
االقت�صاد  بها  مير  التي  اخلانقة  املالية  االزم��ة 
ما  اىل  النفط  ا�صعار  انخفا�ض  ب�صبب  العراقي 
%97 من متويل  50 دوالراً، فالنفط ي�صكل  دون 
ملواجهة  احلكومة  اعتمدت  اذ  العامة،  املوازنة 
باال�صتغناء  متثلت  متعددة  ا�صاليب  االزم��ة  تلك 
ا�صلوب  واتباع  ال�رضورية،  غري  امل�صاريع  عن 
تقلي�ض  �صيما  ال  للموظفني،  االجباري  االدخ��ار 
عدد الدرجات الوظيفية املخ�ص�صة �صمن موازنة 
ودوائرها  الدولة  وزارات  بع�ض  املقبل.  العام 
االزمة  تلك  حجم  تقوي�ض  اىل  ب��ادرت  املختلفة 
على موؤ�ص�صاتها من خالل اجراءات و�صفت بح�صب 
بت�رضيح  متثلت  ب��)التع�صفية(،  بها  امل�صمولني 
والعقود،  اليومي  االجر  ب�صفة  املوظفني  مئات 
ت�رضرا،  واالك���ر  حجما  االك��ر  ال�رضيحة  وه��م 
لي�صافوا جلي�ض العاطلني عن العمل املكتظ ا�صاًل 
العمل  وزارة  بيانات  �صمن  امل�صجلني  باعداد 
وال�صوؤون االجتماعية التي تقدر باكر من ن�صف 
امل�صجلني  غري  االالف  عن  ناهيك  عاطل  مليون 
ر�صميًا. الت�رضيح التع�صفي ل�رضيحة موظفي االجور 
املنت�صبني لوظائف  والعقود ب�صمهم اىل  اليومية 
القى  ذات��ه��ا،  ب��االأزم��ة  املتاأثر  اخلا�ض  القطاع 
بظالله على واقع �صوؤونهم احلياتية وباخل�صو�ض 
االج��راءات  تلك  لتكون  املحدودة،  الدخول  ذوي 
ملناق�صة  عليها  ال�صوء  ن�صلط  ع��ام،  راأي  ق�صية 

ابعادها ال�صيا�صية واالقت�صادية واالجتماعية من 
خالل امللف االآتي.

اجحاف وتع�سف
قبل التطرق ملناق�صة ابعاد تلك الق�صية ن�صتعر�ض 
االج����راءات  تلك  م��ن  م��ت�����رضرة  لفئات  من���اذج 
ا�صمها  ذكر  رف�صت  موظفة  تقول  اذ  التع�صفية، 
اليومي  االج��ر  ب�صفة  تعمل  �صخ�صية  ملخاوف 
اربع  منذ  املائية  امل��وارد  وزارة  مالكات  �صمن 
من  ال��ف   12 من  اك��ر  مع  حت  �رضرُ انها  �صنوات 

املوظفني التابعني للوزارة.
اعباء  "بعد �صنوات من اخلدمة وحتملنا  وت�صيف 
اغلب  ان�صاين،  واع��ز  اي  دون  من  �رضحنا  العمل 
ارت�صوا  الذين  اخلريجني  ال�صباب  من  املوظفني 
)الف   12 ال�  تتجاوز  ال  اليومية  باالجور  العمل 
للتخل�ض من   )  250  200- ( دينار( ما يعادل 
�صبح البطالة وحتقيق نوع من اال�صتقرار الهام�صي 
من  )اح�صن  حالهم  ل�صان  لكن  الطموح  يلبي  ال 
عودة  يتجاوز  مل  ال��وزارة  "كرم  الكعدة(.وتتابع 
تعادل  مقطوعة  �صهرية  باأجور  للعمل  امل�رضحني 
)الريوكات(،  ل�صد رمق  تكفي  دينار( ال  الف   75(
�رضيطة ان تكون الوزارة غري معينة باأجور النقل 

او حتى توفري خطوط للنقل.
"عن االن�صانية يف هكذا قرارات هتكت  وت�صاءلت 
ال�صباب  من  كبري  لعدد  اال�صتقرار  اح��الم  �صرت 
�صعيفًا  امل  مالذ  اليومية  االجور  يف  وجد  الذي 
يدفع  بالتق�صفية  ت�صنف  باإجراءات  احلياة،  حلق 

موظف  كرمي  .خالد  الب�صيط  املواطن  فاتورتها 
وا�صط  جامعة  ا�صتعالمات  �صمن  اليومي  باالجر 
ح هو االخر من وظيفته ب�صبب الو�صع املايل  �رضرُ
بعد  االو�صاع  ا�صطرته  .خالد  التق�صف  و�صيا�صة 
ت�رضيحه وجلو�صه يف املنزل دومنا عمل اىل ف�صخ 
احلايل  الوقت  يف  ال��زواج  فكرة  والغاء  خطبته 
ت�صلب  ان  قبل  التي  العمل  فر�صة  توافر  لعدم 
لي�صلبه  اال�رضة،  وتكوين  احلياة  حق  منحته  منه 
الت�رضيح الوظيفي التع�صفي تلك االحالم، وت�صتكي 
ا�رضة خالد من تراجع �صحة ابنها خالد النف�صية 
االنغزالية  من  حالة  دخل  ان  بعد  واجل�صمانية 

واالجهاد الع�صبي ب�صبب تلك الظروف.
يف حني ندبت ام ا�صعد �صوء احلظ وقلة احليلة بعد 
الر�صافة  تربية  مديرية  يف  عملها  من  ت�رضيحها 
الوحيدة  املعيلة  وهي  �صعد  ام  وت�صاءلت  الثالثة، 
الأربعة اطفال ايتام عن كيفية توفري لقمة العي�ض 
تعلميهم  يوا�صلوا م�صرية  ان  لهم  الأبنائها وكيف 

من دون م�صدر رزق يكفل لهم حتقيق ذلك.
وتابعت هل يعلم رئي�ض الوزراء و�صا�صة الدولة اين 
افرت�ض  م�صيت  ا�صهر  اربعة  منذ  ت�رضيحي  "وبعد 
وال  البارد،  ال�صتاء  هذا  يف  )الكارتون(  واطفايل 
املك قوت اطفايل اليتامى بعد ان فقدت زوجي يف 
املت�صبثني  كرا�صيهم  عن  للدفاع  احلرب  �صاحات 
ترتفع  ال��ف��اره��ة،  ب��احل��ي��اة  ينعمون  وه��م  بها 
ار�صدتهم البنكية باموال اليتامى لرتفه عوائلهم 
اال�صالح  �صيا�صة  وه��ل  عوائلنا،  ح�صاب  على 

العبادي  لل�صيد 
تق�صي بان ميوت 
الب�صيط  امل��واط��ن 
اب��ن  ليحيى  ج��وع��ا 

ال�صيا�صي".
خط الفقر

ك�صف  ال�����ص��ي��اق  ه���ذا  يف 
���ص��اب��ق  اع����ده يف  ت��ق��ري��ر 
اجلهاز  املا�صي  ال��ع��ام  م��ن 
التابع  ل��الإح�����ص��اء  امل��رك��زي 
من   25% ان  التخطيط  ل��وزارة 
خط  حتت  يعي�صون  العراق  �صكان 
الفقر  حجم  قيا�ض  ومي��ث��ل  ال��ف��ق��ر، 
الذين  االأف��راد  ن�صبة  التقرير  وبح�صب 
اأي  الفقر  خ��ط  م�صتوى  حت��ت  يقعون 
تاأمني  ي�صتطيعون  ال  الذين  االأ�صخا�ض 
حاجاتهم االأ�صا�صية الغذائية وغري الغذائية، 
وقد مت ح�صاب قيمة حجم الفقر على م�صتوى 
ربع  بني  ما  ان  اأي   23% بلغت  وق��د  العراق 
خط  م�صتوى  دون  ي�صتهلك  وخم�صهم  ال�صكان 
وال�صوؤون  العمل  وزارة  اك��دت  حني  يف  الفقر. 
االجتماعية وعلى ل�صان متحدثها الر�صمي عمار 

عاطل  مليون  الن�صف  يقارب  وج��ود  عن  منعم 
وقال  ال��وزارة،  بيانات  �صمن  م�صجل  العمل  عن 
مليون  الن�صف  "ن�صبة  ان  الر�صمي  املتحدث 
الر�صمية  البيانات  �صمن  امل�صجلون  هم  عاطل 
لوزارة العمل وهي ن�صبة ال ت�صمل غري امل�صجلني، 
ازدياد  مع  ال�صيما  ال�صعف  العاطلني  يتجاوز  اذ 
يح�صبون  ،وبالتايل  ع��ام  كل  اخلريجني  اع��داد 
العمل،  فر�ض  ع��ن  الباحثني  العاطلني  �صمن 
�صمن  الوظيفة  الدرجات  لهم  توفر  مل  حالة  يف 
وزارات الدولة ،وموؤ�ص�صاتها مع �صعف ا�صتيعاب 

القطاع اخلا�ض لهم".
دائرة اخلطر االقت�سادي

وجود  عدم  عن  ف�صال  واالداري،  املايل  الف�صاد 
مورد  على  واالعتماد  فعالة  اقت�صادية  �صيا�صة 
النفط فقط مبا يعادل %97 من واردته يف متويل 
اخلا�ض  القطاع  م�صاندة  وقلة  املالية  موازنته 
وع�صوائية التوظيف واهمال ال�صناعة واالعتماد 
ا�صباب  ابرز  كانت  اال�صتريادات  على  كبري  ب�صكل 
والتي  البالد  لها  تتعر�ض  التي  املالية  االزم��ة 
عدت الواعز الرئي�صي جلملة الت�رضيحات الوظيفية 
لطيف  االقت�صادي  اخلبري  يو�صحها  ما  بح�صب 
عبد �صامل العگيلي اذ يقول ان " تراجع اإنتاجية 
ميكن  الرئي�صية،  االقت�صادية  البالد  قطاعات 
عملية  اإىل  النظر  خ��الِل  م��ن  توا�صعها  تلّم�ض 
يف  واملعاهد  الكليات  خريجي  من  كثري  انخراط 
�صفوف القوات امل�صلحة بعد خيبتهم يف احل�صول 
الدولة وموؤ�ص�صاتها  على وظائٍف مدنية بوزارات 
القطاع  مفا�صل  انهيار  ع��ن  ف�صاًل  االأخ����رى، 
اخلا�ض، ما يعني اأنَّ ف�صخ عقود العاملني باأجور 
طاملا  مهمة  اجتماعية  �رضيحة  يطال  يومية 
حتملت اأعباًء كبرية يف مواجهِة متطلبات احلياة 
اليومية، وتخ�صى االآن من عودتها لعامل البطالة، 
خمتلِف  يف  احلكومية  التحديات  اأب��رز  تعد  التي 

اأنحاء العامل.
بع�ض  ع��ن  النظر  "ب�رضِف  العكيلي  وي�صيف 
ذعر  تثري  التي  بالبطالة  اخلا�صة  االإح�صائيات 
احلايل  الواقع  حيثيات  ف��اإنَّ  عليها،  يطلع  من 
ولعل  العمل.  عن  العاطلني  اأع��داد  تنامي  تعك�ض 
اإقرار احلكومة اإيقاف التعيينات يف القطاِع العام 
املالية  اللجنة  بح�صب  املقبلة  الثالثة  لل�صنوات 
النيابية، التي مل تخِف قلقها من ظهور م�صكالت 
تعيق تاأمني رواتب املوظفني خالل العام املقبل 

خري م�صداق على ما تقدم.
ملزمة  احلكومة  ان   " حديث  يف  العكيلي  وا�صح 
االأزمة  ملواجهة  فعالة  �صبٍل  عن  بجدية  بالبحث 
املالية بحلوٍل جذرية؛ الأنَّ البطالَة عند م�صتويات 
م��ن��ظ��وراٍت  م��ن  للقلق  م�����ص��دراً  ت�صبح  معينة 
اقت�صادية واجتماعية واأمنية. اإنَّ ركون احلكومة 
ال��دوائ��ر  يف  ال�صنوي  التعيني  الآل��ي��ة  العراقية 
وخمتلف  الرتهل  حاليًا  تعاين  التي  احلكومية 
اأعداد  اإىل جانب �صخامة  البطالة املقنعة،  �صور 
املوظفني املهددين باإلغاء عقودهم، يجعلها اأمام 

حتٍد كبري ال ميكن معاجلة تداعياته.
القانون وحق احلياة

اآمنة،  كرمية  حياة  يعي�ض  ب��اأن  احل��ق  لالإن�صان 
تقييد  دون  من  بها،  ان�صطته  وميار�ض  يحياها 
العاملي  االإع��الن  ن�ض  اذ  تع�صف،  او  خ��وف،  اأو 
للحقوق االإن�صان يف الفقرة الثالثة على اأن "لكل 
فرد احلق يف احلياة، واحلرية، و�صالمة �صخ�صه"، 
و�صالمته  وان�صطته،  ممار�صاته  ي�صمل  وه��ذا 

املادية واملعنوية والنف�صية واجل�صدية. احلق يف 
واأقارب،  وبيت  وعائلة،  اأ�رضة  بني  الكرمي  العي�ض 
وح�صن اجتماعي، وبيئة جمتمعية �صليمة، ينطلق 
بها من دون اأن يكون خائفًا، اأو مرتدداً، اأو قلقًا، 
ماأكل  احلياة من  له جميع متطلبات  تتوافر  واأن 
وم�رضب وملب�ض، وحق للحكومة اأن توفر له العمل 
مبا ت�صمح به طاقته وموؤهالته البدنية والعقلية، 
اأو  احلقوق،  تلك  على  يعتدى  اأن  الأحد  يجوز  وال 
له  الذي يتعر�ض  مي�ض حياته ب�رضر، فالت�رضيح 
اليومية واملتعاقدين  االف املوظفني من االجور 
الدولية  القوانني  على  جت��اوزا  يعد  ال��دول��ة  مع 
وانتهاك للحقوق املدنية �صمن الد�صتور العراقي 
مت�رضر  لكل  يكفل  حم�صًا  تع�صفيًا  اجراءاً  يعد  اذ 
التي ت�صببت  الد�صتوري يف مقا�صاة اجلهة  احلق 
قطاعًا  او  حكومية  جهة  كانت  وان  بال�رضر،  له 
خا�صًا، من خالل حمكمة العمل التي غفل دورها 

يف الواقع العراقي.
تعوي�سات اال�سرار

ففي هذا ال�صياق يو�صح احلقوقي والقانوين احمد 
الد�صتور  يكفلها  التي  القانونية  االط��ر  الطائي 
اذ  تع�صفي  باإجراء  مت�رضر  مواطن  لكل  العراقي 
بان  العراقي  الد�صتور  من   15 "املادة  ان  يذكر 
وال  واحلرية  واالم��ن  احلياة  يف  احل��ق  ف��رد  لكل 
تقيدها  او  احل��ق��وق  ه��ذه  م��ن  احل��رم��ان  ي��ج��وز 
جهة  من  �صادر  قرار  على  وبناء  للقانون  وفقا 
اوال.   22 امل��ادة  ذك��رت  كما  خمت�صة،  ق�صائية 
حياة  لهم  ي�صمن  مبا  العراقيني  لكل  حق  العمل 
كرمية وذكر يف املادة 22، ثانيا. ينظم القانون 
ا�ص�ض  على  العمل  وا�صحاب  العمال  بني  العالقة 

اقت�صادية مع مراعاة قواعد العدالة االجتماعية.
وا�صاف الطائي،  ان الد�صتور العراقي كفل �صمن 
 " ان  العراقي  امل��دين  القانون  من   919 امل��ادة 
الف�صخ  عن  التعوي�ض  تقدير  يف  املحكمة  تراعي 
كان  وان  االدارة  ان  بها  يق�صد  وهنا  التع�صفي، 
فيجب  الوظيفي  العزل  او  الف�صل  يف  احلق  لها 
عليها ان ال تتع�صف يف ا�صتخدام هذا احلق بحالة 
ق��رار  ت�صدر  ان  املحكمة  ال��زم��ت  واال  تع�صفية 
او  العامل  ا�صاب  الذي  لل�رضر  جرا  بالتعوي�ض 

املوظف املف�صول.
حلول ومعاجلات

ال�صحفية  درا���ص��ت��ن��ا  م��و���ص��وع  م��ن  ت��ق��دم  م��ا 
موظفي  ت�رضيح  ت��داع��ي��ات  ح��ول  االقت�صادية 
االزمة  ا�صباب  تناولنا  والعقود،  اليومي،  االجر 
وال  جمحفة  لقرارات  اأف�صت  التي  االقت�صادية 
ابعادها  ال�رضيحة، وكذلك مناق�صة  لتلك  ان�صانية 
الت�صاوؤالت  تلك  حملنا  والدينية،  القانونية 
عن  بحثا  النواب  جمل�ض  طاولة  على  وطرحناها 
معاجلات جتمع �صتات امال واحالم بعرت على 

اعتاب وزارات الدولة وموؤ�ص�صاتها. 
لدواٍع  جاءت  وان  وااللغاء  الت�رضيح  ق��رارات  ان 
اقت�صادية لكن يحب ان ال تلحق �رضارا باملواطن 
والعوائل العراقية التي تعتا�ض على رواتب باأجور 
"وان   ، دينار  ال��ف   250 ال���  تتجاوز  ال  زهيدة 
من  االنتقال  حثيثة  حكومية  حم��اوالت  وج��ود 
ال��واردات يف  زيادة  الريعي من خالل  االقت�صاد 
الذاتي،  االكتفاء  وحتقيق  وال�صناعة  اال�صتثمار، 
متر  العراقية  ال��دول��ة  العملة.  على  واملحافظة 
ا�صعار  هبوط  بعد  جدا  خطر  اقت�صادي  مبنعطف 
النفظ مل�صتويات واطئة جدا، وهو ما القى بظالله 

على املواطن العراقي.

حتوم االن ا�صعار النفط حول ال� 50 دوالراً وهو ال�صعر 
اذاق  ان  بعد  والطلب  العر�ض  ط��ريف  لكال  املقبول 
اىل  اال�صعار  بارتفاع  االخر �رضبات موجعة  احدهما 
∙ وهذا  140 دوالراً ومن ثم انخفا�صه اىل 25 دوالراً 
يف  الهلع  من  نوعًا  خلق  املفاجىء  ال�صعري  االهتزاز 
املمولة  امل�صارف  اداء  على  انعك�صت  الطاقة  ا�صواق 
ال�صناعات  وكذلك  الطاقة  وانتاج  ا�صتخراج  ل�رضكات 
البور�صات  كذلك  واربك  والبرتوكيمياوية  التحويلية 
التي ارتفعت فيها ثم تهاوت ا�صهم ال�رضكات املدرجة 
فيها واثرت �صلبا يف اداء �صناديق اال�صتثمار والتحوط 
وغريها ∙ ما اثر اي�صا على معدالت النمو العاملي من 
7-6 ٪ �صنويا تقريبا قبل االزمة املالية العاملية عام 

 . 2014وبعده  3-2 ٪ تقريبا عام  2008 اىل 
و�صعف  قوة  مدى  اظهرت  االهتزازية  االرق��ام  وهذه 
تخ�صع  مل  لكنها  م�صتقرة  ن��راه��ا  كنا  اقت�صادات 
ظهور  االخ��ت��ب��ارات  ه��ذه  فاظهرت  بعد،  لالختبار 

بجهود  جناحاتها  حققت  جديدة  نا�صئة  اقت�صادات 
دخلها  م�صادر  بتنويع  قامت  ان  بعد  معروفة  ذاتية 
الطاقة  بيع منتوجات  ايراد  اعتمادها على  بعيدا عن 

النفطية  غري  �صادراتها  جتاوزت  التي  االمارات  مثل 
ال�صناعية  املنتجات  من  اغلبها  دوالر  مليار   350

واعادة الت�صدير ∙ 

مثل  جديدة  نا�صئة  اقت�صادات  كذلك  نف�صها  واثبتت 
وجنوب  وال��رازي��ل  وغانا  وال�صني  ورو�صيا  الهند 
اداء اقت�صادات كانت  افريقيا وغريها، يف حني تعر 
والغاز  النفط  منتوج  ايراد  على  رئي�صي  ب�صكل  تعتمد 
ونيجرييا  والكويت  وال�صعودية  والعراق  اجلزائر  مثل 
موازنتها  عجز  تغطية  تنوي  التي  عمان  و�صلطنة 
عن  تقريبا  العجز  ثلثي  بحدود  اخلارجي  باالقرتا�ض 
طريق ا�صدار �صندات دين دولية وقر�ض من ال�صندوق 
والبنك الدوليني كما هو احلال بالن�صبة للعراق وم�رض 
حيث وقعت هذه الدول يف فخ اال�صتدانة وما اق�صى هذا 
الفخ اخلطر الذي مل ينجح اي اقت�صاد وقع يف �صباكه 
من اخلروج ب�رضعة او ب�صحة جيدة فما ان ترد فائدة 
الدين حتى ي�صتحق ا�صل  الدين وال�صبب هو �صوء االدارة 
اعادة  االن  منا  ∙املطلوب  معا  كالهما  او  الف�صاد  او 
توجية البو�صلة نحو اعادة هيكلة االقت�صاد تكلف به 
�رضكات ا�صتثمار مالية واقت�صادية عاملية خبرية وما 
اكرها يف العامل على ان تنفذ تو�صياتها وال تتعرقل 

بال�صجاالت ال�صيا�صية واملزايدات االنتخابية .
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رأسمالية الدولة .. صراع بين االنظمة االشتراكية واالمبريالية
من  اأفرزته  وما  االخ��رية  املالية  االزم��ة  تركت 
اأثار وانعكا�صات كبرية على اقت�صاديات العامل، 
يف  الراأ�صمالية  م�صتقبل  حول  عديدة،  ت�صاوؤالت 
هي  تكون  باأن  الراأ�صمالية  جناح  فبعد  العامل، 
من  العاملي،  االقت�صاد  ادارة  يف  االأوحد  القطب 
بعد انهيار االحتاد ال�صوفيتي اال�صرتاكي املناف�ض 
اأ�صبحت  للراأ�صمالية،  واالقت�صادي  ال�صيا�صي 
ما  وحتى  والعقيدة،  الفكر  عاملية  الراأ�صمالية 
تبقى من مع�صكرات ا�صرتاكية كال�صني ال�صيوعية 
تاأثريها  ف��اإن  الالتينية،  امريكا  دول  وبع�ض 
ان  بل  العامل،  اقت�صاد  يف  للغاية  حم��دوداً  كان 
الراأ�صمالية  م�صار  نحو  يتوجه  بات  منها  العديد 
بعد  املالية  بالراأ�صمالية  تعرف  التي  اجلديدة 
مثاًل،  كالرازيل  �صناعية،  الراأ�صمالية  كانت  ان 

مرتب�ض  جم��رد  اال���ص��رتاك��ي  املناف�ض  وب���ات 
املتزايدة  الراأ�صمالية  فيه  ت�صقط  ال��ذي  للوقت 
مرحلة  اىل  ي�صل  اأن  وقبل  والقوة،  االنت�صار  يف 
الراأ�صمالية  ابواب  طرقت  حتى  ذلك،  يف  الياأ�ض 
املالية  والتحويالت  القرو�ض  باأموال  املتخمة 
واملعرو�ض  وال�صندات  واال�صهم  امل��ال  واأ�صوق 
االم��وال  هذه  كل  ابتلعت  خانقة  اأزم��ة  النقدي، 
الهائلة عام 2008، اأزمة ظن معها اجلميع ومن 
اآخر  انه  الت�صفي  يريد  الذي  اال�صرتاكي  �صمنهم 
االمريالية  الراأ�صمالية  نع�ض  يف  ��دق  يرُ م�صمار 
وقتها  ذلك يف  كانت  ورمبا هي  و�صفه،  بح�صب 
فخ�صائر االقت�صاد العاملي و�صلت اىل مايقارب 
قريبا  العامل  بات  حتى  دوالر،  تريليون   71 ال� 
وما  امل��ايل،  النظام  م�صتوى  على  االفال�ض  من 
الراأ�صمالية  ان  هو  الكبرية  ال�صدمة  هذا  ق��ّوى 
ظهرت يف �صورة من ال ميلك حاًل لهذه الكارثة، 

وكاأنها �صلمت نف�صها لل�صقوط او االجنراف امام 
يعرف  ما  اىل  الراأ�صمالية  وحتولت  االع�صار، 

بالرجل املري�ض .
عوامل قوة الراأ�سمالية

وقبل ان يوايف االأجل هذا الرجل وقبل ان ي�صمت 
اال�صرتاكي يف موته ويطلق اأفراحه لل�صباح، ظهر 
الرتياق الذي �صي�صفي الرجل املري�ض)الراأ�صمالية( 
من مر�صه ويجعله يقف من بعد كبوته التي هزت 
اذ ولرمبا غاب عن  اأركانه و�صع�صعت مفا�صله، 
املدة  هذه  كل  الراأ�صمالية  بقاء  �صبب  ان  اجلميع 
االأن،  حتى  �صامدة  ابقاها  الذي  ذاته  ال�صبب  هو 
الفرد  هو  الراأ�صمالية  قوة  م�صدر  ان  عن  فف�صاًل 
من  العك�ض  على  منه،  قوتها  ت�صتمد  ال��ذي  ذات��ه 
القيادة،  قوة  من  قوتها  ت�صتمد  التي  اال�صرتاكية 
باٍق  فاإنه  املجتمع  ميثل  ال��ذي  هو  الفرد  وان 
اأ�صحابها،  ب��زوال  تزول  القيادة  بينما  الي��زول، 

فاأن ال�صبب الرئي�صي االآخر هو مرونة الراأ�صمالية 
التي  والعقبات  امل�صاكل  بوجه  ومطاطيتها 
بقائها  �صمان  اأجل  ومن  فالراأ�صمالية  تواجهها، 
وا�صتمراريتها ال مانع لديها من اأن تتخذ اي حل 
كانت  طاملا  ومبادئها،  قيمها  مع  تعار�ض  وان 
الغاية البقاء واال�صتمرار، حتى وان كان من ميلك 
احلل هو عدوها او من يناف�صها، وهذا ماميز هذا 
فاال�صرتاكية  االخرى،  االنظمة  بقية  عن  النظام 
املناف�ض االول لها وعلى الرغم من قوتها يف ما 
م�صى اال انها مل ت�صتوعب جماهريها و�صعوبها، 
بل �صنعت منهم اأ�صفلتًا كي متر عليه منهم، ويف 
هي  بانها  اميانًا  براأيها  اإ�صتبدت  االأزم��ة  وقت 
احللول  جميع  باأن  وعلواً  منها  وتكراً  االأ�صدق 
فاإ�رضارها  غريها،  دون  عندها  تكمن  لالزمات 
يف  كانت  وان  ال�صواب  ان��ه  على  نهجها  على 
داخلها تعلم عقمها يف ايجاد احللول للكثري من 

امل�صاكل، وان عدم تكيفها مع االو�صاع ال�صيا�صية 
البدائل،  باإيجاد  قبولها  وع��دم  واالقت�صادية 
العزلة،  من  اأ�صوار  خلف  نف�صها  على  وانغالقها 
اأن االأخرين على خطاأ واأنهم يف ت�صورها  وعلى 
اأعداء يريدون النيل من منجزات اال�صرتاكية، دفع 
بها اىل �صفري الهاوية، حتى جاء ذلك اليوم الذي 
�صقط فيه هذا البناء ال�صامخ والقائم على الدماء 
واجلماجم، اأ�صقطه جوع ال�صعب وكرياء بائ�ض ال 
فائدة منه �صوى ات�صاع الفجوة بني القائد و�صعبه، 
بني قيادة ترى يف نف�صها انهم مالئكة وترى يف 
يخل�صون  كيف  اليعرفون  �صالون  انهم  ال�صعب 
املخل�صني  هم  انهم  وعلى  العذاب  من  انف�صهم 
�صار  باخليال  اال�صبه  االح��الم  هذه  ان  اال  لهم، 
ان  ي��ظ��ن  م����ازال  م��ن  ك��ل  ي��ط��ارد  �صبحًا  االآن 
الأوجاع  احلل  وانها هي  ثلى  مرُ كانت  اال�صرتاكية 
لهذا  تتنبه  الراأ�صمالية  جعل  امل�صري  هذا  العامل، 

من  ينفعها  ما  تاأخذ  اأن  وعّلمها  الكبري،  الدر�ض 
بها،  االطاحة  يريد  واإن كان من  اأي مكان حتى 
عدم  هو  الراأ�صمالية  ركائز  احدى  ومن  اأنه  ومبا 
تدخل الدولة يف احلياة االقت�صادية، فاإنها كانت 
تدخل  حتارب  الزمان  ومدى  الطريق  طول  على 
الراأ�صمالية  االأخرية، جعلت  االزمة  ان  اال  الدولة، 
اأن  هو  االأزمة  هذه  من  اخلروج  �صبيل  باأن  توقن 
فعاًل، فال كرياء  ما ح�صل  الدولة، وهذا  تتدخل 
لذا  البقاء،  هو  الهدف  م��ادام  الراأ�صمالية  عند 
للتدخل  الدولة  ت�صتجدي  مهرولًة  راحت  جندها 
مي ب� )التحفيز  وحل االأزمة، وعر اأ�صلوب مزوق �صرُ
املايل(، قامت الدولة بالتدخل واالنفاق من اأجل 
حفظ ماء وجه الراأ�صمالية، وان كان وجهها اأ�صود 
هذا  يف  واجلياع  بالفقراء  ما�صنعته  ج��راء  من 
اىل  جديد  من  الراأ�صمالية  ع��ادت  وبهذا  العامل، 

موقع القوة وال�صدارة .
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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

640.6
1.55
0.24%

23,799,592,597
40,670,627,080

586
37
10
10
17

0.56
38,843,200,000.00

1.26
700,250,000.00

0.41
197,186,460.00

0.35
194,944,000.00

0.76
153,077,202.00

)BMFI( موصل

)BKUI( كورد

)BIME( اوسط

)BBAY( بلبنك

)IKLV( كندفت

0.56
21,752,391,680.00

1.26
882,315,008.00

6.17
476,166,816.00

0.76
125,068,720.00

0.41
80,846,448.00

)BMFI( موصل

)BKUI( كورد

)TASC( اسيا

)IKLV( كندفت

)BIME( اوسط
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