت�شاد.
اآخ����ر ي�����ش��اف اىل ال�����ش��ورة  ه��ن��اك ع��ن�����رس 
النظرية  وتاأثري  االقت�شادية  ال�شيا�شة  وه��و 
عالقة  توجد  ال  ان��ه  مبا  عليها.  االقت�شادية 
االقت�شادي  االأداء  بني  �شارمة  �شبب-نتيجة 
وعلم االقت�شاد فال يوجد هناك ربط مبا�رس وال 
اىل  االقت�شادي  للتنظري  اوتوماتيكي  نقل  اي 
بانه  هنا  اال�شارة  يجب  االقت�شادية.  ال�شيا�شة 
االقت�شاد  تطور  املبكرة من  املراحل  حتى يف 
كعلم منف�شل نحن ن�شتطيع العثور على اجتاه 
لي�ض فقط يتجاهل اعتماد ال�شيا�شة االقت�شادية 
على النظريات االقت�شادية، وامنا اي�شا ُي�شعف 
االقت�شاديني  امل�شت�شارين  دور  ح��اد  ب�شكل 
املثال،  �شبيل  على   .)CAIRNES 1861(
كرين�ض  جادل  ع�رس  التا�شع  القرن  اوا�شط  منذ 
مببداأ  ل��ه  �شلة  "ال  ال�شيا�شي  االقت�شاد  ان 

ع����دم ال��ت��دخ��ل 
الكبرية  وب�شلته 
ال�شيوعية"،  م��ع 
ح���ت���ى ع���ن���دم���ا ال 
ي�����ش��در االق��ت�����ش��اد 
على  "حكما  ال�شيا�شي 
الرغبات  وم���دى  قيمة 
يف  املق�شودة  بالغايات 
بيانات  االنظمة".  مثل هذه 
عر�شها  م�شابه  اجت���اه  يف 
العمل  وهو   ،)1932( روبن�ض 
ال���ذي الي���زال ل��ه ت��اأث��ري عميق 
بها  ينظر  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى 

االقت�شاديون حلقلهم.
 ورغ����م ه���ذا اخل���ط م���ن ال��ت��ف��ك��ري، 
النظرية  ان  انكار  ال�شعب  �شيكون من 
االق��ت�����ش��ادي��ة مت��ار���ض ت���اأث���ريا على 
ال�شيا�شة االقت�شادية، ال يهم كم هو تاأثري 
غري مبا�رس او معقد. حتى عندما يتفق املرء 
االقت�شادين  للم�شت�شارين  روؤية روبن�ض  مع 
ي�شتطيعون  ال  كليا،  حمايدين  كمتخ�ش�شني 
من  اي  اىل  اال���ش��ارة  من  اك��رث  �شيء  اي  عمل 
الو�شائل املحتملة �شتقود اىل االهداف املختارة 
ان  االعرتاف  ال�شيا�شيني، فالبد من  من جانب 
تلك الو�شائل �شُتقّيم على ا�شا�ض منوذج الواقع 
االقت�شادي الذي يقبله اخلبري االقت�شادي. هذا 

ي�شري اىل انه يف جميع املجتمعات التي ُي�شاأل 
فيها امل�شت�شارون االقت�شاديون عن اآرائهم يف 
غالبيتها  تبدو  )والتي  االقت�شادية  امل�شاكل 
يف امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ت��ط��ورة ح��دي��ث��ا(، ك��ان 
ال�شيا�شة  على  تاأثريها  االقت�شادية  للنظرية 

االقت�شادية.
االقت�شاديني  امل�شت�شارين  من  ُيتوقع  اي�شا،   
عمل اكرث من ت�شنيف ما هو ممكن وما هو غري 
 )BLAUG )1992 ممكن، وهو ما ا�شار اليه
 SEDLACEK((و  ،)2001( ونل�شون 
كم�شت�شار  ذات��ه  يعمل  ك��ان  ال��ذي   ،2011
ليقرروا  �شُئلوا  امل�شت�شارون  اق��ت�����ش��ادي. 
حدد  وك��م��ا  ا���ش��واأ.  واي��ه��ا  اف�شل  احل��ل��ول  اي 
ت�شعى  احل����ظ،  ل�����ش��وء   ..."  :)BLAUG(
الن�شيحة االقت�شادية لتو�شيح لي�ض فقط دالة 
�شانع  التف�شيل.  دالة  اي�شا  وامنا  االمكانية، 
الهدف  من  كل  يف  ن�شيحة  عن  يبحث  القرار 
والو�شيلة... بكلمة اخرى، هو ال يحاول احل�شول 
على ما يريد، بل هو يتعلم ما يريد عرب تقييم ما 
BLAUG 1992 PP129-(" يح�شل عليه
130 (. واذا كان االمر هكذا، فان تاأثري االأداء 
اكرث  �شي�شبح  االقت�شاد  علم  على  االقت�شادي 
حول  وال�شلبية  االيجابية  االفكار  بفعل  قوة 
كنتاج  اليها  ُينظر  التي  االقت�شادية  ال�شيا�شة 
انه  املعروف  من  معينة.  نظريات  او  لنماذج 
تتعر�ض  االقت�شادي،  اال�شطراب  اوق��ات  يف 
ال�شيا�شة االقت�شادية للنقد وهو ما �شهدناه يف 

ال�شنتني االخريتني.
تكون  وحيثما  املعا�رسة،  الدميقراطيات  يف   
وق�شايا  �شاحقة  اجل��م��اه��ريي  االع���الم  ق��وة 
االقت�شادية  امل�شاكل  فان  كثرية،  العام  الراي 
عاليتني.  وب�رساحة  بحرارة  مناق�شتها  يتم 
ب�رسعة  يوقف  ق��د  ال��رك��ود  ف��ان  وبالنتيجة، 
االقت�شاديني  للم�شت�شارين  ال�شاندة  الركائز 
وعندما  اي�شا(.  االقت�شاد  علم  ما  حد  )واىل 
ال�شعب  من  �شيكون  املهنة،  امتيازات  تهتز 
على االقت�شاديني اإبعاد انف�شهم كليا عن النقد. 
النظر  واعادة  لالإجابة  قويا  حافزا  يعطي  هذا 
العمل،  بهذا  �شابقا.  املتبناة  االجتاهات  يف 
وب�شكل  الباحثني  انفتاح  اىل  االأزم��ة  �شتوؤدي 
بع�ض  االرثوذك�شية.  غري  املفاهيم  على  كبري 
التو�شيحات لهذا التاأثري ميكن العثور عليها يف 
ال�شعبية  ظهور  فمثال،  الكلي.  االقت�شاد  ظهور 
كان  الكلي  االق��ت�����ش��اد  الجت���اه  املت�شارعة 
بينما  الثالثينات،  يف  الكبري  للك�شاد  حم�شلة 
انت�شار  مع  ترافق  الكنزي  االقت�شاد  انهيار 
ُنظر  اجلديد  الكال�شيكي  االقت�شاد  اما  النقدية، 
اليه بعد اربعة عقود، كنتيجة الأزمة ال�شبعينات.

متى �شتحدث الثورة يف النظرية االقت�شادية؟
جتّنب  ال�شعب  م��ن  احل���ايل،  ال�شياق  وف��ق   
التفكري يف الركود االقت�شادي االأخري وعالقته 
باالأهمية  جدير  ان��ه  االقت�شادية.  بالنظرية 
لعدة  عادي  غري  هو  احلايل  املوقف  ان  طاملا 
امل�شادر  من  العديد  ووفق  جهة،  فمن  ا�شباب. 
لل�شيا�شة  ك��ن��ت��اج  جت�����ش��دت  االزم����ة  ان  جن��د 
املتجذرة  اجل��دي��دة  الليربالية  االقت�شادية 
اآلن  اعتذار  اجلديد.  الكال�شيكي  االقت�شاد  يف 
غرين�شبان امام الكونغر�ض االمريكي، املقاالت 
كروغمان  لبول  وا�شع  نطاق  على  امل��ق��روءة 
2009( التي تتنباأ ب�رسورة عودة  )كروغمان 
القوي  التربير  – كل ذلك يندرج �شمن  ال�شادة 

ن�شمع  نحن  اخ��رى،  جهة  ومن  املوقف.  لذلك 
ت�شري  والهامة  ال��ب��ارزة  اال���ش��وات  من  العديد 
االقت�شادية  ال�شيا�شة  ان  اىل  املقدار  بنف�ض 
من  القليل  لها  كان  االزمة  قبل  انُتهجت  التي 
الفكر  ومبادئ  الليربالية  القيم  مع  امل�شرتكات 
هذه  وم��ن  اجل��دي��د.  الكال�شيكي  االقت�شادي 
االقت�شادي  الركود  ُيعامل  ان  يجب  ال  الروؤية، 
لتطبيق  او  ال��ل��ي��ربال��ي��ة  للعملية  كنتيجة 
الكال�شيكي  االقت�شاد  من  املنبثقة  املقرتحات 
خل�شوع  مبا�رسة  غري  نتيجة  هو  وامنا  اجلديد 
ال�شيا�شية  ل��الأه��داف  االقت�شادية  ال�شيا�شة 

الق�شرية االأجل.
 ان جوهر هذا اجلدال ميكن التعبري عنه يف ما 
االأهمية  عن  الالمتناهية  بالنقا�شات  يتعلق 
من  احلكومة.  ف�شل  مقابل  لل�شوق  الن�شبية 
لهذا  احل��ايل  املوقف  حتليل  عند  اننا  امللفت 
كال  بان  انطباع  لدينا  يح�شل  رمبا  النقا�ض 
املقدار  بنف�ض  هما  االزمة  حول  النظر  وجهتي 
املوقف  عك�ض  وعلى  ال�شعف.  او  القوة  من 
القرن  يف  ال�شابقة  االقت�شادية  االأزم���ة  بعد 
االإخالل بالتوازن  الع�رسين، هذه املرة مل يجر 
مل�شلحة اي جانب. التف�شري لهذا رمبا جت�ّشد يف 
�شملت  التي  العميقة  امليتودولوجية  امل�شاكل 
االقت�شاد  يف  الرئي�شية  االجت��اه��ات  جميع 
MCCLO - ذك���رت وك��م��ا   امل��ع��ا���رس. 
KEY)1989،2002(، ان االقت�شاد مل يتعلم 
يف  حدثت  التي  النقا�شات  من  الناجم  الدر�ض 
العلوم وهو متحفظ  فل�شفة  الع�رسين يف  القرن 
الو�شعية  يف  التناق�شات  نتائج  ملواجهة 
من  االول  اجلزء  يف  )الزي��ر(  موقف  املنطقية. 

املقال ياأتي تو�شيحا لذلك.
بنموذج  موؤمنني  مازالوا  االقت�شاديني  معظم   
البحث العلمي القائم على افرتا�ض ان املقيا�ض 
تاأكيدها  ه��و  النظرية  ل�شالحية  النهائي 
التجريبي  للدليل  الكبري  ال��دور  ان  باحلقائق. 
ي��ربز م��ن االمي���ان ب��ان احل��ق��ائ��ق ه��ي �شيء 
ميكن  فهي  ل��ذا  النظرية،  ع��ن  متاما  م�شتقل 
يف  العمل  االخ���ري.  امل���الذ  اعتبارها  وي��ج��ب 
ان  يبني  العلوم  و�شو�شيولوجيا  �شايكولوجيا 
على  تعتمد  احلقائق  بها  نت�شور  التي  الطريقة 
ما لدينا �شلفا من نظام للمفاهيم والت�شورات 
ذلك  اخ��ذ  مع   .)FLECK 2006( امل�شبقة 
فعل  رد  ق�شية  اىل  وال��ع��ودة  االع��ت��ب��ار  يف 
للمرء  ميكن  االخ���رية،  لالزمة  االقت�شاديني 
الذي   )SCHENER)2013A مع  االتفاق 
 2009 كروغمان  بني  ال�شهرية  املناق�شة  حلل 
الكنزيني  اجتاه  ميثالن  وهما   2011 وكوران 
)كوران(،  اجلدد  والكال�شيك  )كروغمان(  اجلدد 
لي�شل اىل ا�شتنتاج بان كال املعار�شني يرون 
ينظرون  ال��ت��ي  العد�شة  خ��الل  م��ن  احل��ق��ائ��ق 
مل�شلحة  ويف�رسانها  االقت�شادية  للحياة  بها 
�شحيح  كالهما  ب��ه.  يوؤمنان  ال��ذي  النموذج 
غري  منهما  اي  لكن  نظريتيهما،  حدود  �شمن 
 SCHEUER يرى  االآخر.  اقناع  على  قادر 
املعا�رس  االقت�شاد  يف  االقت�شاديني  كبار  ان 
يوؤ�ش�شون انف�شهم على قاعدة �شلبة من النماذج 
النظرية للواقع االقت�شادي ملا قبل االزمة، وال 
يتجاهل  اخر  �شيء  اي  عن  البحث  يف  يرغبون 
تلك. هو يرى ذلك موؤ�رسا لعدم توّقع اي حتّول 
االقت�شادي كنتيجة  او تغيري بالنموذج  خطري 

.)SCHEUER 2013B( لالأزمة االخرية

بغداد - حاتم حميد محسن
الجزء الثاني واالخير

االقتصاد الحر.. مرحلة جديدة من النمو
بغداد - حسين ثغب

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

588.79
6.10
1.05%

1,623,037,141
2,722,936,586

816
37
14
10
13

0.45
844,762,464.00

0.42
719,155,173.00

0.38
382,500,000.00

0.81
284,960,596.00

0.46
80,324,554.00

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)BBOB( بغداد

)BCOI( أهلي

0.45
379,120,608.00

0.42
302,038,176.00

0.81
229,817,584.00

2.35
188,677,632.00

0.38
146,620,000.00

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BIME( اوسط
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