
�أ�صابت  قد  �لهولندي  �ملر�ض  �أعر��ض  �إن  �لقول  وميكن 
على  ح�صلت  عندما  ع�رش  �ل�صاد�ض  �لقرن  يف  ��صبانيا 
�لذهب و�ملا�ض  �كت�صاف و��صتغالل مناجم  ثرو�ت نتيجة 
��صرت�ليا  و�صهدت  �لالتينية  �أمريكا  يف  م�صتعمر�تها  من 
�حلالة ذ�تها يف منت�صف �لقرن �لتا�صع ع�رش عند ح�صولها 
كانت  �لع�رشين  �لقرن  بد�يات  ويف  �لنفي�ض،  �ملعدن  على 
�إليها  �صبق  �ل��ذي  �لهولندي  �القت�صاد  يف  �لظاهرة  تلك 
كل  �لع�رشين  �لقرن  من  �لثاين  �لن�صف  يف  خا�ض  ب�صكل 
�لنفط  �كت�صاف  بعد  و�أذربيجان  و�لرنويج  �ملك�صيك  من 
من  �الأخ��رية  �الأرب��ع��ة  �لعهود  ويف  �أر��صينا  يف  و�لغاز 
�لهولندي  �ملر�ض  ظاهرة  �أ�صابت  قد  �ملا�صي،  �لقرن 
�خلليجية  �لبلد�ن  وخ�صو�صًا  �لعربية  �القت�صاديات 
يف  �لبلد�ن  هذه  تفلح  مل  و�إذ�  حتديد�ً  و�لعر�ق  �لنفطية 

��صتغالل �ملو�رد �لنفطية يف بناء قاعدة �إنتاجية متقدمة 
مثلما حققت تقدمًا يف �الإنفاق �ال�صتهالكي �ملظهري. 

ذلك  باأعر��ض  ي�صب  مل  فهو  خا�صة  فحالتُه  �لعر�ق  �أما 
�ملر�ض  لهذ�  بل هناك م�صاعفات كبرية  �ملر�ض فح�صب 
تطوير  يف  منها  �ال�صتفادة  دون  من  �لرثوة  بهدر  متثلت 
�أهم  ولعل  �لعر�قي  �الإن�صان  وخدمة  �القت�صادية  �لبنية 

�لعو�مل �لتي �صاعدت على ذلك هي:-
- ف�صل �ل�صيا�صات �القت�صادية:

بهذ�  �أ�صيبت  �لتي  �القت�صاد�ت  من  كغريه  �لعر�ق  يعاين 
و��صحة  و��صرت�تيجيات  �أه���د�ف  وج��ود  ع��دم  �مل��ر���ض 
للتنمية ويف ظل هذ� �لو�قع �لذي ي�صهد تخبط �ل�صيا�صات 
�إىل  و�لطبيعية  �لنفطية  �مل��و�رد  توجه  مل  �القت�صادية، 
يف  جذري  تغري  �إح��د�ث  �صاأنها  من  �لتي  �ملهمة  �لقنو�ت 
��صتخد�م  �ملفرت�ض  من  ك��ان  �إذ�  �القت�صادي  �لبنيان 
�لقدرة  خالل  من  قوية  كدفعة  �لنفطية  �مل��و�رد  �إي��ر�د�ت 
�لبحث  نحو مرحلة  و�لتحرك  �لبدء  من  مقد�ر  توفري  على 
�إنه يف  �إال  �لقومي،  �لذ�تي و�إجر�ء تغيري�ت يف �القت�صاد 

تخ�صي�ض  و�صوء  مالئمة  تنموية  ��صرت�تيجية  غياب  ظل 
�لعو�ئد �لنفطية فان �لف�صل �صيكون من ن�صيب �لتنمية.

- �الرتباط غري �مل�رشوع بني �ل�صلطة و�لرثوة:
�إن �لرثو�ت �لريعية �لطائلة عادة ما ير�فقها �صوء �لتعامل 
فاإنها  لذ�  �القت�صادية  �لتنمية  لعملية  لت�صخريها  معها 
�إىل خلق  توؤدي  �القت�صاد فح�صب بل  �إىل تخلف  توؤدي  ال 
�لنز�عات  �صيا�صية تنمو يف غمارها  �جتاهات ومناخات 

�ل�صلطوية و�أ�صاليب �حلكم.
- �صعف �ملبادرة و�التكال على �لدولة

�لتهمي�ض  من  قا�صية  ظروفًا  �لعر�قي  �القت�صاد  يعي�ض 
حالة  وظهور  �ال�صتعمارية،  �ملرحلة  ظل  يف  و�لتبعية 
�ال�صرتخاء  وحالة  �ملرتدية  باالأو�صاع  و�لقناعة  �لركود 
�أفر�د  لدى  �ملبادرة  حالة  �أ�صعفت  �لر�حة،  �إىل  و�لركون 
توفري  يف  �ل��دول��ة  على  �التكالية  حالة  �إن  �ملجتمع، 
مل�صاهمة  �إح��ب��اط  عامل  هي  �ل�صخ�صية  �الحتياجات 
�الأفر�د يف �لن�صاط �القت�صادي وبالتايل متثل �أحد �أعر��ض 

�ملر�ض �لهولندي.

مل ن�صدق باديء �المر م�صامعنا باأن �لتق�صيم 
�لدويل �جلديد للعمل هو نتاج �لعوملة وقو�ها 
وال�صيما  �المم  ل�صيادة  �لعابرة  �القت�صادية 
بعد �ن ذهب �مُلنظرون �القت�صاديون �رشحًا 
وتف�صري�ً للتحول �ملكاين لل�صناعة و�النتقال 
��صتوطنت  �لتي  �لقدمية  معاقلها  من  بها 
�ىل  �ملرتوبولية  �الأم  وبلد�نها  �الول  �لعامل 
�لبلد�ن �لنامية يف حماولة جديدة لتو�صيف 

ظاهرة تق�صيم �لعمل كقوة ُمعوملة.  
ب�صكله  للعمل  �لدويل  �لتق�صيم  �صاد  فعندما 
قد  �الأج��ري��ة  �لعاملة  �لقوى  كانت  �لقدمي 
�ل�صناعية  �ملجتمعات  يف  وتركزت  نه�صت 
ح�رشيًا يف حني وجدت تلك �لقوى �الأجرية 
�ل�صناعات  �لثالث عرب  �لعامل  متكئًا لها يف 
�لن�صاطات  ويف  �ملعدنية  �و  �ال�صتخر�جية 
�ملتاجرة  على  �لقائمة  �لكبرية  �لزر�عية 
يف  �الأج��ري��ة  �لقوى  تلك  �ن  �ال  و�لت�صدير، 

��صباه  م��ن  ه��ي  )و�ل��ت��ي  �لنامية  �ل��ب��ل��د�ن 
متثل  كانت  �لربوليتارية(  �لعاملة  �لقوة 
�لفالحية  �حلياة  بني  جتمع  تاريخية  حقبة 
�لتجاري  �لنمط  وب��ني  �لقروية  و�مناطها 

�حل�رشي للمدينة.
 DAVID( كوت�ض  ديفيد  �لكاتب  يقول   
�ملو�صوم/�مناط  موؤلفه  يف   )COATES
�حلقبة  يف  و�ل��رك��ود  �لنمو  �ل��ر�أ���ص��م��ال��ي��ة: 
ن�رش  د�ر  عن  �ل�صادر  �حلديثة  �لتاريخية 
ر�أ�ض  �إن وظيفة  2000م  �لعام  )پوَلتي( يف 
وهو  �لرخي�ض  �لعمل  عن  �لبحث  هي  �ملال 
�المر �لذي قاد �ىل م�صاعفة عديد �لعاملني 
يف �حلقل �ل�صناعي �ىل نحو 3 ماليني عامل 
�لقرن  من  �الخ��رية  �لثالثني  �ل�صنو�ت  يف 

�لع�رشين وال�صيما يف �لبلد�ن �لنامية. 
و�ن �لعجلة �لرئي�صية �لتي قادت �ىل �نت�صار 
�لثالث  �لعامل  يف  لالإنتاج  �لر�أ�صمايل  �لنمط 
�النتقايل  بالتعاون  ي�صمى:  ما  ظهور  هو 
�لتعاون  من  �لنمط  هذ�  تنامى  �ذ  �ل��دويل، 

�لربع  خالل  �ل�صناعي  �النتاج  ��صاعة  يف 
�الخري من �لقرن �لع�رشين من 7 �آالف وحدة 
بنحو  لي�صبح   1973 �لعام  يف  �صناعية 
 ،1993 �لعام  يف  �صناعية  وحدة  �لف   26
مطلع  وحتى   1953 �لعام  بني  �نه  وُيلحظ 
�لعامل  م�صاهمة  �نخف�صت  �لثالثة  �اللفية 
�الول يف �النتاج �ل�صناعي �لعاملي من 95 
ت�صاعفت  حني  يف  باملئة   77 �ىل  باملئة 
�ل�صناعي  �لناجت  يف  �لنامية  �لبلد�ن  ح�صة 
23 باملئة خالل  5 باملئة �ىل  �لعاملي من 

�ملدة نف�صها �ملذكورة �آنفًا.  
�خلارجية  �ال�صتثمار�ت  تدفق  تعاظم  حيث 
وت�صاعدت حدتها  �لثالث  �لعامل  بلد�ن  نحو 
�لرغم  على  �ملا�صي،  �لقرن  ت�صعينيات  يف 
من �ن �لكثري من تلك �ال�صتثمار�ت قد ذهبت 

�ىل �لبلد�ن �ل�صناعية �الم نف�صها.
�النتقال  عملية  من���اذج  �أف�����ص��ل  �ن  كما   
�ل��وح��د�ت  ظ��اه��رة  بنمو  مَت��ّث��ل  �ل��ت��ع��اوين 
�مل�صنعية يف مناطق �قت�صادية حرة و�لتي 

عليها  �أط���ل���ق 
ب��االإ���ص��ب��ان��ي��ة 
)م����اك����ي����الدورز 
ب�����ص��ي��غ��ة �جل��م��ع 
وماكيالدور باملفرد 
MAQUIL -
منطقة  يف   )DORA
�ملك�صيكية- �حل����دود 
ت�صكلت  �ذ  �الم��ريك��ي��ة، 
 1965 �لعام  يف  نو�تها 
منطقة  باإقامة  �ُصمح  حيث 
�ق��ت�����ص��ادي��ة ح����رة �م��ت��دت 
�حلدودية  �ملنطقة  ط��ول  على 
�ملتحدة  �لواليات  مع  للمك�صيك 
�المريكية ومبنطقة عازلة عمقها 
10 �ميال، و�تيحت لتلك �مل�صانع 
�لغيار  �الولية وقطع  �ملو�د  ��صتري�د 
على ��صا�ض �العفاء �لتام من �لتعرفة 
ت�صدير  يعاد  �ن  �رشيطة  �لكمركية 

�ملنتجات �لناجمة عن ت�صنيعها كافة. 
ويلحظ �ن ظاهرة ماكيالدورز قد �ت�صعت 
�لعام  بعد  ال�صيما  ن�صاطها  وت�صاعف 
1993 عندما دخلت �ملك�صيك مع �لواليات 
�حلرة  �لتجارة  باتفاقية  �المريكية  �ملتحدة 
ملنطقة �مريكا �ل�صمالية )نافتا( حيث �ُزيلت 

�لقيود �لتجارية �ملتبقية كافة.  

�مل�صتثمرين  �الت���ف���اق  ذل���ك  مي��ن��ع  ومل 
�الأوروب����ي����ني و�ل��ي��اب��ان��ي��ني ف�����ص��اًل عن 
�مو�لهم  روؤو����ض  م��ن حت��ري��ك  �الأم��ريك��ي��ني 
يف  ومعاقله  �لرخي�ض  �لعمل  ق��وة  نحو 

ماكيالدورز.  
فقد جرى ن�صب �الآالف من �ملعامل �ملمثلة 
�حل��دود  ط��ول  على  �لتجميعية  لل�صناعات 
�صناعة  يف  �صو�ء  �ملك�صيكية-�المريكية، 
�لكهربائية  �ل�صلع  �صناعة  يف  �م  �ل�صيار�ت 
وغ��ريه��ا م��ن �ل�����ص��ل��ع �مل��ن��زل��ي��ة �مل��ع��م��رة 

و�لن�صيجية.  
�نه يعرب �حلدود �ملذكورة  من �لالفت للنظر 
ومديرو  �مل��رتف��ون  �الع��م��ال  رج��ال  يوميًا 
بحافالتهم  �مل�صتثمرين  وكبار  �ل�رشكات 
قوة  من  �الالف  حتت�صد  حني  يف  �لفارهة، 
)بعد  �نتظار  بطو�بري  �ملك�صيكية  �لعمل 
ما  �و  ع�صو�ئياتهم  مناطق  من  جتميعهم 
ي�صمى مبدن �ل�صفيح �ملجاورة( ليو�صعو� يف 
حافالت �لنقل �ملتجهة نحو �ماكن �أعمالهم 
مع  وعر�صها  �حل��دود  ط��ول  على  و�ملمتدة 

�لواليات �ملتحدة �المريكية.
�القت�صادية  و�لدر��صات  �البحاث  وتوؤكد 
�لدولية �ن ظاهرة �لعمل �لرخي�ض هي لي�صت 
ب�صبب عر�ض �لعمل غري �ملحدود يف �ملنطقة 
ولكن  )م��اك��ي��الدورز(  �حل��رة  �القت�صادية 
�لعاملة غري  �لقوى  ت�صكيالت  ياأتي من  ذلك 

�ملنظمة و�لبعيدة عن �لنظم �لرقابية.  
ال  منتجة  عمالية  قوة  �نها  �ُخ��رى،  بعبارة 
ت�صمن  دولية  رقابية  معايري  الأية  تخ�صع 

حقوقها.
بها  ق��ام  �لتي  �مل��ح��اوالت  كل  ُجوبهت  �إذ 
تنظيم  الإق��ام��ة  �مل��اك��ي��الدورز  يف  �لعمال 
نقابي بالرف�ض و�لقمع من جانب �حلكومات 

و�رباب �لعمل على حِد �صو�ء.
قد  )نافتا(  �تفاقية  �ن  من  �لرغم  على  ذلك 
ن�صت على �صمان حقوق �لعمال وحمايتهم 
بتنظيمات نقابية �ال �ن ذلك مل يتحقق على 

�ر�ض �لو�قع يف �ملاكيالدورز.  
�المريكية  �لعمالية  �لنقابات  حاولت  كما 
حرة  نقابية  تنظيمات  قيام  �ىل  �ل��دع��وة 
�ملناف�صة  خف�ض  يف  منها  رغبة  ذلك  فيها 
وحم���اول���ة ل�����ص��د ت��دف��ق �ل���ق���وة �ل��ع��ام��ل��ة 
�حلدود  تخرتق  �لتي  �لرخي�صة  �ملك�صيكية 
�ملتحدة  �لواليات  باجتاه  �صمااًل  �ملك�صيكية 
باءت  �ن �ملحاوالت جميعها  �ال  �المريكية، 

بالف�صل. 
وظ��روف  و�لبيئية  �ل�صحية  فاملتطلبات   
ُعدت  �ملهنية  �ل�صالمة  ومتطلبات  �لعمل 

جميعها �صعيفة �ن مل تكن غائبة. 
منذ  �ملك�صيكية  �حلكومة  �غم�صت  حني  يف 
ترخي�ض  عن  عينيها  �حل��ايل  �لقرن  مطلع 
ق��ي��ام �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات �ل��ن��ق��اب��ي��ة ط��امل��ا �ن 
�ملاكيالدورز قد غدت �حلا�صنة �لتي متت�ض 
و�ن  �ملك�صيكي  �لعمل  فر�ض  من  �ملاليني 
مو�ردها �ملتدفقة بالعملة �الجنبية �لناجمة 
�مل�صاهم  �لثاين  �ملورد  باتت  عن �صادر�تها 
�لنفط  عائد�ت  بعد  للبالد  �الجنبي  بالنقد 
�ملك�صيكي مبا�رشة.  فت�صغيل �لن�صاء بظروف 
�لذي  �ل�صائد  �لعمايل  �جلو  هو  �صيئة  عمل 
قوة  �جمايل  من  باملئة   70 �ىل   60 ي�صكل 

�لعمل يف �ملاكيالدورز. 
�لقا�رش�ت  �لن�صاء  ُت�صتخدم  م��ا  وغ��ال��ب��ًا 
عمل  كقوة  و��صتغاللهن  �صنة   16 �صن  دون 
عن  ف�صاًل  زه��ي��دة،  �و  منخف�صة  ب��اأج��ور 
�صهولة ت�رشيحهن وقت ما ت�صاء �د�ر�ت تلك 

�مل�صانع.
 �ن �نت�صار قوة �لعمل �الأجرية غري �ملنظمة 
حتى  ��صعفت  قد  �ال���ص��و�ق  عوملة  ظل  يف 
�ملنظم  �لعمل  لقوة  �لت�صاومية  �لقوة  من 
�ملجتمعات  يف  وال�صيما  �لعمل  �رب��اب  مع 
�لعامل  يف  �لعريقة  �ملرتوبولية  �ل�صناعية 
غري  �لعاملة  �لقوى  مناف�صة  �دت  �ذ  �الول.  
�ملنظمة �لقادمة من ور�ء �لبحار �ىل ت�صديع 
�ملنظمة  �لعمال  لنقابات  �جلمعية  �لقوة 

�الوروبية و�المريكية.
�ل��ع��م��ال  يتمتع  ذل���ك  م��ن  �ل��رغ��م  وع��ل��ى 
�ملجتمعات  �لعمال يف  بنقابات  �ملنتظمون 
�جور�ً  يتقا�صون  ممن  �لقدمية،  �ل�صناعية 
عالية، بو�صع �أف�صل ب�صبب �نخفا�ض ��صعار 
م�صاهمة  عن  �لناجمة  �ال�صتهالكية  �ل�صلع 
يعني  ما  �الجر،  �ملنخف�ض  �لرخي�ض  �لعمل 

تعاظم �الجر �حلقيقي لهم.
عمال  من  �الآالف  ع�رش�ت  تدفق  ف��ان  ل��ذ�، 
�ل��والي��ات  �ىل  �ملك�صيكيني  �مل��اك��ي��الدورز 
�ولهما،  عاملني:  م�صدره  ك��ان  �ملتحدة 
نقابية  تنظيمات  يف  �ل��دخ��ول  حم��اول��ة 
�دنى  بحد  تتمتع  �مريكية  ُعمالية  موؤ�ص�صية 
توفرها  عمل  بظروف  وحممية  �الج��ر  من 
قوة �لقانون، وثانيهما، هو �لتمتع مب�صتوى 
معي�صي الئق وفائ�ض �دخاري عمايل ميكن 
�ن �طلق عليه جماز�ً: )بفائ�ض �لقيمة �جلزئي( 
ذلك ب�صبب �رتفاع �الجر �حلقيقي �لناجم عن 
�ال�صتهالكية  �ل�صلع  ��صعار  �صلة  �نخفا�ض 
�لتي تولد توفري�ت هي ُم�صتَلبة باالأ�صا�ض من 
�لعمل �لرخي�ض للن�صاء وغريهم و�لتي وّلدها 
للعمل عرب  )�ملعومل(  �لدويل �جلديد  �لتق�صيم 
غري  ت�صغياًل  تقت�صي  �صناعية  حا�صنات 
منظم للعمل منخف�ض �الجر يف �طار ما متت 
�لدويل  �النتقايل  بالتعاون  �آنفًا:  ت�صميته 
�ن  �لعد�لة!   من  �نتقايل خاٍل  تعاون  ولكنه 
�لقيمة وفائ�صها ومنظومة  ما ي�صمى بجدل 
�ىل  �لدر��صة  ه��ذه  كاتب  دف��ع  قد  �ال�صعار 
�لقيم  �لفكرية يف حتول  للم�صكالت  �لت�صدي 
TRANSFORM - )�القت�صادية 
TION PROBLEM( لل�صلع �ل�صناعية 
وفق  وعلى  �لتناف�صية  �ال�صعار  �ىل  �ملنتجة 
يف  ول��ك��ن  للقيمة  كم�صدر  �لعمل  نظرية 
ذ�ت  �إحد�هما  �صوقني �صناعيتني خمتلفتني 
تنظيمات عمالية نقابية و�الخرى خالية من 
�لتنظيم �لنقابي وهو ما �أطلقنا عليه بفائ�ض 

�لقيمة �جلزئي و�ملنوه عنه �آنفًا.
�لذي  �الول  �ل�صناعي  �لعامل   ختاما، ماز�ل 
ي�صم ربع �صكان �الر�ض ي�صتحوذ على �ربعة 
يتخبط  حني  يف  �لعاملي  �لدخل  �خما�ض 
�ربعة  �صكانه  ي�صغل  �ل��ذي  �ل��ع��امل  جنوب 
�خما�ض �صكان �الر�ض باحل�صول على خم�ض 

�لدخل �لعاملي. 
�نه �الغرت�ب �ل�صناعي �مل�صتلب لقوة �لعمل 
�لنمور  يف  �و  �ملك�صيك  ح��دود  على  �صو�ء 

�ال�صيوية وغريها من بقاع �الر�ض.

خم�صة  بني  �لر�بع  �لطفل  وك��ان  ريكيافيك،  يف  ن�صاأ 
�الأكرب  �صقيقه  �ملتو�صطة.  �لطبقة  �أطفال يف عائلة من 
و�صقيقاته  �صاعد هو  بالتايل  �لوالدة،  ُمعاقًا منذ  كان 

يف �لعناية به.
خالل  �أعمل.  كنت  حياتي  ط��و�ل  ما،  "بطريقة  يقول 
بع�ض �ملحاكمات نكون يف �لعمل �أكرث مما نكون يف 
ويف  متاأخرة  ل�صاعات  �لعمل  �صيئ،  �أمر  هذ�  �ملنزل. 
عطل نهاية �الأ�صبوع، هذ� يرهق �ل�صخ�ض. كانت لدينا 
حو�دث يف �لعمل، كان موظفونا قد مر�صو� يف �لو�قع 
ب�صكل �صيئ متامًا. ر�أيت �أربع مر�ت �أحد �ملوظفني �لذي 
باالأمر  لي�ض  هذ�  �الإ�صعاف.  �صيارة  يدخل  لدي  يعمل 

�لذي ياأتي  �ل�صغط  �ل�صهل، لذلك ت�صعر فعاًل بقليل من 
مع �لوظيفة".

لي�صبح  �ملنا�صب  يف  �رت��ف��ع  �حل��ق��وق،  كلية  بعد 
�صكان  بعدد  هادئة  بلدة  �أكر�ن�ض،  يف  �ل�رشطة  رئي�ض 
�ملقابل  �جلانب  يف  �خلليج  عرب  ن�صمة   6500 يبلغ 
�ل�رشوع  كانت  حتقيقاته  �أكرب  "�إن  يقول  لريكيافيك. 
يف �لقتل �أو ق�صية خمدر�ت". مهامه �لرئي�صية ��صتملت 
�الأ���رشة.  ���ص��وؤون  مع  و�لتعامل  �ل�رش�ئب  جمع  على 
و�أ�صدر �أي�صًا خمالفات تتعلق بوقوف �ل�صيار�ت وف�ض 
�صجار�ت يف حالة �ل�صكر. مل تُكن لديه �أي خربة مالية.

يبدو مهمة �صعبة  �مُلدعي �خلا�ض كان  �أن دور  بد  ال 
يف جزيرة، حيث �لنخبة �صغرية ومرت�بطة؟ يجيب "مل 
لها:  بالتقدم  �ملتاأخر  قر�ره  متذكر�ً  �أحد"،  �أي  ُيردها 
"رمبا كنت �صيق �الأفق عندما قررت �لتقّدم. رمبا عرف 
�جلميع �أن هذ� �صيكون �أمر�ً مروعًا. �أنا ال �أعرف. لكنني 

وجدتها جذ�بة".
تاأ�صي�ض  كيفية  حول  �مل�صورة  على  هوك�صون  ح�صل 
قا�صية  جويل،  �إيفا  ِقبل  من  �خلا�ض  �مُلدعي  مكتب 
�ملعروفة  �لرنويج،  يف  �ملولودة  �لفرن�صية  �لتحقيق 
ليونيه".  و"كريدي  �أكيتني"  "�إلف  �صد  بق�صاياها 
�خلا�صة  �لتحقيق  جلنة  من  �أي�صًا  �مل�صاعدة  وتلقى 
"�حلقيقة  تقرير  من  نوع   - �الآي�صلندي  �لربملان  يف 

و�مل�صاحلة" عن �الأزمة مت ن�رشه يف عام 2010.
�أجهزة  دون  و"من  موظفني  ثالثة  مع  ب��د�أ  هوك�صون 
عام  بحلول  �صيء".  ال  ه��و�ت��ف،  دون  من  كمبيوتر، 
ت�صلمت  �لتي  �لو�صط  ي�صار  حكومة  عهد  يف   ،2013
�ل�صلطة بعد �النتفا�صة �ل�صعبية �ملعروفة با�صم "ثورة 
�لقدور و�ملقايل"، كان �ملدعي �لعام �خلا�ض قد ح�صل 
مع  عامني،  بعد  لديه.  يعملون  �أ�صخا�ض   109 على 
تخفي�ض  مت  �الأزم��ة،  قبل  �ل�صلطة  ت�صلم  �ل��ذي  �حل��زب 

��صتمر،  لكنه  �أخ��رى.  مرة  وموظفيه  �ملكتب  ميز�نية 
�إعادة  تاأمني  حتى  �إد�ن��ة  بعد  �إد�ن��ة  تاأمني  خالل  من 
�أحد  عن  �لنز�هة  لغياب  �لق�صايا  �إحدى  يف  حماكمة 
ال  بعبار�ت  ملهاجمته  ذلك  بعد  �نتقل  �لذي  �لُق�صاة، 
لب�ض فيها. �أثناء تناولنا �لدجاج، �صاألت هوك�صون حول 
من �أين يح�صل على �لقدرة على حتّمل �ل�صغط. يت�صاءل 
�لنظام  هذ�  يف  كنت  لقد  بالطبع،  "�لعناد؟  بابت�صامة 
�لوقت وبطريقة ما تعرف كيف يجب  ملدة طويلة من 
�أن تعمل، تعرف ما هو منا�صب، ما هو الئق )...( يجب 
ب�صكل  ذ�تيًا  �أن تكون مدفوعا  �أن تكون مثابر� ويجب 

كبري الأنه ال �أحد �آخر �صيقود �لق�صية �إىل �ملحكمة".
مثل  ب�صيطة  م�صائل  هي  نف�صها  �لق�صايا  باأن  ُيجادل 
�الختال�ض، جمرد "�لتفاف" معقد لبع�ض �مل�صطلحات 
فاأنت  �لع�صابات،  جر�ئم  مثل  �إنها  �صاألت،  �ملالية. 
لكنك  �جلرمية،  �رتكب  �ملجموعة  �أفر�د  �أحد  �أن  تعرف 

ال ت�صتطيع معرفة من هو؟ يرد: "رمبا هي �أكرث من ذلك 
الأنك تنظر يف �الإجر�م �ملنظم ب�صكل جيد".

هناك وقت لرحلة و�حد ة �أخرى �إىل �لبوفيه، هذه �ملرة 
حالتي  ويف  �حللويات،  من  خمتارة  جمموعة  جلمع 
بع�ض �جلنب. هوك�صون طلب �لقهوة وينطلق على �لفور 
يف حكاية طويلة عن رحلة ل�صيد �ل�صمك يف �الأ�صبوع 
نف�صي  "وجدت  طويلة.  مدة  منذ  رحالته  �أول  �ل�صابق، 
من  �ليوم.  بد�ية  يف  �صعيفًا  كنُت  �ملمار�صة.  قليل 
للطبيعة  مُيكن  كيف  نعرف  �أن  د�ئمًا  لالهتمام  �ملثري 
ح�صلت  �الأخرية  �ل�صاعة  يف  الأنه  �لدرو�ض،  تعّلمنا  �أن 

على �ل�صمك".
"لقد  مي�صي  ث��م  �حل��ل��وي��ات،  بع�ض  لتناول  يتوقف 
تقفز  وكانت  دقيقة   40 ملدة  �ل�صمكة  تلك  مع  حاربت 
�إىل �الأعلى و�الأ�صفل. وفّكرت �أن �الأمر �إما �أنا �أو �ل�صمكة. 
�أغلب  �نتهى �الأمر بفوز �ل�صمكة. لقد قطعت �خليط. يف 

�صعرت  �ملرة  هذه  لكن  بالغ�صب،  �أ�صعر  كنت  �الأوق��ات 
بالتو��صع )...( �صاأكون يف حالة �أف�صل �ملرة �ملقبلة".

لكن  �ملالية،  �ملخالفات  ُيزيل  هوك�صون  كان  رمبا 
�آي�صلند� ال تز�ل تكافح على �جلانب �ل�صيا�صي. لقد ��صطر 
�أن  بعد  )�أبريل(  ني�صان  يف  لال�صتقالة  وزر�ئها  رئي�ض 
ب�رشكات  �خلا�صة  بنما"  "�أور�ق  ك�صوفات  يف  ظهر 
�الأوف�صور. "حزب �لقر��صنة" �ملناه�ض للموؤ�ص�صة كان 
ت�رشين  يف  جرت  ُمبكرة  �نتخابات  يف  �الأكرب  �لر�بح 
�الأول )�أكتوبر( ورمبا ال يز�ل من �ملمكن �أن ينتهي به 
�الأمر يف �حلكومة. مع ذلك، �لثقة بالربملان �الآي�صلندي 
تعد و�حدة من �الأدنى يف �أوروبا. هل فّوت �ل�صيا�صيون 
فر�صة �إعادة بناء �لثقة؟ يقول هوك�صون "رمبا ينبغي 
�أن يكون عمل �ل�صيا�صيني لدينا �أكرث �صفافية، ينبغي �أن 
يكون هناك عدد ف�صائح �أقل، وتركيز �أكرث على �إعادة 

بناء �لثقة".
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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

645.77
3.78
0.59%

1,159,038,856
1,519,871,428

605
39
17
7
15

0.46
353,000,000.00

0.52
314,267,683.00

0.88
247,564,644.00

0.41
241,842,122.00

0.81
58,009,631.00

)BGUC( خليج

)BMFI( موصل

)BBOB( بغداد

)BIME( اوسط

)IKLV( كندفت

0.88
217,631,888.00

0.52
170,770,368.00

0.46
158,860,000.00

0.41
98,898,272.00

6.05
75,286,016.00

)BBOB( بغداد

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)TASC( اسيا
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