
ما هو معروف للجميع ، ان االقت�صاد العراقي مبني على مورد النفط الذي 
يوفر نحو 98 باملئة من اإيراداته ، ولي�س لدينا اأي مورد اآخر يف االأفق.

فاإن حماية  لذلك  اآخر،  بلد نفطي  اأي  نراه يف  امل�صوه نكاد ال  الو�صع  هذا 
القطاعات  ان  مبعنى  االقت�صادية،  �صيا�صتنا  اأولويات  اأه��م  امل��ورد  هذا 
بعد  ت�صتقر  مل  االقت�صادي  النظام  مالمح  وان  متداخلة  االقت�صادية 
ان  اىل  يعود  ذلك  يف  وال�صبب  عاما،   14 مرور  من  الرغم  على  االآن  حتى 
 .. العراق يواجه مهمات معقدة ومت�صابكة، بع�صها يت�صل برتكة املا�صي 
احل�صار  وتبعات  احلروب  نتيجة  ثقيلة  تركة  انها  للجميع  وا�صحة  وهي 

االقت�صادي و�صوء االدارة املالية.
االقت�صادية  االإ�صالحات  اجراء  يف  الرغبة  القول:  ميكننا  االآخر  وبع�صها 
املرحلة  اأه��داف  حتقيق  اجل  من  كلية  اقت�صادية  اآليات  خلق  تكفل  التي 

الراهنة.
اأية  للما�صي ومل حتدث  امتداد  االقت�صادي  احلايل هو  الهيكل  وبالتايل  
تغيريات جوهرية، حيث تراجعت قطاعات ال�صناعة والزراعة واال�صتثمار 
بات  الذي  العراقي  االقت�صاد  حركة  يف  دورها  وانعدم  وغريها  والتاأمني 

قيادة  على  قادر  غري  العام  القطاع  وا�صبح  تفعيل،   اىل  احلاجة  باأم�ّس 
االقت�صاد الوطني، وتف�صي ظواهر غريبة وغري �صليمة يف االداء االقت�صادي، 
مع ارتفاع وا�صح وملحوظ يف ن�صبة دعمه يف املوازنة العامة بحيث ت�صكل 

اأكرث من 50 باملئة من االنفاق العام.
معا،  واملتقدمة  النامية  اكرثاالقت�صاديات  يف  ماألوفة  غري  ظاهرة  وهي 
اأرتفاع ن�صبة البطالة �صنويا بن�صبة اكرث من 28 باملئة من القوى  وكذلك 
و2015   2014 االأع��وام  موازنات  يف  التعيينات  توقفت  حيث  العاملة 
ازدياد  اىل  ادى  ما  العمل  العاطلني عن  افواج  وازدادت  و2016 و2017 
لقمة  على  احل�صول  اجل  من  ال�صباب  بني  والهجرة  ايجابية  غري  ظواهر 

العي�س الرغيد خارج الوطن.
الرواتب واالجور اال ان  ا�صتقرار املداخيل بالرغم من حت�صن   وكذلك عدم 
اال�صتقطاع  ون�صب  وال�رضائب  الر�صوم  فر�س  �صيا�صة  اىل  جلاأت  احلكومة 
الكبرية على رواتب موظفي الدولة واملتقاعدين ما خلق حالة من اال�صتياء 
والتذمر لدى املواطنني، وكاجراء اف�صل كان يتطلب االمر ان تقوم اجلهات 

املعنية بتقليل رواتب وخم�ص�صات الرئا�صات الثالث.
وننبه اىل اهمية �صبط ال�صيا�صتني املالية والنقدية و�صبط حركة و�صلوك 
الفعالة يف تنمية االقت�صاد  امل�صارف احلكومية واخلا�صة يف امل�صاهمة 

املتكررة  �صكوتًا يف عدم حما�صبتها على خمالفاتها  لكن هناك  العراقي، 
من  املالية  مواردها  تعظيم  خالل  من  دعمها  بل  امل�رضفية،  للمعايري 
جني االأرباح من امل�صاركة يف مزاد العملة الذي لديه وجهة نظر متحفظة 
على قيامه. ان املرحلة الراهنة بعد الت�صديق على املوازنة العامة للدولة 
التق�صفية لعام 2017 تتطلب اجلدية وال�صجاعة وعدم الرتاجع مهما تكن 
التحديات اجراء حزمة اال�صالحات االقت�صادية ال�رضيعة املتعلقة مب�صاكل 
االأ�صا�صية  واخلدمات  البطالة  مع�صلة  وحل  ومداخيلهم  املواطنني  حياة 

باأ�رضع وقت ممكن ومن دون تردد.
الهياكل  م�صتوى  االأ�صا�صية على  االقت�صادية  الال�صالحات  باجراء  القيام 
واالأطر، وهذا يتطلب اجلدية يف تنفيذ اآليات اقت�صاد ال�صوق ب�صكل يتوازى 
هذه  يف  االقت�صادية  ال�صيا�صة  جوهر  هو  هذا  ان  ونعتقد  الدولة  دور  مع 
املرحلة. اما بالن�صبة لدور القطاع اخلا�س يف هذه العملية برمتها، فالبد 
لنا ان ن�صجعه وندعمه ونزجه يف جماالت وم�صاريع م�صتخدمة كاأن يكون 
وتو�صع  احلا�رض،  الوقت  يف  ما  نوعًا  املزدهر  املقاوالت  قطاع  يف  اوال 
معايري مهنية وا�صحة متنع جميع ا�صكال الف�صاد، ويتم البحث يف ايجاد 
اآليات قانونية فعالة لتكون �صيغًا وا�صحة يف التعاون الوثيق يف خمتلف 

املجاالت من اجل امل�صلحة الوطنية واعمار البلد بكل �صفافية وا�صتدامة.

التي  العبارة  هذه  احلديثة"  العمارة  "اأ�صباح 
بياتري�س  فيها  ت�صف  ال��ت��ي  ه��ي  ُتن�صى  ال 
حالة  املعماري،  الهند�صة  موؤرخة  كولومينا، 
"موجودة  املهنة.  ه��ذه  يف  وو�صعها  امل��راأة 
يف كل مكان، وهي بالغة االأهمية، لكنها غري 

مرئية على نحو غريب".
من  اأك��رث  الن�صاء  ت�صكل  املتحدة،  اململكة  يف 
ن�صف ن�صبة القبول يف اجلامعات يف تخ�ص�س 
ربع  ي�صكلن  لكنهن  امل��ع��م��اري��ة،  الهند�صة 
املهند�صني املعماريني امل�صجلني فقط. هنالك 

خطاأ ما.
"املهند�س  جم��ل��ة  ق���ررت   ،2012 ع���ام  يف 
املعماري" اأن تقدم امل�صاعدة بخ�صو�س اإنهاء 
املهنة، من  للمراأة يف هذه  اخلفي  الطابع  هذا 
خالل دعم جائزة تقدَّم الإجناز املراأة يف جمال 

الهند�صة املعمارية. 
وقد �صميت جائزة )جني درو( على ا�صم مهند�صة 
اأ�صلوبها يت�صم  معمارية بريطانية بارزة، كان 
 ،1996 ع��ام  يف  وتوفيت  احلديث،  بالطابع 

املتميزة مع  املمار�صة  �صنوات عديدة من  بعد 
زوجها ماك�صويل فراي.

الفائزة بجائزة العام احلايل هي ِدنيز �صكوت 
مدينة  من  عاما   85 العمر  من  البالغة  براون 
براون  �صكوت  اأن  من  الرغم  على  فيالدلفيا. 
حياتها  مدة  خالل  متاما  مرئية  تكن  مل  رمبا 
املهنية الطويلة، بداأت اجلائزة يف اإحقاق خطاأ 
اأكرب  فنتوري،  روبرت  زوجها،  ُمِنح  حني  وقع 
جائزة يف جمال الهند�صة املعمارية، بريتزكر، 
على  ب��راون،  �صكوت  اأُغِفلت   ،1991 عام  يف 
املهنية  حياتهما  ببناء  قاما  اأنهما  من  الرغم 

معا.
اإغفال �صكوت براون عن منحها جائزة بريتزكر 
مت الت�صدي له من خالل عري�صة ُقدمت يف عام 
على  املطاف  نهاية  يف  ح�صلت  )التي   2013
20 األف توقيع( بهدف اإعطائها التكرمي نف�صه. 
رف�صت جلنة اجلائزة هذه العري�صة. هل �صعرت 
العري�صة  كانت  ال.  "ال،  هي:  تقول  باملرارة؟ 
بريتزكر  ج��ائ��زة  ه��ذه  كانت  ج��ائ��زت��ي،  ه��ي 
بالن�صبة يل. نحن ل�صنا بحاجة الحتفال توزيع 
االعرتاف  يتم  اأن  يف  اأرغ��ب  فقط  اآخ��ر،  جوائز 

باالإبداع امل�صرتك مع زوجي".
�صائعة.  التحيزات  هذه  مثل  تزال  ال  ذلك،  مع 
�صاعات  املعمارية عامل �صعب:  الهند�صة  عامل 
با�صتثناء  ردي��ئ��ة  واالأج����ور  ط��وي��ل��ة،  العمل 
هناك  ت��زال  وال  املهنة،  يف  البارزة  االأ�صماء 
قيود اأمام املراأة نتيجة ثقافة مهوو�صة باأفكار 
ذكورية عن العبقري ذي التفكري امل�صتقل، التي 
حددتها اآين راند يف روايتها التي ن�رضتها يف 
االأ�صلي". ميكن  "امل�صدر  بعنوان  عام 1943 
يف  القوية  الذكورية  ال��روؤي��ة  ه��ذه  اإن  القول 
تقييد  على  عملت  املعمارية  الهند�صة  جمال 

عمل املراأة الأجيال.
حرمت  حديد،  زها  وف��اة  املا�صي،  العام  يف 
زها  اأ�صبحت  الن�صاء.  واأقوى  اأبرز  من  النظام 
حديد ناجحة من خالل جعل نف�صها اأكرث قوة 
من  ن�صاطا  واأكرث  ال�صخ�صية  عن  تعبريا  واأكرث 
يل  قالت   ،2007 ع��ام  يف  ال��ذك��ور.  نظرائها 
�صاأ�صمى  اأنني  تعتقد  "لو كنُت رجال، هل  زها: 
�صخ�صية ن�صائية ناجحة؟ ال - �صيتحدثون فقط 

عن الهند�صة املعمارية".
للهند�صة  ميكن  كيف  ح��ول  تكهنات  هنالك 

اأن  املعمارية 
خمتلفة  ت��ك��ون 
فيما لو كانت من 
ال��ن�����ص��اء،  ت�صميم 
اأن  م��ث��ل��م��ا  مت���ام���ا 
هناك نقا�صا ال ينتهي 
ا�صتفادة  كيفية  ح��ول 
ال�����رضك��ات ال��ك��ربى من 
وج�����ود ع����دد اأك�����رب من 
مثل  لكن  القمة،  يف  الن�صاء 
عليها  يغلب  املناق�صات  هذه 
التب�صيط. تقول املهند�صة  طابع 
امل��ع��م��اري��ة اأن���وب���ام���ا ك��ون��دو 
تعي�س  التي  الهند  يف  امل��ول��ودة 
باالرتياح  اأ�صعر  ال  "اأنا  مدريد:  يف 
اأن  اأنثى.  من كوين مهند�صة معمارية 
ذاته  بحد  هو  معماريا  مهند�صا  تكون 
ت�صعر  اأن  باملكابدة، من دون  يت�صم  اأمر 

بالقلق من كونك امراأة".
جواب:  اإىل  يحتاج  ال  وا�صحا  �صوؤاال  تطرح 
اإليها  يحتاج  التي  واالإمكانات  القدرات  "ما 
اأنا  هل  معماريا؟  مهند�صا  لي�صبح  ال�صخ�س 
اأال  لرجل؟  تنا�صلي  جهاز  يل  ليكون  بحاجة 
مثل  اأي�صا؟  ح�صا�صا  يكون  اأن  للرجل  ميكن 

ينتجون  الذين  الرجال  حول  النقا�صات  هذه 
زها  واأن  للرجل  تنا�صلي  بجهاز  اأ�صبه  اأبراجا 
دورة  عليه  )لتقام  ريا�صيا  ملعبا  �صممت  قد 
جهازا  ي�صبه  طوكيو(  يف  االأوملبية  االألعاب 
بطابع  تت�صم  نقا�صات  هي  للمراأة،  تنا�صليا 

اال�صتخفاف باجلن�صني معا.
وباملثل، فاإن مفهوم تقدمي جائزة للن�صاء يثري 
اإ�صكالية يف بع�س االأذهان. على �صبيل املثال، 
تخربين املهند�صة املعمارية الربيطانية �صارة 
"ت�صعر باالنتقاد نوعا ما"  باأنها  ويجلزويرث 

ملثل هذه اجلوائز. 
وهذه  للمناف�صة،  الن�صاء  تعر�س  "اإنها  وتقول: 
القدمية  امل�صكلة   - بال�صبط  امل�صكلة  ه��ي 
و�صكوت  ويجلزويرث  من  كل  تتفق  نف�صها". 
براون وكولومينا جميعا حول اأهمية االعرتاف 
ي�صمل  "رمبا  ب��راون:  �صكوت  تقول  بالتعاون. 
بناء املبنى عدة اآالف من االأ�صخا�س القائمني 
بف�صل  االع��رتاف  ميكنك  كيف  ت�صييده.  على 

واحد فقط؟"
"الهند�صة  ال���راأي.  يف  معها  كولومينا  تتفق 
عن  جوهريا  اختالفا  خمتلف  حقل  املعمارية 
بحاجة  نحن  تعاونية.  ممار�صة  فهي  الفن، 
يف  االأف��الم.  اإنتاج  مثل  اأنها  على  اإليها  للنظر 
االأفالم ُين�صب اإىل كل �صخ�س العمل الذي قام 

به". 
اأ�صباح  تاريخ  يف  اأخ��رى  م��رة  تغو�س  وه��ي 
ريني(  )ت�صارلز  "اعتاد  املعمارية.  الهند�صة 
مارجريت  زوج��ت��ه،  اإن  يقول  اأن  ماكنتو�س 
ذلك  ومع  احلقيقي،  العبقري  هي  ماكدونالد، 

يتذكر التاريخ ماكنتو�س فقط. 
روه���ه،  دي���ر  ف���ان  مي�س  م��ع  راي�������س،  ليلي 
كلهم  كوربوزييه-  لو  مع  برييان  وت�صارلوت 
املتمثلة  الفكرة  هذه  النجومية،  نظام  اختفوا. 
الوقوف  يف وجود �صخ�س عبقري، يعمل على 

يف وجه املراأة".
ما،  عبقرية رجل  فردي عن  تعبري  اأنه  يعد  ما 
من  ارُتكب  اإذا  عدوانا  يعد  حديد،  اأدرك��ت  كما 
غري  اأم��ر  "اإنه  ويجلزويرث:  تقول  ام��راأة.  قبل 
زاويتها،  ع��ن  للدفاع  امل���راأة  حتتاج  م��ري��ح. 
ُينَظر  ب��اأن  تخاطر  فهي  ذل��ك،  فعلت  اإن  لكن 
اليزال  وج�صعة.  كريهة  ام��راأة  اأنها  على  اإليها 
النا�س خائفون من احلركة الن�صائية، لكنهم ال 
اأداة لفهم  ال�صحيح، بو�صفها  يدركون معناها 

ما يجري حولهم".
توا�صل قائلة: "ال نزال ال نتطرق لهذا املو�صوع 
ب�صكل كاف، ومن االأمور ال�صاعقة، على �صبيل 
اأنه حتى املهند�صني املعماريني  املثال، كيف 
ال  ي��زال��ون  ال  تقدميون  اأنهم  ُيفرَت�س  الذين 
اأهمية وجود ثقافة عمل مرنة. وهذه  يفهمون 
تتعلق  ق�صية  بل  الن�صاء،  تخ�س  ق�صية  لي�صت 

بنوعية حياة اجلميع".
تقول  دوره.  ي��وؤدي  ال�رضف  اجلن�صي  التحيز 
ميكن  االأكادميية،  احلياة  "يف  ب��راون:  �صكوت 
اأن اأقول �صيئا ما وميكن اأن يقول اأحد الرجال 
........" ومن  اأن ما تعنيه ِدنيز حقا هو  "اأعتقد 
ثم يقول راأيه. اأو اأن تتم دعوة بوب اإىل منا�صبة 
ما واأكون مدعوة حل�صور ماأدبة غداء لل�صيدات. 
اأبناء جنوب اإفريقيا كانوا �صي�صفون ذلك باأنه 

ف�صل عن�رضي تافه.
كوين  يف  ميزة  هنالك  اأن  راأيت  البداية،  "يف 

و�صوحا.  واأكرث  عادية  غري  ميزة  وهي  ام��راأة، 
لكن بعد ذلك اأدركت باأن هذا ما كانوا ي�صمونه 

"عقلية الرقيق".
مع ذلك، هنالك اأ�صباب حقيقية تدعو للتفاوؤل، 
فتعيني املهند�صني املعماريني من” جرافتون 
دبلن  يف  املوجودة  املعماريني"  للمهند�صني 
اإيفون  وهما  امراأتني،  قبل  من  اأ�ص�صت  )والتي 
يف  قيَّمتني  للعمل  ماكنامارا(  و�صيلي  فاريل 
البندقية  العام املقبل للمنا�صبة التي تعقد يف 
وكاأنه  يبدو  املعمارية،  للهند�صة  �صنتني  كل 

خطوة كبرية. 
�صنتني  كل  تعقد  التي  الثانية  املنا�صبة  اأم��ا 
 )2018( �صيكاغو  يف  املعمارية  للهند�صة 
الذكور  م��ن  خمتلط  فريق  بقيادة  ف�صتكون 
هي  مو�صوي  فار�صيد  �صتكون  حيث  واالإن��اث، 
القيِّمة على موؤمتر جون�صتون ماركلي يف والية 
كاليفورنيا، وق�صم الهند�صة املعمارية ملعر�س 

ال�صيف الأكادميية رويال للعام احلايل.
باملهند�صات  متزايدا  اعرتافا  هنالك  اأن  كما 
 DILLER، املعماريات. ليز ديلر، من �رضكة
دفعت   ،SCOFIDIO + RENFRO
�رضكات  من  واحدة  مكانة  يف  لتكون  ال�رضكة 
الثقافية  للمراكز  العامل  يف  ال��رائ��دة  البناء 
اأن  و�صك  على  ج��اجن  جني  اأن  كما  ال��ب��ارزة، 
املعمارية"،  الهند�صة  عامل  يف  "جنمة  ت�صبح 
واأنابيال �صيلدورف من نيويورك هي املهند�صة 
يف  املعار�س  لت�صميم  طلبا  االأكرث  املعمارية 

الواليات املتحدة. 
ف��ازت  فقد  اليابان  م��ن  �صيجما  ك��ازي��و  اأم��ا 
منا�صبة  اإدارة  على  واأ�رضفت  بريتزكر  بجائزة 
البندقية. هناك اأي�صا جيل جديد من ال�رضاكات 
بني بيوت الهند�صة املعمارية ويف احلياة، مبا 
اإلري�س  فون  وبيزو  كانو،  �صيلجا�س  ذلك  يف 

�صاوزن، وداو جونز، وغريهم. 
ما  ب����راون  ���ص��ك��وت  كتبت   1989 ع���ام  يف 
يف  االأ�صلي  احلديث  البطويل  "الثوري  ياأتي: 
تكنولوجيا  من  لديه  مبا  املعمارية  الهند�صة 
من  اجلماهري  اإنقاذ  اإىل  يهدف  الذي  طليعية، 
ذكورية،  �صورة  هو  باجلملة،  االإنتاج  خالل 
هذه  القبيل.  هذا  من  �صيء  هناك  كان  اإن  هذا 
هم  ممن  الرجعيني  لدى  قبوال  تلقى  ال  الفكرة 
يف  �صعارها  يحملون  الذين  العمر  متو�صط  يف 
حمافظة  اأك��رث  نظرة  هناك  احل��ا���رض.  الوقت 
تكون  )رمبا  والرعاية  التن�صئة  اإىل  واأكرث ميال 
اأنثى؟( جتري تزكيتها االآن اإىل اأهل املهنة من 
قبل خمططي املناطق احل�رضية والعاملني يف 
ومن  االجتماعية  العدالة  با�صم  البيئة،  حماية 
اأجل اإنقاذ الكوكب. رمبا ت�صتطيع املراأة ركوب 

هذا االجتاه العام". 
والرعاية  التن�صئة  على  القائمة  البيئة  ه��ذه 
تواجه االآن بيئة �صاعدة تقوم على لغة "غرفة 
تغيري املالب�س". تت�صاءل �صكوت براون، ب�صكل 
باأذنني  قبعات  �صاهدت  "هل  ا�صتغرابي:  يثري 
غطاء  اإىل  هنا  ت�صري  وهي  بالن�صاء؟"  خا�صة 
املحتجون  ويرتديه  باليد،  يخاط  الذي  الراأ�س 
تغري  "هناك  وت�صيف:  ترمب.  �صيا�صات  على 
تعبري  ح��د  على  م�صتمر.  الن�صال  حقيقي". 
ويجلزويرث: "الن�صاء اللواتي كن يطالنب بحق 
من  حتقيقه  ا�صتطعن  ما  يحققن  مل  االنتخاب، 

خالل احلياكة واأ�صغال االإبرة".

�صيا�صات دونالد ترمب ُتعّر�س للخطر عالقة ثنائية 
اجلنوبية  اجل���ارة  م��ع  دوالر  مليار   580 بقيمة 
اإحلاق  �صاأنه  من  االتفاق  اإلغاء  املتحدة.  للواليات 
متلك  تزال  ال  املك�صيك  لكن  باملك�صيك،  كبري  �رضر 

اأوراقا رابحة تلعبها يف اأي مفاو�صات.
ذلك:  من  و�صوحًا  اأك��رث  االأم��ر  يكون  الأن  جم��ال  ال 
دونالد ترمب ُيهدد باإثارة حرب جتارية مع املك�صيك، 
مُيكن اأن مُتّزق عالقة بقيمة مليون دوالر يف الدقيقة. 
االحتمال بعيد املنال لعالقات ثنائية اأف�صل من اأي 
الرئي�س قبل �صاعات  اإليه  اأ�صار  وقت م�صى، وهو ما 
نييتو،  بينيا  اإنريكه  نظريه  مع  قمة  لقاء  تفجري  من 

يبدو االآن كاأنه �رضاب.

مناورات ترمب ت�صتمل على فر�س �رضيبة من جانب 
واحد بن�صبة 20 يف املائة على الواردات املك�صيكية، 
لبدء  تنفيذي  اأمر  توقيع  خالل  من  املك�صيك  واإذالل 
فيه  ك��ان  ال��ذي  الوقت  يف  احل���دودي،  اجل��دار  بناء 
من  اأنه  نييتو  بينيا  واإخبار  وا�صنطن،  يف  وزراوؤه��ا 
الدفع  على  يوافق  مل  ما  القمة،  عقد  املجدي  غري 

مقابل اجلدار.
بني  �صاعة  مل��دة  ا�صتمرت  مكاملة  من  الرغم  على 
الرئي�صني يوم اجلمعة، التي بدا اأنها خففت بع�صا من 
اأكرث  العالقات بني اجلارتني م�صحونة  اأن  اإال  احلّدة، 

من اأي وقت م�صى يف العقود االأربعة املا�صية. 
بول كروجمان احلائز على جائزة نوبل يف االقت�صاد 
املا�صي،  االأ�صبوع  تويرت  ة  من�صّ على  تغريدة  كتب 
قال فيها اإن فريق ترمب كان يت�رضف مثل "اأطفال 
من  خماوف  و�صط  معبئة"،  باأ�صلحة  يلعبون  مدللني 
يف  احلرة  التجارة  اتفاقية  بانهيار  يهدد  النزاع  اأن 

واملك�صيك  املتحدة  الواليات  بني  ال�صمالية  اأمريكا 
وكندا.

ال�صبعينيات  اأوائ��ل  اأ���ص��داء  ت��ردد  ال�رضائب  خطوة 
بن�صبة  ا�صترياد  ر�صوم  نيك�صون  اإدارة  فر�صت  عندما 
على  التي  االأمور  لكن  املك�صيك،  على  املائة  يف   10

املحك هي اأعلى بكثري اليوم.
هناك عالقة ثنائية بقيمة 580 مليار دوالر وماليني 
الوظائف على املحك على كال جانبي احلدود، نتاج 
نحو ربع قرن من التجارة احلرة التي جعلت الواليات 
املتحدة واملك�صيك "لي�صتا جمرد جارين، بل رفيقني 
يف غرفة"، بح�صب تعبري ع�صو الكوجنر�س املك�صيكي 

ال�صابق اأجو�صتني باريو�س جوميز.
مركز  يف  املك�صيك  معهد  رئي�س  وود،  دنكان  يقول 
ب�صاأن  االفرتا�صات  "جميع  وا�صنطن:  يف  ويل�صون 
اأن  االفرتا�س  باإمكاننا  يعد  مل  االآن.  حتدث  العالقة 
يف  �صي�صتمر  التكامل  اأن  اأو  هي  كما  �صتبقى  االأمور 

التعّمق. هناك خطر حقيقي جداً من اأن االأمور �صوف 
تتدهور ب�رضعة كبرية".

حكايات احلدود
الذي  ال�رضر  حلجم  كمي  رق��م  و�صع  ال�صعب  من 
املك�صيك.  على  نافتا  اتفاقية  اإلغاء  فيه  �صيت�صبب 
االأمريكي  التجارة  وزير  م�صاعد  كامونييز،  مايكل 
يف  االأخطر  اليقني  عدم  "حلظة  ذلك  يدعو  ال�صابق، 

العالقة يف االأعوام املائة املا�صية".
خطوط  من  تخرج  التي  ال�صيارات  ماليني  من  اأكرث 
االإنتاج كل عام - �صناعة ال�صيارات كانت واحدة من 
كبار امل�صتفيدين من اتفاقية نافتا - هدية االتفاق 
لل�رضكات  بالن�صبة  االأم��ان  كانت  للمك�صيك  االأعظم 

ملمار�صة االأعمال. 
جارتها،  اإىل  الداخلة  املتحدة  ال��والي��ات  تدفقات 
االأجنبي  اال�صتثمار  جمال  يف  للمك�صيك  م�صدر  اأكرب 
املبا�رض، ارتفعت اأكرث من �صت مرات اإىل 100 مليار 

دوالر منذ دخول اتفاقية نافتا حيز التنفيذ يف عام 
.1994

العام االأول التفاقية نافتا كان عام اأزمة مت�صاعدة 
حيز  فيه  دخلت  الذي  اليوم  يف  للمك�صيك.  بالن�صبة 
التنفيذ، احت�صد متمرودو زاباتي�صتا امل�صّلحون خارج 
اأدغال والية ت�صيابا�س اجلنوبية واأعلنوا احلرب على 
املك�صيكيني  ال�صيا�صيني  من  اثنان  واغتيل  الدولة. 
امليالد،  عيد  بحلول  التالية.  االأ�صهر  يف  البارزين 
ن�صبت اأزمة عملة مدمرة هددت باإدخال املك�صيك اإىل 

حالة العجز عن ال�صداد.
رمبا كان االأمر �صيكون جمرد انهيار مك�صيكي لو اأن 
عميق  جتاري  تكامل  لتحقيق  ت�صَع  مل  البلدان  هذه 

وكا�صح.
اإنقاذ  �رّضع عملية  الذي  كلينتون،  بيل  الرئي�س  اأعلن 
"هذا   ،1995 عام  اأوائل  يف  دوالر  مليار   20 بقيمة 
حتّد اأمريكي. �ُصبل عي�س اآالف العاملني لدينا تعتمد 

على ا�صتمرار منو ال�صادرات القوي اإىل املك�صيك".
بلغت  ال��ت��ج��ارة.  حجم  ارت��ف��ع  عقدين،  م���رور  بعد 
 1.1 الثالثة  ال�����رضك��اء  ب��ني  التجارية  التدفقات 
الثاين  ت�رضين  املنتهي يف  العام  دوالر يف  تريليون 
)نوفمرب( 2016، وذلك وفقًا لبيانات جمعتها �رضكة 

التحليالت باجنيفا. 
كندا  م��ع  الب�صائع  يف  االأم��ريك��ي��ة  التجارة  قيمة 
واملك�صيك ت�صاوي �صعف جتارتها مع ال�صني، حتى 
االأعوام  يف  الرخي�صة  ال�صينية  ال��واردات  تدفق  بعد 
االأخرية، وت�صاوي نحو 10 اأ�صعاف التبادل التجاري 

االأمريكي مع اململكة املتحدة.
ترمب ا�صتغل اتفاقية نافتا خالل احلملة االنتخابية، 
حمّماًل اإّياها م�صوؤولية الق�صاء على وظائف الت�صنيع 
يف الواليات املتحدة. وقد ا�صتغل ذلك اإىل اأق�صى حد 
وجمتمعات  املرتاجعة  ال�صناعة  ذات  الواليات  يف 

العمال اإىل درجة اأنها كافاأته باأن اأعطته اأ�صواتها.
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الجزء األول

هل هدمت زها حديد حاجز تقدم النساء في هندسة المعمار؟
إدوين هيثكوت

عدنان الكناني

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

713.84
2.04
0.29%

10,652,999,189
10,991,931,375

421
35
9
13
13

1.00
2,147,483,647.00

1.26
351,000,000.00

0.18
253,960,000.00

0.57
208,355,000.00

0.44
129,075,926.00

)BZII( عراقنا

)BKUI( كورد

)BNOR( شمال

)BIME( اوسط

)BBAY( بلبنك

1.00
9,501,299,712.00

1.26
442,260,000.00

0.57
120,293,448.00

2.67
95,941,424.00

0.61
69,010,000.00

)BZII( عراقنا

)BKUI( كورد

)BIME( اوسط

)IBSD( بيبسي

)BCOI( أهلي
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