
ت�شتكارا؛  مانوج  على  تبدو  الإحباط  عالمات 
وهو يعتذر من وراء الكاونرت يف حمله الذي يبيع 
مواد البقالة يف �شوق INA ال�شاخبة يف دلهي، 

للعمالء الذين يحاولون الدفع بالبطاقات.
المتثال  يحاول  هنا،  التجار  من  كثري  مثل 
ا�شتخدام  دون  من  بالتعامل  احلكومة  لن�شائح 
فئات  بع�ض  اإلغاء  لقرار  اتباعا  الورقية،  النقود 
العملة يف البالد. امل�شكلة الوحيدة هي اأنه، مثل 
ماليني اآخرين يف الهند ل يزال ينتظر، يف الوقت 

الراهن، و�شول جهاز البطاقات.
ناريندرا مودي؛ رئي�ض وزراء الهند، حث التجار 
الرقمية  واملدفوعات  البطاقات  قبول  بدء  على 
يف   86 اإل��غ��اء  �شهر،  قبل  املفاجئ  ق��راره  بعد 

املائة من اأوراق البنكنوت يف البالد.
للخ�شم  بطاقة  مليون   700 لديه  بلد  يف  لكن 

تبني  بها،  تقبل  منفذ  األف   700 وفقط  املبا�رش 
اأن هذه عملية طويلة و�شعبة؛ ما ت�شبب يف حالة 
من الإحباط يف كل من متاجر التجزئة ال�شغرية 
تزود  التي  وامل�شارف  الزبائن،  تخ�رش  التي 

بالأجهرة.
يقول ت�شتكارا: "انخف�شت الأعمال بن�شبة 60 يف 
املائة تقريبا. �شيكون من الأف�شل لو اأنه ميكننا 
رد  يف  ن�شتمر  اأن  علينا  لكن  بطاقات،  نقبل  اأن 
النا�ض. نحن نتوقع احل�شول على جهاز  طلبات 

يف الأ�شبوع املقبل".
وتعد الهند اقت�شادا يعي�ض على النقد، حيث يتم 
احلجم،  حيث  من  التعامالت  من  املائة  يف   98
با�شتخدام  القيمة،  حيث  من  اأرباع  ثالثة  ونحو 

العمالت الورقية واملعدنية.
متجر  األ���ف   700 ل��دى  ي��وج��د  املتو�شط  ويف 
جهازا  يعني  ما  البطاقات،  اأجهزة  من  جهازان 
مقارنة  الهند،  يف  �شخ�شا   1785 لكل  واح��دا 

بجهاز لكل 119 �شخ�شا يف اأوروبا، وجهاز لكل 
25 �شخ�شا  60 �شخ�شا يف ال�شني، وواحد لكل 

يف الوليات املتحدة.
وتعمل امل�شارف الآن ب�شكل م�شتميت على ت�شيري 
معامالت طلبات الآلت اجلديدة. ويقول جتار اإن 

املوافقات تعرقل النظام وتوؤخر الت�شليم.
عموم  لحت��اد  العام  الأم��ني  كاندلوال؛  برافني 
مع  الآن  مثقلة  "امل�شارف  يقول:  الهند،  جتار 
توفري  بالتايل   – اجلديدة  العملة  �رشف  اأعمال 
ثالثة".  اأو  ثانية  اأولوية  يعد  للبطاقات  منافذ 
وي�شيف: "عندما تتمكن من الو�شول اإىل �شخ�ض 
ع�رشة  اإىل  اأ�شبوع  من  الأم��ر  ي�شتغرق  �شوف  ما 
اأيام للح�شول على جهاز، ولكن امل�شكلة هي اأنك 

ل ت�شتطيع حتى الو�شول اإىل �شخ�ض ما".
ت�شتكارا؛ الذي ل يزال ينتظر جهازه منذ اأ�شبوع 
تقريبا، يقول اإن امل�شكلة الرئي�شية لي�شت متعلقة 

بتوافر الآلت، واإمنا باملوافقات.

�شليمة  اقت�شادات  بناء  يف  الدول  جميع  تهتم 
التي  والخ��ت��اللت  امل�شاكل  م��ن  وم��ع��اف��اة 
واملجتمع  القت�شاد  يف  �شلبيًا  تاأثرياً  متار�ض 
ال�شاليب  ات��خ��اذ  ع��دم  او  ظهورها  ح��ال  يف 
باجتثاثها.  والكفيلة  ال��الزم��ة  والج����راءات 
حتقق  ع��دم  يف  ع��ام  ب�شكل  امل�شاكل  وتتمثل 
ل  الكلي  العر�ض  ان  اي  القت�شادي،  التوازن 
مزيد  اىل  يدفع  ما  وهذا  الكلي،  الطلب  ي�شاوي 
لالأ�شعار  العام  امل�شتوى  وارتفاع  البطالة  من 
حت�شن  وع��دم  القت�شادي  النمو  وانخفا�ض 

التوازن يف ميزان املدفوعات.
جمموعة  اىل  يحتاج  معافى  اقت�شاد  بناء  ان 
الكفاءة  ذات  الدارة  توافر  واهمها  متطلبات 
واي��ج��اد  امل�شاكل  ت�شخي�ض  على  وال��ق��درة 
قدرة  وذات  بحلها،  والكفيلة  املنا�شبة  احللول 
على ا�شتيعاب افراد البلد وتوظيفهم مبا يخدم 
مع  ين�شجم  ب�شكل  القت�شادي  البناء  عملية 
ميكن  ل  اإذ  ومعتقداتهم،  وتقاليدهم  عاداتهم 

افراد  يتفاعل  مل  ما  القت�شادي  البناء  حتقيق 
ومن  جمال  اي  يف  حتقيقه  ي��راد  ما  مع  البلد 
مقومات  ان  .كما  القت�شادي  املجال  �شمنها 
املواد  بتوافر  تتمثل  بلد  لأي  القت�شاد  بناء 
العاملة والر�ض  الولية وراأ�ض املال واليدي 
والعقارية  الزراعية  لال�شتخدامات  ال�شاحلة 

وغريها. 
املقومات  ه��ذه  ت��واف��ر  يثبت  م��ا  هناك  لكن 
بناء  ت�شتطع  مل  لكنها  البلدان  من  العديد  يف 
وغريها،  اخلليج  ودول  كالعراق  اقت�شادها 
املقومات  لهذه  تفتقر  بلدان  هناك  وباملقابل 
متقدمة  م��رات��ب  حتتل  ان  ا�شتطاعت  لكنها 
مثاًل،  كاليابان  اقت�شاديًا  العامل  م�شتوى  على 
ذات  الكفوؤة  الدارة  توافر  هو  ب�شيط  وال�شبب 
الروؤيا الوا�شحة الهداف ، لتجعل افرادها على 
جعل  ما  هذا   ، اليه  الو�شول  ُيراد  ما  بكل  علم 
والعمل  الدارة  روؤيا  يخدم  مبا  يعمل  فرد  كل 
على حتقيقها ، لن الفرد ي�شعر بان العمل على 
وهذا  عليه،  باخلري  يعود   ، الروؤيا  تلك  حتقيق 
يف  اليابانية  الدارة  تزرعه  ان  ا�شتطاعت  ما 
نفو�ض افرادها وبالتايل ا�شتطاعت ان ت�شتوعب 

عملية  يخدم  �شحيح  ب�شكل  وبناءهم  افرادها 
بناء اقت�شاد قوي .

ميتلك العراق اغلب - ان مل نقل كل - املقومات 
امل��ال  وراأ����ض  العاملة  والي���دي  ك��الأرا���ش��ي 
مهمة  ميزة  اىل  بالإ�شافة   ، الولية  وامل��واد 
جداً وهي ان العراق لديه القابلية على حتقيق 
البيئة املنا�شبة،  النوعية يف ظل توافر  الطفرة 
وبلوغ  اقت�شاده  بناء  على  ق��ادراً  جتعله  التي 
مراتب متقدمة على م�شتوى العامل، اإل انه يعاين 
حتديات كبرية منها داخلية واخرى خارجية ، 
عن  الناجمة  الدارة  �شوء  اهمها  فالداخلية 
تطبيقها  واآليات  لديها  الوا�شحة  الروؤيا  غياب 
�شيوع  نتائجها  من  ك��ان  التي   ، الواقع  على 
البطالة  وزي��ادة  القت�شاد  واختالل  الف�شاد 
تتمثل  فهي  اخلارجية  اما  املجتمع.  وانحالل 
�شواء  العامل  بلدان  اغلب  حتكم  التي  بالعوملة 
ن�شعر،  ل  ام  ن�شعر  حيث  وم��ن  ابينا  اأم  �شئنا 
عرب  الم��ريك��ي��ة،  املتحدة  ال��ولي��ات  بقيادة 
ادواتها املتمثلة ب�شندوق النقد الدويل والبنك 
التجارة  ومنظمة  والتعمري  لالإن�شاء  ال��دويل 

العاملية. 

وم���������ن اج�����ل 
م�������واج�������ه�������ة 
التحديات الداخلية 
والعمل  واخلارجية 
القت�شاد  بناء  على 
من  ُب����د  ل  امل��ع��اف��ى 
اله��ت��م��ام ب��اأم��ور ع��دة، 

اأهمها:
ام��ام  امل��ج��ال  ف�شح  اأول: 
وم�شاركته  اخلا�ض  القطاع 

ومراقبته 
املجال  تف�شح  ان  الدولة  على 
للم�شاركة  اخلا�ض  القطاع  امام 
على  قادر  اقت�شاد  بناء  عملية  يف 
وجود  دون  من  العمل  فر�ض  خلق 
اخلا�ض  القطاع  لن  مقنعة،  بطالة 
البطالة  ظهور  حالة  يف  يخ�رش  �شوف 
املقنعة وهذا هو حال القطاع العام يف 
ال�شرتاكي،  للنظام  املتبعة  ال��دول  اغلب 
كفاءة  اكرث  يكون  اخلا�ض  القطاع  ان  كما 
امل��وارد  وا�شتغالل  املخرجات  نوعية  يف 
واقل هدراً لها من القطاع العام. ومن املمكن 
دخول القطاع العام من باب امل�شاركة للقطاع 
التي  الجتماعي  التفكري  مزايا  لك�شب  اخلا�ض 
الكفاءة  ميزة  وك�شب  العام  القطاع  ميتلكها 

القطاع  بها  يتمتع  التي  للمخرجات  النتاجية 
امل�شاركة  ع��دم  ظ��ل  يف  حتى  لكن  اخل��ا���ض، 
القطاع  اداء  م��راق��ب��ة  ال��دول��ة  ع��ل��ى  ينبغي 
اخلا�ض ملنع انتاج كل ما ي�رش مب�شلحة البلد 
بحيث  و�شيا�شيًا.  وامنيًا  واجتماعيًا  اقت�شاديًا 
ل   " مبداأ  �شمن  اخلا�ض  القطاع  عمل  يكون 

افراط ول تفريط " .
ثانيا: م�شارف بال فوائد 

�شاحب  ف��ان  ال��ف��وائ��د  نظام  �شيادة  ظ��ل  يف 
على  بفائدة  املال  اقرا�ض  يف�شل  املال  راأ�ض 
الفائدة  لن  النتاجية،  امل�شاريع  يف  توظيفه 
اي�شًا  يف�شل  و�شوف  حال  اي  على  م�شمونة 
�شي�شطر  وبهذا  ق�شري،  لأجل  املال  يقر�ض  ان 
اىل  قريبًا  ال��وف��اء  اج��ل  دام  م��ا  املقرت�شون 
الجل،  ق�شرية  م�شاريع  يف  اموالهم  ا�شتخدام 
الوقت  يف  املبلغ  اع���ادة  بامكانهم  ليكون 
املحدد مع الفائدة املتفق عليها اىل الراأ�شمايل 
العمال  رجال  فان  هذا  على  وع��الوًة  الدائن. 
على  يقدموا  لن  �شوف  الفائدة،  نظام  ظل  يف 
الراأ�شماليني وتوظيفه  راأ�ض املال من  اقرتا�ض 
تربهن  مل  ما  �شناعي،  او  جتاري  م�رشوع  يف 
باإمكانهم احل�شول على ربح  ان  الظروف على 
الراأ�شمايل،  يتقا�شاها  التي  الفائدة  على  يزيد 
ا�شكال  من  كثري  ممار�شة  عن  يعيقهم  وه��ذا 
الغاء  عند  واأما  الظروف.  من  كثري  يف  الن�شاط 
اىل  امل��راب��ني  الراأ�شماليني  وحت��ول  ال��ف��ائ��دة، 
جتار م�شاهمني مبا�رشة يف خمتلف امل�شاريع 
التجارية وال�شناعية، فانهم �شوف يجدون من 
لنهم  الربح  من  اقل  بقدر  الكتفاء  م�شلحتهم 
الفوائد،  با�شم  ت�شليم جزء منه  اىل  مل ي�شطروا 
توظيف  اي�شًا  م�شلحتهم  من  يجدون  و�شوف 
الفائ�ض عن حاجتهم من الرباح يف م�شاريع 
انفاق  حتقيق  يتم  وبذلك   ، والتجارة  النتاج 
بدًل   ، وانتاجيًا  ا�شتهالكيًا  انفاقًا  كله  الناجت 
عن جتميد جزء منه يف جيوب املرابني بالرغم 
وتوقف   ، اليه  وال�شناعة  التجارة  حاجة  من 
 . انفاقه  على  املنتجات  م��ن  ج��زء  ت�رشيف 
منع  الفوائد  نظام  الغاء  مع  التزامن  وينبغي 
هجرة روؤو���ض الم��وال نحو اخل��ارج بحثًا عن 
الفوائد ، ل�شمان تفعيلها يف الداخل من خالل 
ال�رشائب على الموال املكتنزة ، وذلك ملا لها 

من اآثار ايجابية �شتت�شح فيما بعد. 
ثالثا: جتهيز البنى التحتية 

�شاأنه  من  والفوقية  التحتية  البنى  جتهيز  ان 
ان يزيد من �رشعة بناء القت�شاد، اإذ ان توفري 
ال�رشف  �شبكة  ومد  النقي  املياه  نقل  �شبكات 
ومعاجلتها  النفايات  نقل  وكيفية  ال�شحي 
التعليمية  واخل���دم���ات  ال��ك��ه��رب��اء  وت��وف��ري 
لأي  ا�شا�شيا  مرتكزا  ُتعد   ، وال�شكن  وال�شحية 
تقدم يف البلد ومرفقا تنمويا يف غاية الهمية 
مرافق  عليه  تعتمد  ، حيث  متطور  لأي جمتمع 
، فكلما كانت  التنمية الخرى وا�شا�ض تقدمها 
النتاج  تكاليف  تخفي�ض  اىل  ت��وؤدي  متطورة 
والعك�ض �شحيح ، لذا فمن املهم تركيز العناية 
الفائقة بها وان يواكب تطورها م�شتوى العامل 

املتقدم.
رابعا: تفعيل ال�شمان الجتماعي 

يوؤدي ال�شمان الجتماعي دوراً كبرياً يف دعم 
باأنه  الفرد  اح�شا�ض  ان  اإذ   ، اخلا�ض  القطاع 
م�شمون من قبل الدولة وان م�شتوى كرميًا من 

 ، احلياة مكفول له حتى لو خ�رش يف م�رشوعه 
ميثل ر�شيدا نف�شيا كبريا ، يزيد من �شجاعته ، 
ويدفع به اىل خمتلف ميادين النتاج ، وينمي 
يفقد  ملن  خالفًا  والبتكار  البداع  عن�رش  فيه 
اغلب  يف  فانه   ، الكفالة  وتلك   ، ال�شمان  ذلك 
والتجديد  الن�شاط  ال��وان  عن  يحجم  الحيان 
تهدد  ل  التي  املحتملة  اخل�شارة  من  خوفًا   ،
ما  وكرامته  حياته  تهدد  بل   ، فح�شب  ماله 
دام لن يجد من يكفله ويوفر له ا�شباب احلياة 
الكرمية ، اذا خ�رش ماله و�شاع يف خ�شم انعدام 
ال�شمان الجتماعي ، ومن اأجل ذلك لن توؤاتيه 
تلك ال�شجاعة وذلك العزم الذي يبعثه ال�شمان 
الجتماعي يف نفو�ض الفراد الذين يعي�شون يف 

كنفه. 
خام�شا: فر�ض ال�رشائب على الأموال املكتنزة

مع  املتنا�شب  بالإنفاق  القت�شاد  حقن  يوؤدي 
الختاللت  ظهور  لتاليف   ، املتاحة  امل��وارد 
القت�شادية ، اىل مزيد من الن�شاط القت�شادي 
بالإنفاق  الدولة  قيام  عرب  يتم  النفاق  ذلك   ،
العام �شواء كان ا�شتهالكيًا او ا�شتثماريًا ، لكن 
يف حالة نق�ض الموال العامة فاإن با�شتطاعة 
الدولة اللجوء اىل فر�ض ال�رشائب على الموال 
اىل  ي�شطر  ما  اخلا�ض  القطاع  لدى  املكتنزة 
اخ���راج الم���وال اىل دائ���رة الن��ت��اج ب��دًل عن 
اكتنازها لأنه يف ظل احتفاظه باكتناز الموال 
�شيعر�شها اىل فقدان ق�شم منها بفعل ال�رشائب 
. ان اخراج الموال اىل دائرة النتاج يوؤدي اىل 
مزيد من ال�شتثمار والطلب على اليدي العاملة 
ذاته  الوقت  يعني يف  كما   ، البطالة  فتنخف�ض 
حت�شني  عن  ف�شال  القت�شادي  النمو  زي��ادة 
ميزان املدفوعات ، وهذا ما يعني التخل�ض من 
والو�شول  القت�شادية  وامل�شاكل  الختاللت 

اخرياً اىل بناء القت�شاد ال�شليم.
�شاد�شا: حتقيق التوازن بني الريف واملدن 

ينبغي على الدارة الكفوءة اخذ م�شاألة التوازن 
اإذ   ، الهتمام  بعني  والري��اف  امل��دن  بني  ما 
ايالء املزيد من الهتمام باملدن �شيعر�ض  ان 
والختاللت  امل�شاكل  من  مزيد  اىل  القت�شاد 
اقت�شاد  القت�شادية وبالتايل لن نح�شل على 
من  تظهر  والخ��ت��اللت  امل�شاكل  تلك   . جيد 
املدينة  اىل  الريف  من  الهجرة  زي��ادة  خ��الل 
للح�شول والتنعم باخلدمات التي يح�شل عليها 
افراد املدن كنتيجة لهتمام الدولة بها . زيادة 
واهمال  انتاجية  انخفا�ض  اىل  توؤدي  الهجرة 
الطلب على املنتجات  الزراعي وزيادة  القطاع 
ال�شترياد  زيادة  اىل  يوؤدي  ما  وهذا  الزراعية 
وزيادة الطلب على العملة الجنبية وا�شتنزافها 
وتدهور قيمة العملة املحلية وح�شول اختالل 
مليزان املدفوعات هذا من ناحية ، ومن ناحية 
ال�شغط  من  املزيد  التوليد  اىل  ت��وؤدي  اخ��رى 
املدن  افراد  عليها  يح�شل  التي  اخلدمات  على 
فينخف�ض م�شتوى اخلدمات ويتطلب مزيداً من 
النفاق لتو�شيع دائرة اخلدمات لت�شمل الزيادة 
التي ح�شلت كنتيجة لزيادة الهجرة من الريف 
اىل املدينة . يف حني ان الهتمام منذ البداية 
والري���اف  امل���دن  ب��ني  م��ا  ال��ت��وازن  بتحقيق 
ان  ميكن  التي  امل�شاكل  ك��ل  على  �شيق�شي 
تظهر يف حالة عدم حتققه، وبالتايل ن�شتطيع 
احل�شول على اقت�شاد ل ينطوي على امل�شاكل 

والختاللت القت�شادية والجتماعية. 

�شحوة اأوروبا يف رد فعلها �شد ال�شعوبية كانت ت�شري 
الأح��د،  ي��وم  ظهر  بعد  �شاعات.  لب�شع  ي��رام  ما  على 
النتخابات  خ�رش  املتطرف  اليميني  املر�شح  اأن  تبني 
الرئا�شية النم�شاوية. لكن اخلرب ال�شار من النم�شا ُطم�ض 
بخرب �شيئ يف ذلك امل�شاء نف�شه، من اجلانب الآخر من 
الإيطايل،  ال��وزراء  رئي�ض  رينزي،  ماتيو  الأل��ب.  جبال 
الإ�شالح  اأج��ل  من  اإليه  دع��ا  ال��ذي  ال�شتفتاء  خ�رش 

الد�شتوري واأكد اأنه �شي�شتقيل من من�شبه.
لي�شت  اأوروب��ا  على  الإيطايل  ال�شتفتاء  نتيجة  عواقب 
الذي حدث  ال�شتفتاء  ب�شكل وا�شح مثل عواقب  مثرية 
يف بريطانيا يف حزيران )يونيو(. �شّوت الربيطانيون 
الإيطاليون  رف�ض  بينما  الأوروب��ي،  الحتاد  ملغادرة 
بب�شاطة بع�ض التغيريات الد�شتورية املعقدة التي عّدها 

كثري من اخلرباء اأنها اأ�شال يف غري حملها.
ي�شكالن  رينزي  وا�شتقالة  بريطانيا"  "خروج  ذلك  مع 
الأوروبي  امل�رشوع  نف�شها.  الق�شة  من  جزءا  بالتاأكيد 
مغادرة  بريطانيا  ق��رار  م�شبوق.  غري  �شغطا  يواجه 
الحتاد الأوروبي هو الدليل الأبرز على ذلك. لكن على 
املدى الطويل ميكن لالأزمة التي تتك�شف يف اإيطاليا اأن 
ت�شكل تهديدا اأكرث خطورة على بقاء الحتاد الأوروبي. 

اأ�شباب هذا تعد �شيا�شية واقت�شادية وحتى جغرافية.
�شتة  من  واح��دة  بريطانيا،  من  العك�ض  على  اإيطاليا، 
اجلماعة  كانت  الأوروب��ي.  لالحتاد  موؤ�ش�شني  اأع�شاء 
خالل  من  اأ�ش�شت  قد  الأ�شلية  الأوروبية  القت�شادية 
معاهدة روما التي وقعت يف عام 1957. وعلى الرغم 
املناه�شني  اأك��رث  دائما  كانوا  الربيطانيني  اأن  من 
الحت��اد  يف  الكربى  البلدان  بني  الأوروب���ي  للتكامل 
املتحم�شني  اأكرث  تقليديا  الإيطاليون  كان  الأوروب��ي، 
لتوحيد اأوروبا. لكن املواقف جتاه الحتاد الأوروبي يف 

اإيطاليا تغريت ب�شكل كبري، ردا على الركود القت�شادي 
من  وامل��خ��اوف  ال��ي��ورو،  واأزم���ة  ال��ب��الد،  الطويل يف 
اأن  امل�شتغرب  من  لي�ض  بالتايل  ال�رشعية.  غري  الهجرة 
الو�شع  من  اأمل  بخيبة  الإيطاليون  الناخبون  ي�شاب 
املائة  يف   25 عن  يقل  ل  ما  اإيطاليا  فقدت  الراهن. 
املالية عام 2008.  الأزمة  ال�شناعي منذ  الإنتاج  من 
لي�ض  لذلك  املائة.  يف   40 من  قريبة  ال�شباب  وبطالة 
الإيطاليني يربطون ظهور  اأن كثريا من  من امل�شتغرب 
يعتقد  الواقع،  يف  يعي�شونه.  الذي  الركود  ب�شبه  اليورو 
بع�ض اخلرباء القت�شاديني اإن اليورو كان كارثة على 
القدرة التناف�شية لإيطاليا، فقد ا�شتبعد اأدوات تخفي�ض 
عبء  من  تزيد  انكما�شية  بيئة  واأوج��د  العملة،  قيمة 
الديون. على هذه اخللفية القامتة، من املمكن اأن يكون 
ميثلون  الذين  اإيطاليا  وزراء  روؤ�شاء  اآخر  اأحد  رينزي 
اأخذ  لكنه  بالده.  يف  لأوروبا  املوؤيد  التقليدي  املوقف 
لربوك�شل،  �شديدة  انتقادات  يوجه  الأخ��رية  الآون��ة  يف 

م�شاعدة  وجود  عدم  مع  مفهومة  اأمل  خيبة  عن  معربا 
ملئات الآلف من الالجئني الذين هبطوا على ال�شواطئ 
بالغ�شب من  اأي�شا  رينزي  و�شعرت حكومة  الإيطالية. 

التق�شف القت�شادي الذي تفر�شه برلني وبروك�شل.
ل  هذا  لأوروب��ا.  موؤيدا  اأ�شا�شا  رينزي  ظل  ذل��ك،  ومع 
الآن فر�شة  التي تنتظر  اأحزاب املعار�شة  ينطبق على 
بقيادة  جنوم"،  "خم�ض  حركة  من�شبه.  على  للح�شول 
يف  ب��ارزا  دورا  اأدت  جريللو،  بيبي  الكوميدي  املمثل 
با�شتعادة  هزمية رينزي. ت�رش احلركة على مطالبتها 
اإيطاليا ال�شيادة من بروك�شل، واقرتحت اإجراء ا�شتفتاء 
غريللو  ي��رى  كذلك  ال��ي��ورو.  منطقة  من  اخل��روج  على 
يف  للموؤ�ش�شة  مناه�شة  عامة  موجة  من  جزءا  حركته 
ترمب  دونالد  بانت�شار  اأ�شاد  وقد  كافة،  الغرب  اأنحاء 
يف الوليات املتحدة وعّده انت�شارا على "املا�شونيني 

واملجموعات امل�رشفية ال�شخمة وال�شينيني".
اأن  ميكن  التي  الإيطالية  ال�شعبوية  اأن  يف  الأ�شباب 

اأكرث عمقا  الأوروبي،  املطاف الحتاد  نهاية  تهدد يف 
"خروج بريطانيا" لي�شت لها بب�شاطة عالقة  حتى من 
الأمر  الأوروب��ي.  باملثال  التقليدي  اإيطاليا  التزام  مع 
اليورو،  ت�شتخدم  اإيطاليا  اأن  حقيقة  هو  اأي�شا  احلا�شم 
يف حني اأبقت بريطانيا على عملتها اخلا�شة. لذلك، يف 
اأعمال موؤملة  "خروج بريطانيا" ينطوي على  اأن  حني 
ومعقدة، اإل اأنه ل يهدد مبا�رشة بقاء العملة املوحدة - 
اأو خطر اإطالق العنان لأزمة مالية. لكن �شل�شلة الأحداث 
التي انطلقت من هزمية ا�شتفتاء رينزي ميكن اأن تفعل 
امل�رشيف  النظام  يهدد  املبا�رش  اخلطر  معا.  الأمرين 
الر�شملة  اإعادة  الأزم��ة،  من  اجلديد  اجلو  يف  الإيطايل. 
"مونتي دي  �شيما  املعتلة - ول  للم�شارف  املقرتحة 
اإىل  اأن يوؤدي  با�شي دي �شيينا" - مهددة. ميكن لذلك 
الذي  الأمر  الدولة،  اأم��وال  من  اإنقاذ  بعمليات  مطالب 
بالديون.  مثقلة  اأ�شال  الدولة  بو�شف  �شعبا  �شيكون 
الإيطالية  الديون  وميكن لإحياء املخاوف حول حجم 

اإىل  يوؤدي  الذي  الأمر  امل�شتثمرين،  بعد ذلك  اأن يخيف 
للدولة  املالية  امل��الءة  ويهدد  الفائدة  اأ�شعار  ارتفاع 
اأوروبية  اإنقاذ  عملية  تنظيم  �شيكون  نف�شها.  الإيطالية 
لإيطاليا اأ�شعب بكثري مما كان عليه "اإنقاذ" اليونان. 
وبالنظر اإىل حجم القت�شاد، فاإن كميات املبالغ التي 
الذي  – الأمر  اأكرب بكثري  اإليها  اأن تدعو احلاجة  ميكن 
الأمل��اين،  الربملان  يف  �شيا�شية  ثورة  اإىل  ي��وؤدي  رمبا 
يف  هناك  املقررة  الربملانية  النتخابات  مع  خا�شة 
تفكك  فاإن  النقطة،  هذه  عند  املقبل.  )�شبتمرب(  اأيلول 
اليورو ميكن اأن ي�شبح مرة اأخرى احتمال حقيقيا جدا.
يف  الإي��ط��ال��ي��ة  امل��وه��ب��ة  ه��ن��اك  اخللفية  ه��ذه  على 
ال�شيا�شية  الناحيتني  من  اتفق  كيفما  ال�شري  حماولة 
النهيار  جتنب  نف�شه  ال��وق��ت  ويف  والق��ت�����ش��ادي��ة، 
النهائي. يبدو اأن الحتاد الأوروبي اكت�شب �شيئا �شبيها 
الطويلة  ال�شنوات  مدى  على  نف�شها  املوهبة  هذه  من 

لأزمة اليورو.
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خسارة رينزي تجعل تفكك اليورو احتماال حقيقيًا
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ثمانية شروط لنهوض االقتصاد العراقي
حامد عبد الحسين الجبوري

الجزء األول

كيران ستيسي

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

639.63
4.84
0.75%

637,461,316
716,440,830
454
43
6
23
14

0.87
158,395,912.00

0.58
98,624,500.00

0.34
77,600,000.00

0.79
65,444,631.00

0.58
52,350,000.00

)BBOB( بغداد

)BMFI( موصل

)BBAY( بلبنك

)IKLV( كندفت

)BIBI( اثمار

0.87
138,574,992.00

2.47
66,493,400.00

0.58
57,222,208.00

0.79
52,175,704.00

0.90
45,760,976.00

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BMFI( موصل

)IKLV( كندفت

)BSUC( سومر
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