
النفطية يف  ي�شرتك اجلميع حول دور وفعالية الرثوة 
تطور االقت�شاديات النفطية وهذه احلقيقة ال يختلف 
عليها اثنان وما يوؤكد هذه احلقيقة، اإن اأغلب البحوث 
والدرا�شات اأ�شادت بدور النفط يف التنمية االقت�شادية 
يف اأغلب البلدان النفطية ومنها البلدان العربية والتي 

منها العراق.
وتعد االإيرادات النفطية م�شدراً مهمًا لتوليد العمالت 
ال�شعبة لتمويل املوازنة العامة يف اأغلب تلك البلدان 
ولكن ما يتبادر اإىل الذهن كيف ميكن ا�شتخدام الرثوة 
ن�شوب  عند  بالغد  وكيف  اليوم  حال  لتنمية  النفطية 
وهل  للطاقة؟  بديلة  م�شادر  اكت�شاف  عند  اأو  النفط 
ميدان  يف  جريئة  خطوات  النفطية  البلدان  حققت 
التطور ال�شناعي والتقني يف الوقت الذي حققت فيِه 

ثروات طبيعية  والتي ال متتلك  النامية  البلدان  بع�ض 
االأ�شئلة  من  ال��خ  امل��ج��ال..  ه��ذا  يف  جريئة  خطوات 
عن  لالإجابة  كمحاولة  اجلميع  ذهن  يف  ت��دور  التي 
مفهوم  اإىل  االإ���ش��ارة  من  البد  وغريها  االأ�شئلة  هذه 
بداأت  اإن  بعد  التاريخية  وج��ذورِه  الهولندي  املر�ض 
هذِه الظاهرة ت�شيب البلدان النفطية اخلليجية ومنها 

العراق حتديداً. 
مفهوم املر�ض الهولندي 

DUTCH DISEASE CONCEPT
اآثار مرغوب  اإىل  يوؤدي  الطبيعية  املوارد  اكت�شاف  اإن 
القطاع  وخ�شو�شًا  االإنتاجية  القطاعات  يف  بها 
الن�شف  يف  الهولندي  باملر�ض  و�شمي  ال�شناعي 
املا�شي )1950-1900( بعد اكت�شاف النفط والغاز 
والراحة  للرتف  اجلميع  هجع  حيث  ال�شمال  بحر  يف 
االإنفاق  على  البذخي  اال�شتهالكي  االإنفاق  وف�شلوا 
اأف��اق  اأن  بعد  ذل��ك  �رضيبة  دف��ع  ولكن  اال�شتثماري 
ا�شتنزفها با�شتهالكِه  التي  االآبار  على حقيقة ن�شوب 

غري املنتج ف�شمي باملر�ض الهولندي )ال�شمري مايح 
�شبيب(. وميكن القول اإن اأعرا�ض املر�ض الهولندي قد 
اأ�شابت ا�شبانيا يف القرن ال�شاد�ض ع�رض عندما ح�شلت 
الذهب  وا�شتغالل مناجم  اكت�شاف  على ثروات نتيجة 
واملا�ض من م�شتعمراتها يف اأمريكا الالتينية و�شهدت 
ا�شرتاليا احلالة ذاتها يف منت�شف القرن التا�شع ع�رض 
عند ح�شولها على املعدن النفي�ض، ويف بدايات القرن 
الهولندي  االقت�شاد  يف  الظاهرة  تلك  كانت  الع�رضين 
من  الثاين  الن�شف  ب�شكل خا�ض يف  اإليها  �شبق  الذي 
القرن الع�رضين كل من املك�شيك والرنويج واأذربيجان 
العهود  ويف  اأرا�شيها  يف  والغاز  النفط  اكت�شاف  بعد 
االأربعة االأخرية من القرن املا�شي، قد اأ�شابت ظاهرة 
وخ�شو�شًا  العربية  االقت�شاديات  الهولندي  املر�ض 
مل  واإذا  حتديداً  والعراق  النفطية  اخلليجية  البلدان 
يف  النفطية  امل��وارد  ا�شتغالل  يف  البلدان  هذه  تفلح 
يف  تقدمًا  حققت  مثلما  متقدمة  اإنتاجية  قاعدة  بناء 

االإنفاق اال�شتهالكي املظهري. 

من  احلالية،  االأي��ام  خالل  اآي�شلندا  زي��ارة  عند 
�شغرية  لدولة  كن  ميمُ كيف  نت�شور  اأن  ال�شعب 
ل�شيد ال�شمك، من دون تقليد م�رضيف كبري، اأن 

ت�شبح مرادفا لفكرة "راأ�شمالية الفايكينج".
قبل نحو عقد من الزمن �رضع غزاة من ال�رضكات 
يف  امل�شارف  اأكرب  من  ممولة  اإنفاق  فورة  يف 
اأ�شعاف  ع�رضة  تبلغ  اأ�شوال  بنت  التي  البالد 
الفائزة  االأ�شول  البالد. من بني  اقت�شاد  حجم 
االأل��ع��اب  متجر  ك���ان  عليها  ح�شلت  ال��ت��ي 
امل�شهور، هامليز، ونادي كرة القدم يف الدوري 

االإجنليزي املمتاز "وي�شت هام يونايتد".
البالد  �شكان  �شمن  هناك.  ينته  مل  اجلنون 
�شّياد  حتى  ن�شمة  األ��ف   330 عددهم  البالغ 
ال�شمك اأ�شبح متداوال بدوام كامل، بينما ارتفع 
"االأ�شول  كتابه  يف  الفاخرة.  ال�شلع  ا�شتهالك 
اأن"باجن  ثورفالد�شون  اآرمان  يزعم  املمُجّمدة" 
اآند اأولف�شن" باعت يف عام 2006 تلفزيونات 
واأنظمة �شوتية يف ريكيافيك اأكرث من اأي مكان 

اآخر خارج مو�شكو.

الوقت  يف   ،2008 عام  خريف  يف  ذل��ك،  بعد 
الذي كان العامل تعامل فيه مع اأكرب اأزمة مالية 
تواجهه منذ 80 عامًا، اأ�شبحت اآي�شلندا حتظى 
اآخر، لدرئها  اأي مكان  اإذهااًل من  اأكرث  ب�شعبية 
االإفال�ض فقط من خالل جعل م�شارفها الثالثة 
الكبرية - جليتنري، كوبثينج، والند�شبانكي - 

تف�شل.
يف  املتظاهرون  فيه  تدفق  ال��ذي  الوقت  يف 
امل��رات ر�شقوا  اإح��دى  ب��االآالف - يف  ال�شوارع 
كرات الثلج والبي�ض واللنب على الربملان - مت 
دعي العام اخلا�ض للنظر يف  ا�شتحداث دور املمُ
�شائعات عن خمالفات مالية ملحمية. مل يتقدم 
اأي اأحد. يف العام التايل، عندما ت�شلم الوظيفة 
على  اعتياداً  اأك��رث  �شغرية  بلدة  من  �رضطي 
ت�شليم خمالفات مواقف ال�شيارات، �شعر وا�شعو 
كما  الوا�شح،  من  باخليانة:  املوؤامرة  نظريات 

اعتقدوا، اأنه مت دفن امل�شكلة.
اأوالفور هوك�شون قد ال يجذب  كانوا خمطئني. 
الذي  الوقت  يف  املطاعم  مرتادي  من  االنتباه 
مركز  خ��ارج  هيلتون  فندق  يف  فيه  يتجول 
لكنه  ال��ظ��ه��رية،  وق��ت  يف  ريكيافيك  مدينة 
البطولية  االأع��م��ال  م��ن  واح���دة  م�����ش��وؤول ع��ن 
االأكرث روعة التي مت حتقيقها يف عامل ما بعد 

البالغ  هوك�شون،  اإىل  بالن�شبة  املالية.  االأزمة 
من�شب  االآن  يتوىل  الذي  عامًا،   52 العمر  من 
اآي�شلندا، امل�شوؤول عن  دعي املنطقة العام يف  ممُ
التحقيق يف جميع اجلرائم الكبرية يف اجلزيرة، 
�شجن  ال��ذي  الغرب  يف  الوحيد  ال�شخ�ض  هو 

الرئي�ض التنفيذي الأحد امل�شارف الكبرية.
الكبرية جاءت  اإداناته  اأوىل  ولي�ض واحدا فقط. 
عندما   ،2012 ع��ام  امليالد  عيد  بعد  متاما 
التنفيذي  الرئي�ض  ويلدينج،  الرو�ض  اإدانة  متت 
مت  االحتيال.  بتهمة  جليترن،  مل�رضف  ال�شابق 
ما  �رضعان  لكن  الح��ق،  وقت  يف  كم  احلمُ اإلغاء 
كم على ويلدينج  تح الباب على م�رضاعيه. حمُ فمُ
 2015 عام  من  )دي�شمرب(  االأول  كانون  يف 
الثقة،  خيانة  بتهمة  �شنوات  خم�ض  بال�شجن 
ال�شهر  يف  عليه  كم  حمُ منف�شلة  ق�شية  ويف 
اأن  املرجح  من  ع��ام.  ملدة  بال�شجن  املا�شي 
املحكمة  اأم��ام  االإدانتني  كلتا  يف  الطعن  يتم 
ليا. ويلدينج تبعه اثنان اآخران من الروؤ�شاء  العمُ
من  �شيورد�شون  م��ار  ه��ري��دار  التنفيذيني، 
من  اآر�شا�شون  و�شيجوريون  كوبثنيج  م�رضف 
بتهمتني  منهما  كل  اأدين  اللذين  الند�شبانكي، 

واأحكام بال�شجن منف�شلة.
له  وف�شَّ هيلتون  فندق  بوفيه  اختار  هوك�شون 

ع���ل���ى م��ط��اع��م 
و����ش���ط امل��دي��ن��ة 
االأق���رب  الع�رضية 
الأن��ه��ا  م��ك��ت��ب��ه،  اإىل 
"متلك قليال  كما يقول 
من كل �شيء، لذلك فهي 
بو�شفه  اجلميع".  تنا�شب 
رجال كبريا - يرتدي اليوم 
وقمي�شا  ال��ل��ون،  بنية  بدلة 
خمططة  عنق  وربطة  اأبي�ض 
باللونني االأ�شود والبني - يبدو 
على  بالكامل  غريبًا  لي�ض  كاأنه 

وجبات الغداء حتى االإ�شباع.
الواقع  يف  البوفيه  مبا�رضة.  َعِلقنا 
قيمة  وذو  لالإعجاب  مثري  انت�شار  هو 
اأم��اك��ن  يف  ب��االأ���ش��ع��ار  مقارنة  ج��ي��دة 
من  ت�شخمت  التي  اآي�شلندا،  يف  اأخ��رى 
االأزمة  منذ  ال�شياحة  يف  عادية  غري  طفرة 
الطريان  ورح��الت  ال�شعيفة  العملة  ب�شبب 
وال�شلطة  ال�شو�شي  عند  توقفنا  الرخي�شة. 
اجلاهزة  الوجبات  غرار  و�شندوق �شيني على 

مليء مبعكرونة الدجاج.
�شيارات  موقف  على  تطل  التي  طاولتنا  على 

ي��زّودين  هوك�شون  م��زدح��م،  رئي�شي  و���ش��ارع 
من  االآن.  حتى  �ِشجله  عن  املعلومات  باأحدث 
الق�شايا املالية التي يتعامل معها، 14 و�شلت 
جلبت   11 كم،  احلمُ الإ�شدار  ليا  العمُ املحكمة  اإىل 
اإدانات، وحكمان بالرباءة، واإعادة حماكمة يف 

حالة واحدة.
االأ�شا�ض  يف  كان  فيما  البدء  مت  كيف  �شاألت 
ورقة فارغة وال توجد خريطة طريق، من اأماكن 
التقاط  بعد  قدمًا.  امل�شي  كيفية  حول  اأخرى، 
قطعة من ال�شو�شي، يرد هوك�شون "هذا اإىل حد 
لهذا  اليوم.  نف�شه  يفر�ض  الذي  ال�شوؤال  هو  ما 
عندما  نف�شه  ال�شيء  االآخ��رون  يفعل  مل  ال�شبب 
كان هناك الو�شع نف�شه الذي كان يف اآي�شلندا".
�شل�شة  يف  ال�شو�شي  قطعة  ليغم�ض  يتوقف 
هذه  اأن  هو  �شيء  "اأ�شواأ  ويوا�شل  ثم  ال�شويا، 
دائمًا  اإطالقًا.  عنها  االإجابة  تتم  لن  االأ�شئلة 
ما �شتكون لديك هذه العقبة يف ا�شتعادة الثقة 

بالقطاع املايل مرة اأخرى".
جلرائم  اإدان��ات  هناك  كانت  اأخ��رى  بلدان  يف 
توم  على  احلكم  مت  املالية.  باالأزمة  مرتبطة 
اإ�ض"،  ب��ي  "يو  يف  ال�شابق  امل�����رضيف  ه��اي��ز، 
بال�شجن ملدة 11 عامًا يف عام 2015 للتالعب 
القيا�شية، على  الفائدة  اأ�شعار  ليبور،  نظام  يف 
روؤ���ش��اءه عرفوا ما  ب��اأن  اأن��ه ج��ادل  الرغم من 
كريفيل  ج��ريوم  على  احلكم  ومت  يفعله.  ك��ان 
 2010 عام  فرن�شا  يف  اأع��وام  ثالثة  بال�شجن 
بعد جمع 50 مليار يورو يف تداوالت خفية يف 

"�شو�شييتيه جرنال".
لكن مثل هذه الق�شايا كانت ت�شتهدف، بكلمات 
هوك�شون "م�شتخدم لوحة املفاتيح" - التلميذ 
جري التداول، بداًل عن ال�شخ�ض املوجود  الذي يمُ

يف اأعلى ال�شلم الوظيفي.
ال�شمكة  على  رّك���ز  امل��ق��اب��ل،  يف  هوك�شون، 
الكبرية. كثري من الق�شايا كانت معقدة للغاية: 
واج��ب  انتهاك  اأو  بال�شوق،  التالعب  تزعم 
وهمية  �رضكات  ا�شتخدام  خ��الل  من  االأم��ان��ة 
لدعم اأ�شعار اأ�شهم امل�شارف، اأو القرو�ض حيث 

تتحّمل امل�شارف جميع املخاطر.
الذين  االأ�شخا�ض  مبالحقة  ب��داأ  كيف  اإذن، 
الغالب  يف  كان  االأم��ر  "اإن  يقول  االأعلى؟  يف 
 - فائقة  بعناية  الوثائق  �شجل  اأث��ر  متابعة 
ر�شائل  واالأزم��ات،  ال�شدة  اأوقات  يف  خ�شو�شًا 
كن اأن تكون كا�شفة ب�شكل  الربيد االإلكرتوين ميمُ

خا�ض".
��خ��ربين، يتعّلق  يمُ اأي�����ش��ًا، ك��م��ا  االأم����ر  وك���ان 
بداًل  املنطقية  النتيجة  وراء  بال�شعي  با�شتمرار 
"يتعّلق مبعرفة من امل�شوؤول. هذا  التوقف.  عن 
كان  النواحي،  بع�ض  يف  متامًا.  خمتلف  اأم��ر 
املهم  من  كان  هذا.  كل  جاء  اأين  من  وا�شحًا 
جعل املوظفني يدركون اأنهم اإذا مل يتمكنوا من 

االإ�شارة اإىل �شخ�ض اآخر، ف�شيقع اللوم عليهم".
اأتوقف.  جعلتني  لكنها  ب�شيطة،  نقطة  اإنها 
 2015 ع��ام  نهاية  يف  اأ�شهر  ع��دة  اأم�شيت 
يف  االنبعاثات  ف�شيحة  عن  تقارير  اإع��داد  يف 
�شناعة  �رضكة  يف  االآن  حتى  "فولك�شفاجن". 
ال�شيارات - متامًا كما يف امل�شارف االأمريكية 
من  كثري  هناك  ك��ان   - الكبرية  واالأوروب��ي��ة 
وحدهم  لكن  الكبرية،  الغرامات  عن  احلديث 
متت  م��ن  ه��م  ن�شبيًا  امل��ب��ت��دئ��ون  امل��وظ��ف��ون 
االإ�شارة اإليهم فيما يخ�ض امل�شوؤولية اجلنائية 

املحتملة.
يف  الذين  باالأ�شخا�ض  االإم�شاك  اأن  اإىل  اأ�رضت 
بالنظام  الثقة  ال�شتعادة  �رضوري  اأمر  االأعلى 
اأخرى  بلدان  يف  ظهر  ورمبا  كذلك.  اإنه  "نعم، 

اأي�شًا اأن عدم املحاولة كان خطاأ".
مثل  اأخ��رى،  بلدان  من  الق�شايا  بع�ض  اأذك��ر 
احلالة  ويف  فارجو"،  و"ويلز  "فولك�شفاجن" 
من  ح�شابات  امل�رضف  موظفو  فتح  االأخ��رية 
دون اإذن الزبائن. هوك�شون يدفع �شحنه جانبًا 
نوع  هذا  امل�شكالت.  من  واح��دة  "هذه  ويقول 
الطريقة  الثقافة، فكل �شيء كان يتم بهذه  من 
ملدد طويلة من الوقت. ولهذا من ال�شعب قلياًل 
من  معني  اأمر  اإىل  االإ�شارة  االأحيان  بع�ض  يف 

االأعلى".
اأظهرت،  التي  اآي�شلندا  اإىل ق�شاياه يف  بالعودة 
ما  ��ّث��ل  متمُ كانت  نف�شها  امل�شارف  اأن  مثال، 
باأ�شهمها  التداول  املائة من  80 يف  اإىل  ي�شل 
"امل�شوؤولون  يقول  االأي��ام،  بع�ض  يف  اخلا�شة 
يف  للتحكم  االأدوات  بع�ض  لديهم  التنفيذيون 
لديهم تقارير: مثال، كم كان امل�رضف  االأمور. 
كن  ميمُ ال  لذلك  اأ�شهمه،  من  فعاًل  ي�شرتي  نف�شه 
اإنكار ما كان يحدث فعاًل )...( كان من واجبهم 

الرد على ذلك".
بع�شهم جادل باأنه كان من ال�شهل على اآي�شلندا 
بينما  ال�شغري،  حجمها  ب�شبب  قوية  تكون  اأن 
امل�شارف االأمريكية واالأوروبية الكبرية كانت 
اإيريك هولدر، النائب  اأكرث.  اأهمية نظامية  ذات 
 ،2013 عام  قال يف  ال�شابق،  االأمريكي  العام 
اإنه كان من ال�شعب حماكمة امل�شارف الكبرية 
حاكمتها  اإذا  اأنك  موؤ�رضات  اإىل  ت�شل  "عندما 
يف  �شلبي  تاأثري  لذلك  ف�شيكون   )...( بالفعل 
االقت�شاد  يف  حتى  ورمبا  الوطني،  االقت�شاد 
مل  لكن  موقفه،  غرّي  الحق  وقت  يف  العاملي". 
اأحد  تتم حتى االآن حماكمة رئي�ض تنفيذي يف 

امل�شارف االأمريكية الكبرية.
ال�شعود ال�رضيع واالنهيار املفاجئ يف اآي�شلندا 
اأوالف�شون،  �شتيفان  ��دّم��راً.  ممُ بالتاأكيد  ك��ان 
التو�شع  "رمبا  ذل��ك  ع��ّد  االآي�شلندي،  االأ�شتاذ 

االأ�رضع لنظام م�رضيف يف تاريخ الب�رضية".
اآي�شلندا،  عملة  انخفا�ض  يف  ت�شبب  انهياره 
وارتفاع  الت�شخم  اإىل  ب��دوره  اأدى  الذي  االأم��ر 
االآي�شلنديني  من  كثري  القرو�ض.  ت�شديد  تكلفة 
الفرنك  اأو  اأخذوا قرو�شا بالني  الذين كانوا قد 
وج��دوا  منخف�ض  ف��ائ��دة  ب�شعر  ال�شوي�رضي 

اأنف�شهم يواجهون الفقر.
"لقد  التحقيق:  هوك�شون وا�شح ب�شاأن �رضورة 
اأو  بطريقة  االأزم��ة  من  تقريبًا  اجلميع  ت�رضر 
باأخرى. عدم حل هذه امل�شائل اأمر �شيئ، �شواء 
كان املجتمع �شغريا اأم كبريا. هذه هي اجلرائم 
االقت�شادية االأكرث خطورة التي مت ارتكابها يف 
احل�شبان  يف  االأخذ  عند  االإطالق.  على  اآي�شلندا 
اأثر  كيف  نعرف  م�ّشتهم،  الذين  النا�ض  ع��دد 
هذا  مع  التعامل  يتم  مل  لو  االقت�شاد.  يف  ذلك 

ال�شلوك، لكان ذلك خطاأ بالن�شبة اإىل النظام".
ال�شرب،  بفارغ  يقول  مزيد"،  على  "لنح�شل 
�شحوننا  مع  البوفيه  من  دنا  عمُ دقائق،  وبعد 
وال��دج��اج،  ال�����ش��اأن،  بلحم  مليئة  ال�شغرية 
اأخذ  هوك�شون  والفطر.  والبطاطا،  وال�شلمون، 
لي�شت  واحدة  "مرة  اأي�شًا.  ال�شو�شي  من  مزيدا 

كافية اأبداً".

اعتادت  كما  اال�شتفتاءات،  اإج��راء  يف  اخلطر  يكمن 
مارجريت تات�رض اأن تقول، الأنها ت�شبح اأداة يف اأيدي 
اآرائهم  عن  وا  عربَّ النا�ض  اأن  مبا  والطغاة.  الغوغائيني 
االأم��ر  با�شتمرار.  ال�شمت  التزام  ع��دم  عليهم  فيجب 
تقدمي  يتم  اأن��ه  هو  الليربالية  بالدميقراطية  املتعلق 

فر�شة للمواطنني لتغيري طريقة تفكريهم.
ع�شوية  بخ�شو�ض  بريطانيا  ا�شتفتاء  يف  الن�رض 
للتكامل  املناه�شني  حليف  كان  االأوروب��ي  االحت��اد 
دعما  العموم  جمل�ض  قدم  اأي��ام،  قبل  فقط  االأوروب��ي. 
نهاية  قبل  الرحيل  عملية  لبدء  احلكومة  خلطة  كبريا 
املادة 50 من  تفعيل  )مار�ض( 2017 من خالل  اآذار 

معاهدات االحتاد االأوروبي.
قد تت�شور اأن موؤيدي املغادرة ميكن اأن يبتهجوا فرحا 

لعمل  تتويجا  هذا  يعد  لبع�شهم  بالن�شبة  القرار.  بهذا 
�شيا�شي مدى احلياة. بالتايل عليهم اأن يرق�شوا فرحا 

يف ال�شوارع.
املَر�شي،  الذعر  يقارب  خوف  وب�شبب  ذلك،  عن  بدال 
يرون موؤامرات حالكة وخ�شي�شة يف كل مكان. �شحيح 
لب من ق�شاة املحكمة العليا يف اململكة املتحدة  اأنه طمُ
تفعيل  بعملية  اخلا�شة  القانونية  الطرائق  يف  البت 
حمكمة  فعلت  كما  ق��رارا،  يتخذون  ورمبا   .50 املادة 
قبل  دور  للربملان  يكون  اأن  ب�رضورة  االأوىل،  الدرجة 
 50 باملادة  اخلا�ض  تقريرها  ماي  ترييزا  تر�شل  اأن 
لدونالد تا�شك، رئي�ض املجل�ض االأوروبي، للبدء يف مدة 

�رضيان املغادرة التي متتد لعامني.
واإمكانية ح�شول مثل ذلك التمحي�ض اأثار �شجة بني 
الق�شاة  اتهام  مع  انفعاال،  االأك��رث  املغادرة  موؤيدي 
اال�شتبداديني  طريقة  وعلى  لل�شعب".  "اأعداء  باأنهم 

تعود  القانون  �شيادة  اأن  يوؤكدون  الع�شور،  مر  على 
لل�شيا�شيني ولي�ض للمحاكم.

و�شتمن�شرت عملية  يعرقل  اأن  يتوقع  اأحد  ال  الواقع،  يف 
االإزعاج ملوؤيدي املغادرة  ي�شبب  اإقرار املادة 50. ما 
هو اأن الربملان رمبا ينتهز الفر�شة ليعرب عن وجهة 
نظره حول العالقة التي ينبغي اأن تكون لربيطانيا مع 
اأجاب اال�شتفتاء  اأن تغادره.  االحتاد االأوروبي مبجرد 
عن �شوؤال ب�شيط يتعلق ب� "البقاء اأو املغادرة"، لكنه مل 

يقدم اأي �شيء حول اخلطوات الالحقة.
انف�شال  يرغب موؤيدو اخلروج من االحتاد يف حدوث 
حول  والنقا�ض  اأعمالها.  وجميع  بروك�شل  عن  وا�شح 
اأكرث  نتيجة  اإىل  يتو�شل  اأن  ميكن  العالقات  م�شتقبل 
االحت��اد  م��ن  للخروج  �شوتوا  ال��ذي��ن  فبع�ض  دق���ة. 
االأوروبي رمبا يرغبون يف احلفاظ على تعاون وثيق، 
من خالل البقاء يف ال�شوق املوحدة واالحتاد اجلمركي. 

واالأكرث رعبا من ذلك، وب�شبب مواجهة التعقيد الكامل 
اأفكارهم بخ�شو�ض  وتكاليف اخلروج، رمبا يراجعون 

�شالمة قرارهم ب�شاأن املغادرة.
اإن ف�شل حكومة ماي يف التو�شل اإىل اأي نتيجة ت�شبه 
خطة ي�شري اإىل حجم تلك التكاليف. لدى رئي�شة الوزراء 
اأولوية �شيا�شية عليا: اإنهاء العملية القانونية اخلا�شة 
�شومت  "اأنتم   :2020 عام  انتخابات  قبل  باملغادرة 
مل�شلحة اخلروج، واأنا حققتمُ ذلك". لكن يتعني عليها 
اأي�شا اأن حتافظ على متا�شك حزب املحافظني واإحباط 

عملية اخلروج غري املن�شبطة والركود االقت�شادي.
اإذا كان لدى رئي�شة الوزراء ا�شرتاتيجية تعادل املهمة، 
فهي مل ت�رضك الزمالء فيها. بدال عن ذلك هي تتخبط 
بريطانيا  اإن  املحافظني  موؤمتر  اأمام  تقول  بحيث   -
حرية  وقواعد  االأوروبية  العدل  حمكمة  عن  �شتتخلى 
والحقا،  للمهاجرين،  االأوروب��ي  االحت��اد  يف  احلركة 

بني  من  جيت"  و"اإيزي  و"فورد"  "ني�شان"  ل�  توؤكد 
اأو  تتاأثر  لن  التجارية  اأعمالها  اأن  اأخ��رى،  �رضكات 
االأوروبي.  االحتاد  بريطانيا من  ب�شبب خروج  تتعطل 
علنا ويف حمافلها اخلا�شة، ترف�ض االعرتاف بوجود 
م�شوؤويل  ب��ني  م��ا  ال��ع��ام  وامل���زاج  التناق�شات.  تلك 

احلكومة الربيطانية يتنقل ما بني االإحباط والياأ�ض.
بني  اجلمع  يف  ترغب  ماي  اأن  هو  االأف�شل  التخمني 
التدريجي  االختياري  اخل��روج  عمليات  من  �شل�شلة 
اجلمركي  االحتاد  داخل  بريطانيا  مل�شلحة  املف�شلة 
وال�شوق املوحدة، على  الرغم من اأن ذلك اأقل احتماال، 
مع ترتيب انتقايل ميتد ملا بعد االنتخابات الربيطانية 
التي �شتجري يف منت�شف عام 2020. فيليب هاموند، 
مظلة  اأنه  على  االنتقال  هذا  مثل  يرى  املالية،  وزير 
اأول  تتمكن  اأن  املحتمل  غري  من  االآمن.  الهبوط  تكفل 
اأن تنجو من  مطالب ماي - �شفقة م�شممة بحذر - 

التي  االأخ��رى  االأوروب���ي  االحت��اد  دول  مع  االت�شال 
امل�شت�شارة  اأجنيال مريكل،  اإذا كانت  يبلغ عددها 27. 
�شيكون  االأم��ر  فهذا  اأم��ر،  اأي  اإزاء  وا�شحة  االأملانية، 
قواعد ال�شوق املوحدة التي ال تقبل التجزئة. فال ميكن 
ال�شابقني �شفقات غري متاحة الأع�شاء  االأع�شاء  منح 
الفريق. هذه امل�شاعر م�شموعة ب�شكل وا�شح وبا�شتمرار 

يف عوا�شم يف جميع اأنحاء القارة.
حافة  اإىل  االأوروب��ي  االحتاد  مغادرة  قرار  و�شول  اإن 
العامني هي  اأحد. ومدة  الهاوية ال ي�شب يف م�شلحة 
للتو�شل  يكفي  ال  نحو  على  جدا  ق�شرية  زمنية  مدة 
اأن يكون  الذي ميكن  الوقت  اتفاق �شامل. لكن يف  اإىل 
 27 ال���  ال���دول  تريد  مل��اي،  منا�شبا  اأم���را  الغمو�ض 
االأع�شاء الو�شوح فيما يتعلق ب�شكل االتفاق النهائي. 
لهم  تكون  العمل  يف  ال�شاعة  عقارب  تبداأ  اأن  ومبجرد 

امليزة.
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ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

641.99
1.87
0.29%

13,769,613,120
19,274,577,168

535
45
11
14
20

0.70
2,147,483,647.00

0.52
1,304,619,760.00

1.26
400,250,000.00

2.50
59,172,507.00

0.57
54,241,927.00

)BTRI( عراق

)BMFI( موصل

)BKUI( كورد

)IBSD( بيبسي

)BIBI( اثمار

0.70
11,900,000,256.00

0.52
678,676,032.00

1.26
504,315,008.00

2.50
147,851,904.00

5.99
69,722,424.00

)BTRI( عراق

)BMFI( موصل

)BKUI( كورد

)IBSD( بيبسي

)TASC( اسيا
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