
مل تنجح �سيا�سة حرية اال�سواق التي مت اعتمادها من 
يونيو  النفط يف  ا�سعار  انهيار  منذ  اوبك  منظمة  لدن 
/ حزيران 2014 يف ازاحة النفط ال�سخري وابتالع 
تخمة املعرو�ش وانعا�ش ا�سعار النفط مل�ستويات 80 
الرغم من  املنظمة، على  توقعت  للربميل، كما  دوالر 

مرور اكرث من عامني على ال�سدمة.
النمو  معدالت  وانح�سار  املالية  العجوزات  تفاقم   
النفط  وزراء  دفع  اخلليج  الأ�سواق  املايل  واال�سطراب 
يف دول اوبك اىل عقد اجتماع ا�ستثنائي يف اجلزائر 
نهاية �سبتمرب/ ايلول املا�سي لت�رسيع اإعادة التوازن 
النفطية.  االأ�سواق  والطلب يف  العر�ش  بني م�ستويات 
وقد مت االتفاق على خف�ش اإنتاج املنظمة اإىل حدود 

33 مليون برميل يوميًا.   - 32.5
وت�سري بيانات ال�رسكات التي تراقب عمليات ال�سحن 

بلغ  املا�سي  ال�سهر  يف  اأوبك  اإنتاج  اأن  اإىل  واالإنتاج 
يجب  ما  اأن  يعني  وهذا  يوميا.  برميل  مليون   33.6
تخفي�سه وفق االتفاق هو 600 األف برميل يوميا يف 
االأقل، و1.1 مليون برميل يوميا على االأكرث. بيد ان 
منظمة اأوبك اأّجلت اتخاذ القرارات املحدِّدة الإنتاج كل 
خالل  وعر�سه  االتفاق  ل�سياغة  جلنة  و�سكلت  دولة، 
االجتماع الدوري للمنظمة يف 30 نوفمرب / ت�رسين 

الثاين اجلاري يف فيينا العتماده ب�سكل نهائي. 
للدول  النفطي  االنتاج  )او تقلي�ش( م�ستويات  تثبيت 
تدهور  من  يحد  قد  اوبك  وخارج  داخل  من  النفطية 
ويبعث  ج��دي��دة،  قيا�سية  م�ستويات  اىل  اال���س��ع��ار 
ا�سارات طيبة ل�سوق النفط العاملية ب�سبط االمدادات 
امل�ستقبلية وب�سكل منظم، اماًل يف دفع اال�سعار نحو 
لربميل  معقول  ت��وازين  �سعر  اىل  والو�سول  التعايف 
النفط. مع ذلك تثار عدة ق�سايا حول االتفاق املذكور، 
كل  ال��ت��زام  وجدية  الفرقاء  اتفاق  امكانية  اهمها 
االتفاق،  مت  ما  اذا  املثبتة  االنتاج  ب�سقوف  االطراف 

ومدى ا�ستجابة اال�سواق النفطية واال�سعار مل�ستويات 
التثبيت املتفق عليها. 

التعايف املرتقب
منذ  ملحوظا  حت�سنا  الدولية  النفط  ا�سواق  �سهدت 
العري�سة  اخلطوط  بر�سم  النفط  منتجي  كبار  �رسوع 
النفطي، والقا�سي بتجميد م�ستويات  التفاق اجلزائر 
عن  تر�سح  وق��د  احلالية،  م�ستوياتها  عند  االن��ت��اج 
يف  املزمع  االنتاج  تثبيت  اتفاق  مع  اال�سواق  تفاعل 
فيينا )مقر اأوبك( اال�سبوع املقبل حزمة من اال�سارات 

الدافعة لالأ�سعار لعل ابرزها: 
اخلام  النفط  منتجي  كبار  بني  املفاو�سات  بدء   1-
طويلة  خطوة  اوب��ك،  وخ��ارج  داخ��ل  من  العامل،  يف 
للو�سول اىل تفاهم جيوا�سرتاتيجي بني كبار منتجي 
حتديدا(،  ورو�سيا  ال�سعودية  العربية  )اململكة  النفط 
اال�سطراب  من  االق��ل  يف  يهّدئ  ان  ذلك  �ساأن  ومن 
�سهور  منذ  النفطية  اال�سواق  ت�سهده  ال��ذي  ال�سعري 

ويعّجل من توازن اال�سواق عند ال�سعر العادل للنفط.

احد  هي  االر�ش  ان  اقت�ساديًا  املعروف  من 
يف  تدخل  التي  امل�سرتكة  االن��ت��اج  عنا�رس 
وا�سكالها،  انواعها  بكل  انتاجية  عملية  اي 
املهمة  املوارد  احد  هي  بل  فح�سب  هذا  لي�ش 
اإذ حتتوي يف باطنها  البناء االقت�سادي،  يف 
اجلوفية  وامل��ي��اه  املعدنية  ال����رثوات  على 
والطاقة احلرارية، ف�ساًل عن �سطحها املتمثل 
بالرتبة بجميع انوعها وا�سكالها واملياه التي 
وبحريات  وبحار  حميطات  من  عليها  جتري 
وتعي�ش  نبات  من  عليها  ينبت  وما  وانهار، 
عليها احليوانات، التي يعي�ش عليها االن�سان، 
وال�سطحية  الباطنية  مواردها  بكل  فاالأر�ش 

متثل اال�سا�ش الذي ي�سرّي احلياة الب�رسية.
تتميز االر�ش بعدة �سمات، اهمها ان االر�ش 

اجلهود  يبذل  مل  االن�سان  ان  اي  اهلل  من  هبة 
انتاجها  اج���ل  م��ن  ال��ف��ك��ري��ة  او  الع�سلية 
واحل�سول عليها كما هو احلال بالن�سبة لراأ�ش 
للح�سول  تبذل اجلهود  ان  ينبغي  الذي  املال 
عليه ، كما وتتميز بثبات م�ساحتها )كميتها، 
عر�سها( اي ان االن�سان ال ي�ستطيع العمل على 
زيادة م�ساحتها )كميتها، عر�سها( حتى يف 
عر�ش  زي��ادة  ميكن  حني  يف  الطويل  الزمن 
املال… وراأ���ش  كالعمل  االخ��رى  العنا�رس 
االر�ش  زيادة  االن�سان  با�ستطاعة  لكن  اإلخ، 
ال�ساحلة للزرعة عن طريق ا�ست�سالح االر�ش 
الزراعية  االر���ش  اىل  و�سمها  ال�ساحلة  غري 

فتزداد م�ساحتها.
ان قيام نظام الدول وحتديد احلدود اجلغرافية 
وتر�سيمها وتوزيعها ب�سكل غري عادل هذا ما 
ال�سيا�سية  اجلغرافيا  علم  موؤ�س�ش  اليه  ا�سار 

اخلريطة  "ان  ق���ال  ح��ني  رات����زل  ف��ردري��ك 
ال�رساعات  نتيجة  ت�سكلت  للعامل  ال�سيا�سية 
بني الدول" ، التوزيع غري العادل جعل بع�ش 
والبع�ش  االر�ش  م�ساحة  �سغر  تعاين  الدول 
�سا�سعة، وحتى يف ظل  لديه م�ساحات  االخر 
م�ساحة  لتوزيع  ع��ادل  نظام  تبني  افرتا�ش 
قيام  فان  ال��دول،  بني  ع��ادل  ب�سكل  االر���ش 
االر�ش  مبلكية  باالحتفاظ  ال��دول  حكومات 
للمواطنني  اي��ج��اره��ا  او  بيعها  ث��م  وم���ن 
اال�ستثمار  تثبيط  اىل  ي��وؤدي  وامل�ستثمرين 
او  االر����ش  م�ساحة  �سغر  ب�سبب  ال��زراع��ي 

ارتفاع ا�سعارها.
االحتفاظ مبلكية االر�ش من قبل الدولة وعدم 
تفوي�سها الأ�سحاب احلق فيها، عمل يتجافى 
مع العقل واملنطق يف ظل فر�سية الهبة اأي ان 
الدولة مل تنتجها الأنه كما ذكرنا ان االر�ش 

ت���ن���ت���ج  مل 
هبه  ه���ي  ب���ل 
ح�سب  اهلل  م��ن 
االع����ت����ق����ادات 
ال��دي��ن��ي��ة وه��ب��ة 
ح�سب  الطبيعة  من 

االعتقادات املادية.
ال�����دول ال��ت��ي ت��ع��اين 
االر���ش  م�ساحة  �سغر 
ت��ق��وم ب��زي��ادت��ه��ا عن 
ال��دول  من  ال�رساء  طريق 
االعباء  وزي��ادة  املجاورة 
امل��واط��ن  يتحملها  ال��ت��ي 
الدولة  تلك  �سمن  وامل�ستثمر 
ال�سغرية،  االر����ش  �ساحبة 
امل�ستوى  انخفا�ش  ظ��ل  ويف 
�سيح�سل  للمواطنني  االقت�سادي 
املواطنني  ب��ني  ج��غ��رايف  ت��وزي��ع 
ع��ل��ى ا���س��ا���ش ال����رثاء ول��ي�����ش على 
ا�سا�ش احلق، اذ ان ال�سخ�ش ذا الدخل 
يف  االر����ش  ���رساء  ي�ستطيع  املرتفع 
ي�ستطيع  لن  حني  يف  امل��واق��ع  اأف�سل 
ما  وهذا  ذلك  املنخف�ش  الدخل  �ساحب 
عاٍل  م�ستوى  ذات  مراكز  توليد  اىل  يوؤدي 
اقت�ساديًا وخدماتيًا و�سحيًا وتعليميًا يف 
املجاالت.  تلك  �سوء  االط���راف  تعاين  حني 
عدم  بان  ي�سعر  فانه  للم�ستثمر  بالن�سبة  اما 
املعوقات  اأحد  ايجارها  او  االر���ش  امتالكه 
التي تعيق ا�ستثماره، اذ انه يبحث عن الربح 
�سمنها  ومن  التكاليف  انخف�ست  ما  فمتى 

ايجار او �سعر االر�ش، �سعر بان هناك حافزاً 
لال�ستثمار وهو ح�سوله على االر�ش باأ�سعار 
�سيغة  اي  او  ب�سيطة  ايجارات  او  منخف�سة 
اىل  باالإ�سافة  اال�ستثمار،  على  حتفزه  اخرى 
حوافز اخرى كتب�سيط االجراءات واعفائه من 

ال�رسائب وغريها. 
النمو  زي����ادة  م��ع  االر�����ش  م�ساحة  �سغر 
ال�����س��ك��اين، ه���ذه احل��ال��ة ت����وؤدي اىل زي���ادة 
ال�سكان  يحتاجه  ما  لتلبية  امل�سانع  بناء 
وزيادته، ويرتتب على زيادة امل�سانع زيادة 
بيئية  م�ساكل  ح�سول  ثم  ومن  االنبعاثات 
كما  ملعاجلتها.  ا�سافية  تكاليف  اىل  حتتاج 
ان زيادة ال�سكان توؤدي اىل زيادة الطلب على 
فيتحفز  ا�سعارها  فرتتفع  الزراعية  املنتجات 
الطلب  زي��ادة  على  وامل�ستثمرون  املنتجون 
الزراعية  املنتجات  الإنتاج  االرا���س��ي  على 
املنتجات  بيع  من  االرب��اح  على  واحل�سول 
الزراعية، وان زيادة الطلب على االر�ش يوؤدي 
ا�سعار  ارتفاع  ثم  ومن  ا�سعارها  ارتفاع  اىل 
املنتجات الزراعية وبهذا تكون احلياة اأ�سعب 
يف  املحدودة  الدخول  ذات  للفئات  بالن�سبة 
ظ��ل ع��دم وج���ود جت���ارة خ��ارج��ي��ة. ام��ا يف 
املحتمل  فمن  خارجية  جت��ارة  وج��ود  حالة 
ا�سعار  ارتفاع  اىل  ت��وؤدي  ال�سكان  زي��ادة  ان 
االر�ش وهذا ما يدفع اىل زيادة الهجرة نحو 
اخلارج الن االر�ش يف اخلارج اأرخ�ش ن�سبيًا 
بالن�سبة  احلال  وكذا  بالداخل،  مقارنتها  عند 

للم�ستثمرين.
االر���ش  م�ساحة  �سغر  فر�سيات  ظ��ل  ويف 
ب�سبب التوزيع غري العادل كنتيجة لل�رساعات 
بني الدول لزيادة قوتها، وان االر�ش هبة مل 
ي�ساهم اأحد يف انتاجها، فيكون احتكارها من 
للعقل  جمافيًا  عماًل  حكومات  اأو  اف��راد  قبل 
االر�ش  اجل �سمان و�سول  اإال من  واملنطق، 
فّعال  ب�سكل  ي�ساهمون  الذين  م�ستحقيها  اىل 
احلياة  يخدم  ال��ذي  بال�سكل  ا�ستثمارها  يف 
االن�سانية، اإذ ال يجوز و�سع م�ساحات �سا�سعة 
ل�سخ�ش ما يف حني ال يح�سل �سخ�ش اآخر اإال 
على م�ساحة �سغرية. نعم ينبغي ان يتم توزيع 
االرا�سي بني االفراد ب�سكل عادل ولي�ش ب�سكل 
مت�ساٍو  ب�سكل  االرا�سي  توزيع  الن  مت�ساٍو، 
اال�ستخدام  من  االرا�سي  تعطيل  اىل  �سيوؤدي 
وتنخف�ش  اال�سعار  وترتفع  االن��ت��اج  فيقل 
احلياة املعي�سية، لذا ينبغي اتباع العدالة يف 
االر�ش  ا�ستثمار  على  قادر  هو  ملن  التوزيع 
من اجل زيادة االنتاج مبا يتالءم مع الزيادة 
ال  اال�ستثمار  على  القادر  وحتى  ال�سكانية، 
اعمار االر�ش  امامه يف  ينبغي ف�سح املجال 
ب�سكل مطلق، اذ يف ظل التطورات الراأ�سمالية 
دولة  ميزانيات  ميتلكون  افراد  هناك  ا�سبح 
امامهم  املجال  ُف�سح  فلو  باأكملها  دول  او 
باأكملها  االر����ش  يحتكروا  ان  ال�ستطاعوا 
وي�سبحون هم املتحكمني يف ثروات ال�سعوب 

واقت�ساداتها.
بينها  ك��ث��رية،  ازم���ات  يعاين  ال��ي��وم  ال��ع��راق 
امتالكه  من  الرغم  على  والغذاء،  ال�سكن  ازمة 
لال�ستثمار  ال�ساحلة  ال��وا���س��ع��ة  االرا���س��ي 
ب�سبب زيادة معدل  والزراعي، وذلك  العقاري 
النمو ال�سكاين اإذ ي�سكل معدل النمو ال�سكاين ما 
ال�سيا�سات  %3هذا من ناحية، و�سوء  يقارب 

وما  اخ��رى،  ناحية  من  والزراعية  العقارية 
الوحدات  يف  الكبري  العجز  ان  هو  ذلك  يثبت 
التنمية  خطة  اليه  ا���س��ارت  ال��ذي  ال�سكنية 
ما  ي��رتاوح  وال��ذي   -2014 الوطنية2010 
باالإ�سافة  �سكنية  وحدة  مليون   1-3.5 بني 
الزراعية من  املنتجات  ا�ستريادات  زيادة  اىل 

اخلارج وهي من او�سح الوا�سحات.
اختالاًل  يعاين  العراق  ان  اىل  اال�سارة  وجتدر 
يف التوزيع اجلغرايف ومن هيمنة مركز �سكاين 
املنظومة  على  ب��غ��داد  العا�سمة  ه��و  واح��د 
واقت�سادية  بيئية  اث��اراً  م�سببًا  احل�رسية، 
ت�سري  حيث  �سلبية،  ابعاد  ذات  واجتماعية 
خطة التنمية الوطنية 2017-2013 اىل ان 
ي�سكلون   2012 ل�سنة  بغداد  حمافظة  �سكان 
ت�سكل  ال  بينما  العراق  �سكان  من   21.2%
العراق،  م�ساحة  من   1% �سوى  م�ساحتها 
العراق  �سكان  خم�ش  نحو  يعي�ش  ح��ني  يف 
هناك  باملقابل  نينوى.   ، الب�رسة  بغداد،  يف 
النجف،  املثنى،  االن��ب��ار،  حمافظات  ث��الث 
ن�سيبها  ان  اإال  العراق  م�ساحة  ن�سف  ت�سكل 
يقارب11%،  ما  �سوى  ي�سكل  ال  ال�سكان  من 
بينها  عوامل  ع��دة  اىل  التفاوت  ذل��ك  ويعزا 
احل��راك  منط  يف  والتغيري  الداخلية  الهجرة 
وظ��اه��رة  االم���ن  ب��ف��ق��دان  م��ت��اأث��رة  ال�سكاين 
التهجري الق�رسي والتباين يف م�ستوى التطور 
غياب  عن  ناهيك  واالجتماعي  االقت�سادي 

�سيا�سات متخ�س�سة تهتم بتنمية الريف. 
من   80% ال���ع���راق  يف  احل��ك��وم��ة  مت��ل��ك 
لعام   53 رقم  القانون  ومبوجب  االرا���س��ي، 
1976)قانون توحيد ا�سناف ارا�سي الدولة( 
للدولة  اململوكة  االرا�سي  �سنف  توحيد  مت 
االمريية  االرا�سي  كل  ذلك  و�سمل  تاريخيًا، 
)االرا�سي اململوكة من قبل الدولة( املفو�سة 
باللزمة  واملمنوحة  بالطابو  لال�ستخدام 
والتي  الدولة  اىل  العائدة  الزراعية  )االرا�سي 
متت ال�سيطرة عليها مرة ثانية من قبل الدولة 
�سقوط  عقب  االقطاعي  النظام  تفتيت  بعد 
النظام امللكي يف 1958( واالوقاف )ارا�سي 
وخم�س�سة  االهايل  قبل  من  مملوكة  خا�سة 
الدولة(  ا�رساف  حتت  ولكن  اخلريية  لالأعمال 
حني  يف  املالية.  وزارة  با�سم  ت�سجيلها  ومت 
العراق  %20 من ار�ش  تعود ملكية املتبقي 
املجاالت  يف  ت�ستخدم  والتي  االه��ايل  اىل 
حكومية  م�ساريع  هناك  والزراعية.  ال�سكنية 
لها‼،  ارا���شٍ  تخ�سي�ش  عدم  بفعل  تنجز  مل 
للقطاع  تابعة  امل�ساريع  كانت  اإذا  بالك  فما 
تخ�سي�ش  ع��دم  ان  االك��ي��د  وم��ن  اخل��ا���ش؟ 
عليها  احل�سول  اج��راءات  وت�سهيل  االرا�سي 
التي  االزمات  املعوقة ملعاجلة  اال�سباب  احد 
ام  اقت�سادية  كانت  �سواء  العراق  يعانيها 

اجتماعية ام بيئية ام غريها.
لذا فاالأ�سلوب واحلل الناجح حلل تلك االزمات 
او ملن  اأحياها  ا�سلوب االر�ش ملن  اتباع  هو 
عّمرها مع مراعاة االمور التنظيمية وحتقيق 
عليها  احل�سول  يف  االف��راد  بني  ما  العدالة 
من  احتكارها  ع��دم  ال��دول��ة  ت�سمن  بحيث 
تعمل  ان  بد  ال  اي  الكبار  امل�ستثمرين  قبل 
حتقيق  ليتم  املنتجني  �سغار  حماية  على 
العقبات  ازالة  العدالة ما بني االفراد ل�سمان 

واالزمات االقت�سادية التي تواجه املجتمع.

�سيئا  اكت�سف  ال�سني  اإىل  بولو  ماركو  ذهب  عندما 
امل��ع��ادن  حت��وي��ل  ع��ن  ب��دال  اخليمياء.  م��ن  اأف�����س��ل 
كانوا  ال�سينيني  الأن  ُده�ش  ذه��ب،  اإىل  اخل�سي�سة 

ينتجون اأمواال من الورق.
لكن ما مل يتمكن رحالة القرن الثالث ع�رس املنتمي 
�ست�سبح  كيف  هو  معرفته  من  البندقية،  مدينة  اإىل 
العملة الورقية مملوءة باملخاطر بالن�سبة للبلد الذي 

اأوجدها.
ا�ست�سلم  تاريخهم،  من  متقطعة  زمنية  مراحل  يف 
احلكام ال�سينيون ملغريات ت�سديد ديونهم املتزايدة 

بب�ساطة من خالل تداول مطابع النقود.
ال�سالالت  اجتياح  على  الت�سخمية  الويالت  وعملت 
املغول  م��ن  ك��ل  ا�ستيالء  م��ع  اأخ���رى،  تلو  واح���دة 
و�سيوعيي الرئي�ش ماو ت�سي توجن على ال�سلطة يف بلد 

خربته االأوراق النقدية منخف�سة القيمة.
بالن�سبة  مريحة  غري  اأ�سداًء  الوقائع  هذه  مثل  تبدو 
ال�سيطرة  اأجل  الذي تعرتك فيه من  الوقت  لبكني يف 

على اآخر نوباتها من الوفرة النقدية. 
ال�سجار احلايل لتجنب حدوث اأزمة مالية ي�سع اأقوى 
مقاومة  نزعة  مواجهة  يف  العامل  يف  �سمويل  نظام 
يت�رسب ويتدفق فيه  الذي  الوقت  لل�سيطرة يف  املال 

مثل املاء عرب منافذ غري خا�سعة للرقابة.
االأقل  يف  الت�سخم،  لي�ست  املرة  هذه  ال�سني  م�سكلة 
اأخرى  مرة  اأفرطت  بكني  اأن  هي  امل�سكلة  بعد.  لي�ش 
يف ا�ستخدام مطابعها النقدية، ما اأدى اإىل اإيجاد ما 
يكاد يكون اأكرب جتمع لل�سيولة املحلية يف التاريخ، 
للم�ساعدة يف تن�سيط اقت�سادها ومتويل عبء الديون 
الرمنينبي  خ�رس  اإذا  اأن��ه  يف  يكمن  واخلطر  الثقيل. 
فاإن  ال�سني،  خارج  اإىل  تدفق  اأو  الداخل  يف  قيمته 
تعجل  اأن  ميكن  امل�سددة  غ��ري  ال��دي��ون  م��ن  موجة 

لديها  بال�سيولة  ال�سني  اأبعاد بذخ  اإن  اأزمة.  بحدوث 
ماندينج،  جاك  اأو�سمني  ح�سابات  ت�سري  مذهل.  اأمر 
اأن  اإىل  الدويل،  النقد  لدى �سندوق  �سابقا  الذي عمل 
ال�سبب  2015 هي   �  2007 املدة  ال�سني كانت يف 
يف اإيجاد ما ن�سبته 63 يف املائة، اأو 16.1 تريليون 
ولدى  العامل.  يف  املالية  االإم��دادات  منو  من  دوالر، 
�رسايني  يغذي  ال��ذي  امل��ال  من  املزيد  االآن  ال�سني 
اليورو  منطقة  لدى  موجود  هو  مما  اأكرث  اقت�سادها 
لدى  موجود  هو  ما  يقارب  وم��ا   - معا  واليابان 
االأزمة  منذ  معا.  اليورو  ومنطقة  املتحدة  الواليات 
تبذلها  التي  اجلهود  على  املعلقون  رك��ز  املالية، 
االأوروبية  وامل�سارف  املتحدة،  الواليات  م�سارف 
واليابانية املركزية لطباعة املال من خالل برنامج 
عليها  تفوق  ال�سني  ناجت  لكن  الكمي"،  "الت�سهيل 
باالإعجاب.  �سعر  قد  بولو  ماركو  يكون  رمبا  كلها. 
فقد الحظ برهبة قدرة ال�سني الت�سغيلية على طباعة 

التاأكيد  يتم  "رمبا  اإليها:  حتتاج  التي  املال  كميات 
اخلزانة  على  ب�سيادة  يحظى  االأك��رب  اخلان  اأن  على 
بالن�سبة  لكن  الكون".  يف  اآخ��ر  حاكم  اأي  من  اأك��رب 
للحكام اجلدد يف ال�سني يولد تدفق ال�سيولة م�ساكل 
لها.  حلول  باإيجاد  تعد  التي  امل�ساكل  بعدد  جديدة 
الرتاكم  يف  اآخذة  الديون  اأن  هي  الرئي�سية  الق�سية 
للمال  ال�سني  �سك  ب�سكل �رسيع مياثل تقريبا �رسعة 
خلدمة تلك الديون، ما اأدى اإىل وجود ما يطلق عليه 
اآدفايزر�ش  "اإمريجينج  من  اأن��در���س��ون،  جوناثان 
الذي  التحليل  يف  الديون".  متويل  "فقاعة  جروب"، 
قدمه تاأتي النقطة احلا�سمة يف ال�سني عندما يكون 
لت�سديد  ال��الزم  امل��ال  اإم���دادات  يف  انقطاع  هناك 
اإجمايل الديون الذي ي�سل اإىل 250 يف املائة تقريبا 
من الناجت املحلي االإجمايل يف ال�سني؛ اأعلى م�ستوى 

بني اأي �سوق نا�سئة كربى.
ويرى اأندر�سون اخلطر ب�سكل رئي�سي يف �سكل "انت�سار 

تقر�ش  التي  املزيفة  املالية  للموؤ�س�سات  جنوين" 
املال الذي جمعته من خالل اإ�سدار الديون. واحتمال 
من  "خليط  بني  كبري  ب�سكل  واردة  ما  خطاأ  حدوث 
يعمل  امل�سارف"  وغري  امل�سارف  ي�سم  الفو�سى 

على ا�ستثارة طفرة االئتمان يف ال�سني.
فهم  لل�سعف.  اآخر  م�سدرا  اأي�سا  امل�سوؤولون  ويرى 
واملواطنني  ال�سينية  ال�رسكات  اأن  م��ن  يخ�سون 
�ستكون  حالهم  اأن  باالإجماع  �سيقررون  ال�سينيني 
اأف�سل عند اأخذ اأموالهم اىل اخلارج ل�رساء ال�رسكات، 
اأو اال�ستثمار يف الذهب، اأو االأ�سهم، اأو العقارات. مثل 
ال�سيولة  ي�ستنزف  اأن  املال ميكن  لراأ�ش  الهروب  هذا 

املطلوبة التي حتول دون انفجار فقاعة ال�سني.
هذه املخاوف تف�رس اخلطط التي اتخذتها بكني لتقييد 
اأ�سخا�ش  للخارج.  املتوجهة  االأجنبية  اال�ستثمارات 
"فاينان�سيال  ل�  قالوا  اخلطط  هذه  على  اطالع  على 
اال�ستحواذ  تعتزم فح�ش عمليات  ال�سني  تاميز" اإن 

تبلغ  ال��ت��ي  االأج��ن��ب��ي��ة  ال�����رسك��ات  ع��ل��ى  ال�سينية 
ال�رسكات  كانت  اإذا  دوالر،  مليار  من  اأكرث  تكلفتها 
اخلا�سة  االأ�سا�سية  االأعمال  نطاق  خارج  االأجنبية 
لل�رسكات  ي�سمح  لن  نف�سه،  الوقت  يف  بامل�ستثمرين. 
اأكرث من مليار دوالر يف  للدولة با�ستثمار  اململوكة 
يجري  كذلك  اخلارج.  واحدة جتري يف  عقار  �سفقة 
كبح جماح عمليات �رساء الذهب. والأن اال�ستثمارات 
بلغت  اخلارج  اإىل  ال�سينية  ال�رسكات  عن  ال�سادرة 
150 مليار دوالر يف االأ�سهر الع�رسة االأوىل من العام 
املا�سي،  العام  دوالر  مليار   121 مقابل  اجل��اري، 
متزايد  وب�سكل  عّدها  �سيتم  التدفقات  هذه  مثل  فاإن 
اأي�سا  عملت  التي  امل�ساكل  من  جمموعة  من  ج��زءا 
على تقلي�ش خمزونات ال�سني من العمالت االأجنبية 
اأربعة تريليونات دوالر تقريبا  االحتياطية من نحو 
يف مطلع عام 2014 اإىل 3.12 تريليون دوالر يف 

ت�رسين االأول )اأكتوبر( املا�سي.
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سوق العراق
لالوراق المالية
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األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة
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78,735,680.00

1.06
68,980,000.00

0.40
65,525,000.00

)BTRI( عراق

)BMFI( موصل

)IKLV( كندفت

)SILT( براري

)BIME( اوسط
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