
الف�ساد  ان  على  وغريهم  االقت�ساديني  او�ساط  بني  اجماع 
ان  املايل واالداري يعد تهديداً البد من مواجهته بحزم، بعد 
ات�سع حجم تاأثرياته ال�سلبية يف م�ستوى اخلدمات التي تقدمها 
والنهو�ض  العمل  طبيعة  ويف  جانب  من  احلكومية  الدوائر 

باالقت�ساد العراقي من جانب اخر.
وعلى الرغم من ان الف�ساد املايل واالداري حالة غري ح�سارية 
تقود اىل تفعيل دور املوؤ�س�سات القانونية، فان تطبيق القانون 
يحد من جميع منافذ مرور الف�ساد، الن غياب القانون وعدم 

و�سوح بع�ض التطبيقات ي�سمح با�ست�رشائه. 
وهنا تربز احلاجة اىل الت�رشيعات القانونية ،التي بعيدا عنها ، 
ت�سعب معاجلة هذا املر�ض الذي اثر�سلبا يف كفاءة موؤ�س�سات 

الدولة وت�سبب برتاجع االداء يف بع�سها.
هذه االآفة حتمل بني طياتها الكثري من ال�سلبيات على جميع 
نتاج  وان��ه  االقت�سادية،  واحلياة  التحتية  البنى  مفا�سل 

للظروف التي مر بها العراق خالل العقود املا�سية.
حماربة الف�ساد امر �رشوري ال�سيما ان البلد مقبل على مرحلة 
الراغبة يف  اال�ستثمارية  وال�رشكات  العامل  وا�سع على  انفتاح 
بيئة  باجتاه خلق  نعمل  ان  ولذلك يجب  العراق،  داخل  العمل 

عمل مثالية. 

فالعمل املحكم يف املوؤ�س�سات مينع انت�سار هذه الظاهرة التي 
تعد امرا مرفو�سا ويجب ا�ستئ�سالها من الدوائر واملوؤ�س�سات 
اللجان  دور  تفعيل  يتم  ان  البد  كما  تاثرياتها،  تعاين  التي 

الرقابية وان تعمل ب�سفافية عالية وفق ال�سوابط املحددة.
ال�سفافية  مبعايري  االلتزام  تفعيل  اىل  احلاجة  باأم�ض  نحن 
قوانني  ت�رشيع  يتطلب  وه��ذا  بالبيانات  اخلا�سة  الدولية 
خا�سة تت�سدى ملن ا�سابه مر�ض الف�ساد، ف�سال عن التخطيط 
ال�سليم وتبني الربامج العملية املعاجلة للم�ساكل االقت�سادية، 
تلك  يف  ال�سعف  نقاط  ومعاجلة  املنفذة  اجلهات  وحتديد 
النفقات  �رشف  وتركيز  املالكات  تاأهيل  وكذلك  اجلهات، 
ال�سيا�سة  اولويات  ح�سب  حم��دودة  بن�ساطات  اال�ستثمارية 

االقت�سادية للعمل. 
بجميع  دقيقًا  التزامًا  يتطلب  الفعال  االقت�سادي  احل��راك 
االقت�سادية  احلياة  ميدان  تنظم  التي  واالنظمة  التعليمات 
واخلدمية وجتعل املعامالت ت�سري بان�سيابية عالية من دون 
توؤثر يف  �سخ�سية  اهداف  لتحقيق  متعمد  ارباك  او  تعقيد  اي 

امل�سلحة العامة وتوؤثر يف االقت�ساد الوطني. 
ان امل�ستقبل يتطلب ان ن�رشع �سوب خلق بيئة مثالية وميكن 
ان ن�ستفيد من جتارب اقليمية ودولية ونوظفها لتطوير واقع 
الذي  العراقي  االقت�ساد  وحجم  يتنا�سب  مبا  واالداء  العمل 
ميكنه ان يكون موؤثرا يف ال�سوق الدولية مبا ميلكه من موارد.

من  نيويورك،  يف  اأمنوذجيا  �سيفيا  يوما  كان 
النوع الذي يجعل الو�سول اإىل مكاتب "جولدمان 
�ساك�ض" املكيفة متاما يف و�سط مدينة مانهاتن 
حتررا هنيئا من الطق�ض الرطب يف اخلارج. لكن 
اأحد  اأنه  ذلك  اأثبت  كروبفكا  غاري  اإىل  بالن�سبة 

اأ�سواأ اأيام حياته.
امل��ال  اإدارة  ق�سم  يف  يعمل  ك��روب��ف��ك��ا  ك���ان 
ا�سرتاتيجيات  يف  وحت��دي��دا  "جولدمان"،  يف 
يعمل  ف���رع  وه���و   ،QIS ال��ك��م��ي  اال���س��ت��ث��م��ار 
احلا�سوب،  وعلماء  الريا�سيات،  علماء  فيه 
والفيزيائيون. حتى يف م�رشف جولدمان، كان 
الفكر.  جنوم  كبار  من  الق�سم  ذلك  موظفو  يعد 
املالية  االأ�سواق  من  االإ�سارات  فك  يف  براعتهم 
تعني اأن الوحدة تدير ما قيمته 165 مليار دوالر 
� يف ذروتها - اأكرث من اأي جمموعة من �سناديق 

التحوط.
 ،2007 )اأغ�سط�ض(  اآب  من  ال�ساد�ض  يف  لكن 
االأمريكية  االأ�سواق  بداأت  �سيء. حاملا  كل  انهار 
جل�سة التداول، خوارزميات اال�ستثمار االآيل التي 
القت جناحا كبريا يف ال�سابق وامل�سفرة من قبل 
اأخفقت  اال�ستثمار  ا�سرتاتيجيات  ق�سم  عباقرة 

ب�سكل فظيع وت�ساعدت اخل�سائر بوترية خميفة.
خالل  هداأ  الكمي"  "الزلزال  ب�  يعرف  اأ�سبح  ما 
اإىل حد كبري يف  االأ�سبوع، وكان قد مت احتواوؤه 
الكمبيوتر.  بطاقة  املدعومة  اال�ستثمار  �سناعة 
املالية  االأزم��ة  عليه  خّيمت  ق�سري  وقت  وبعد 
ال�ساأن  علماء  م��ن  جيال  �سوه  لكنه  العاملية. 
"ريني�سان�ض  اإن  حتى  �سرتيت.  وول  يف  امل��ايل 
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جيم�ض  تاأ�سي�سه  يف  �سارك  ال��ذي  االأ���س��ط��وري 
احلرب  خالل  ال�سيفرات  فك  متخ�س�ض  �سيمونز، 
على  يق�سي  وكاد  موؤملة،  خ�سائر  تكبد  الباردة، 

ق�سم ا�سرتاتيجيات اال�ستثمار يف "جولدمان".
وجنح  اأكادمييا،  جنح  هذا  "كل  كروبفكا  يقول 
فجاأة  ثم  العملية،  املمار�سة  يف  طويلة  مل��دة 
اأكرث  كانت  لقد  الرهيب.  احلدث  هذا  علينا  وقع 

التجارب اإذالال يف حياتنا".
الكمي  اال�ستثمار  يعد  �سنوات،  ع�رش  نحو  بعد 
رواج��ا  العامة  االجت��اه��ات  اأك���رث  اأخ���رى  م��رة 
التوايل  على  الثامن  للعام  التمويل.  جمال  يف 
بالكمبيوتر  املدفوعة  التحوط  �سناديق  حققت 
العمالء، وت�ساعفت  م�ستمرة من  داخلة  تدفقات 
اإىل 918 مليار  اأ�سولها منذ عام 2009 لت�سل 
التحوط  �سناديق  اأبحاث  �رشكة  بح�سب  دوالر، 

من  يقلل  الرقم  هذا  وحتى  ري�سري�ض.  فند  هيدج 
قيمة االهتمام، الأن كثريا من �سناديق التحوط 
الكبرية  امل�سرتكة  ال�سناديق  ومديري  التقليدية 
طرقهم  مع  كمية  اأك��رث  اأ�ساليب  مزج  يحاولون 

التقليدية.
رمزا  الكمي  اال�ستثمار  ا�سرتاتيجيات  ق�سم  ويعد 
لنه�سة املحللني الكميني. يف عام 2011 و�سع 
"جولدمان �ساك�ض" اأحد اأكرب معاجلي الكمبيوتر 
ما  الق�سم،  م�سوؤوال عن  اأفاني�سيانز،  اأرمني  لديه، 
�ساعد على حتويل حظوظه. وكانت االأ�سول حتت 
االإدارة يف الق�سم قد و�سلت اإىل م�ستوى منخف�ض 
بلغ 38 مليار دوالر يف عام 2012، لكنه يدير 
االآن ما قيمته 91.8 مليار دوالر من االأ�سول - 

ال تزال دون ذروة الق�سم ما قبل االأزمة.
يقول اأفاني�سيانز "كان اأول �سيء فعلته هو ال�سفر 
ال�سيئة  االأ�سياء  كل  واالعتذار.  عمالئنا  اأكرب  اإىل 
تكن  ومل  املايل،  والرفع  االزدح��ام  على  تنطوي 
اأزمة املحللني الكميني خمتلفة عن غريها. لكن 
اأجهزة  اأن  ح��ول  ت��دور  التي  االأ�سا�سية  الفكرة 
اأف�سل  هذا  من  الكثري  تفعل  اأن  ميكن  الكمبيوتر 
من الب�رش كانت �سحيحة )...( اأ�سعر اأننا ما زلنا 
الكمي  التحليل  ث��ورة  من  االأوىل  امل��راح��ل  يف 

املذكورة، وهذا ما ي�سجعني".
�سواء   - اخل��وارزم��ي  لال�ستثمار  الهائل  النمو 

ال��ت��داوالت  يف 
اأو  ال��رتدد،  عالية 
من  املقبل  اجليل 
املتداولة  ال�سناديق 
اأو  ال���ب���ور����س���ة،  يف 
����س���ن���ادي���ق ال��ت��ح��وط 
ال��ت��ي ت�����س��ت��خ��دم ال��ذك��اء 
وجه  غ��ريرَّ   - اال�سطناعي 
بع�ض  وي��خ�����س��ى  االأ����س���واق. 
اآخر  انهيارا  اأن  من  املحللني 
اأكرث  �سيكون   2007 غ��رار  على 
ا�سرتاتيجيات  انت�سار  ب�سبب  حدة 

التحليل الكمي. 
مدير  بوك�ستيرب،  ري��ت�����س��ارد  ي��ق��ول 
�ستانلي"  "مورجان  ال�سابق يف  املخاطر 
االأبحاث  و"مور كابيتال"، وهو االآن مدير 
يف مكتب وزارة اخلزانة االأمريكية لالأبحاث 
االأك��رب  القلق  م�سدر  يعد  ذل��ك  "اإن  املالية 
�سناديق  منو  فقط  لي�ض  االآن  يجري  ما  ل��دي. 
اإنها  االأزمة.  قبل  كان  مثلما  الكميني،  املحللني 

اأنحاء  النظام باأكمله يف جميع  االآن على نطاق 
مو�سعيا  كان   2007 عام  يف  اال�ستثمار.  عامل 
هذه  لتحقيق  ي�سعى  ك��ان  غريهم  اأح��د  ال  الأن��ه 

اال�سرتاتيجيات. االآن ي�سعى اجلميع لذلك".
اإ�سارات م�ستمرة

وم��دي��ري  املحللني  م��ن  اأك���رث  اأو  ع�����رشة  نحو 
التهوية  جيد  مكتب  اإىل  ينتقلون  ال�سناديق 
نيويورك،  يف  "جولدمان"  مقر  يف  زاوي��ة  يف 
االأبحاث  يف  امل�ساركني  الروؤ�ساء  اإىل  لال�ستماع 
يف فريق ا�سرتاتيجيات األفا لالأ�سهم التابع لق�سم 
دني�ض  يقدم  حيث  اال�ستثمار،  ا�سرتاتيجيات 
من  لديهما  ما  بع�ض  �سوويب،  وتاكا�سي  وال�ض 

ات �سخمة للبيانات. معاجلجِ
من  حتى  ي�ستفيدوا  اأن  ميكن  كيف  وال�ض  يحدد 
لقاءات  ال�����رشك��ات:  يف  �سيوعا  االأح���داث  اأك��رث 
الذكاء  اأ�سلوب  با�ستخدام  الف�سلية.  االأرب���اح 
اال�سطناعي امل�سمى "معاجلة اللغات الطبيعية". 
خل��وارزم��ي��ات  ميكن  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  مثل  يف 
"جولدمان" اأن تبحث ب�سكل منهجي عن دالالت 
كانت  اإذا  م��ا  على  ت��دل  املحللني  م��ن  لفظية 
ثم  – ومن  �سارة  غري  اأو  �سارة  مفاجاأة  النتائج 

رفع م�ستوى تطلعاتهم ردا على ذلك.
ح�سن  على  لالإبقاء  املديح  نحو  ميل  "هناك 
�سرية االإدارة اجليدة، ولكن فقط ب�سكل هام�سي"، 
كما يقول وال�ض، لكن اإذا قال 20 من 30 حملال 
هو  رمبا  "اإذن  رائ��ع  الف�سل  ذلك  يف  االأداء  اإن 
لكن  املعامل،  مكتمل  غري  االأمر  يبدو  قد  كذلك". 
الك�سف عن  على  يعتمد  الكميني  املحللني  جناح 
تغذي  اأن  وميكن  ثابتة  لكنها  �سغرية،  اإ�سارات 

خوارزميات التداول.
اأن  منذ  جذري  ب�سكل  الق�سم  هيكلة  اإع��ادة  متت 
وتركز على  املوت يف عام 2007،  �سارف على 
وحدة  هو  االأكرب  اجلزء  رئي�سية.  جماالت  ثالثة 
ال�رشيبية" بقيمة  الكفاءة  "اال�سرتاتيجيات ذات 
35 مليار دوالر التي تعمل على هيكلة املنتجات 
االأث��ري��اء.  "جولدمان"  لعمالء  اال�ستثمارية 
االأولويات  اإن  الق�سم  يف  التنفيذيون  يقول  لكن 
يف  املدرجة  ال�سناديق  اأعمال  هي  الرئي�سية 
تبلغ  التي  الذكية"  "بيتا  املو�سومة  البور�سة 
قيمتها 31 مليار دوالر، التي ت�ستثمر يف عوامل 
اأ�سهم  وذراع  ال�سوق،  يف  معينة  خ�سائ�ض  اأو 
واأعمال  دوالر  مليار   16 قيمتها  تبلغ  التي  األفا 
لكن  ال�سغرية  للمخاطر"  البديلة  "العالوات 
دوالر،  مليارات   3.2 قيمتها  تبلغ  التي  الواعدة 
حيث يحاول املهند�سون املاليون تفكيك وتكرار 

عائدات �سناديق التحوط بثمن رخي�ض.
املحركة  الطاقة  هي  �ستكون  البيانات  م�ستقبال 
مذهلة"،  هناك  البيانات  "وكمية  لل�رشكات. 
"جولدمان"  �رشيكي  اأح��د  كروبفكا،  يقول  كما 
"اإن  وي�سيف  اال�ستثمار.  ا�سرتاتيجيات  ق�سم  يف 
تعقيدا،  اأكرث  اأ�سبح  ال�رشكات  بني  الروابط  فهم 
اأجهزة  ا�ستخدام  يحبون  الكميون  واملحللون 
لقد  االأمور.  للم�ساعدة يف معرفة هذه  الكمبيوتر 
لعبنا على مدى عقود لعبة النطاق الوا�سع، لكن 
مع البيانات الكبرية ميكننا اأن نلعب لعبة العمق. 
ميكننا اأن نفعل ذلك على نحو اأكرث �سموال، ويف 

الوقت احلقيقي".
املحللني  قبل  من  ا�ستك�سافها  مت  اأخ��رى  اإ�سارة 
الكميني يف "جولدمان" هي ما ي�سمونه "الزخم 
اجلغرايف"، الذي يعتمد على مدى قدرة ال�رشكات 
على  الكوكب  من  واح��دة  زاوي��ة  يف  امل��وج��ودة 
تقدمي اأدلة حول كيفية اأداء االآخرين يف املنطقة 

نف�سها.
التي  البيانات  من  �سخمة  كميات  الق�سم  عالج 
لديه حول 14800 �سهم عرب مليون موقع، وذلك 
با�ستخدام "تعلم االآلة" الإيجاد وحتديد العالقات 
كثري  يف  تعرب  اأن  ميكن  التي  وال��رواب��ط  اخلفية 
اأو  االإقليم،  اأو حدود  الوالية،  االأحيان حدود  من 
حتى حدود البلد، وجتزئ العامل اإىل 200 "جتمع 
اإىل  ال�رشكات  متيل  حيث  متميز  اقت�سادي" 
م�رشف  هناك  كان  اإذا  واحد.  وقت  يف  التحرك 
اأوروب��ا  يف  كبرية  قرو�ض  دفاتر  مع  فرن�سي 
اأداء  على  دالئ��ل  يقدم  اأن  ميكن  فهذا  ال�رشقية 
املقاولني البولنديني، اأو قد ي�سري مطورو تك�سا�ض 

اإىل �سحة مبيعات �رشكات اال�سمنت املك�سيكية.
تعقيد الرفع املايل

البيانات  الإمكانيات  اال�ستثمار  قطاع  حما�ض 
ال�رشعة  فائقة  الكمبيوتر  واأج��ه��زة  ال��ك��ب��رية 
والذكاء اال�سطناعي يبدو ملمو�سا - ولي�ض فقط 
املحللني  ت�ستخدم  التي  التحوط  �سناديق  بني 
االأ�سول  اإدارة  �رشكة  �سرتيت"،  "�ستيت  الكميني. 
التي تدير 2.4 تريليون دوالر، تعتقد اأن هذه هي 
 EVOLUTIONARY التطورية  "اخلطوة 
اأكرب  "بالك روك"،  القطاع. وقالت  املقبلة" لهذا 
متثل  "اإنها  العامل  يف  االأم��وال  الإدارة  �سندوق 

حلظة فا�سلة يف تاريخ اإدارة اال�ستثمارات".
احلما�ض يعك�ض يف االأغلب وجهة نظر ب�ساأن ما 
النظر  وب�رشف  واال�ستثمار.  االأ�سواق  اإليه  تتجه 
النخبة، ميكن حتى  ال�رشكات  قليل من  عن عدد 
لالعبني االأكرث تطورا يف هذه ال�سناعة اأن يعانوا 
يف �سبيل احل�سول على عوائد ثابتة. وكان موؤ�رش 
الكمي  التحليل  ذات  التحوط  ل�سناديق   HFR
اأو�سع،  ال�سناعة على نطاق  اأقل تقلبا بكثري من 
يف  فقط  املائة  يف   1.7 قيمته  ما  ك�سب  لكنه 

العام املا�سي.
الكمية يف �رشكة  االأبحاث  لوه، رئي�ض ق�سم  يني 
كان  االأزم��ة  قبل  ما  اإن  يقول  لالأبحاث،  وولف 
"كان  عندما  ال�سناعة،  لهذه  الذهبي"  "الع�رش 
كل �سيء ناجحا تقريبا، حتى اإن مل يكن غريبا". 
االآن، االأمر اأ�سعب بكثري، مع عديد من االإ�سارات 

واال�سرتاتيجيات امل�سرتكة التي ن�سخت.
وال يعد توظيف كثري من علماء البيانات االأذكياء 
حال �سحريا. �سخت "بالك روك" املال يف ق�سمها 
 SCIENTIFIC"الن�سطة العلمية  "االأ�سهم 
ثلثي  نحو  لكن   ،ACTIVE EQUITY
دون  اأداوؤه���ا  ك��ان  الكمي  التحليل  يف  اأموالها 
وذلك  املا�سي،  العام  موؤ�رشاتها  اأداء  م�ستوى 
جيف  "بلومبريج".  عليه  ح�سلت  لعر�ض  وفقا 
االأداء  هذا  ين�سب  امل�سارك،  الوحدة  رئي�ض  �سني، 
ال�سعيف اإىل بداية م�سطربة لعام 2016. لكنه ال 
يزال ي�سلط ال�سوء على اأن اال�ستثمار الكمي ميكن 

اأن يحتاج اإىل حذق ومهارة.

ُتعد خطة مار�سال بحق من بني االأجزاء االأكرث جناحًا 
يف الدبلوما�سية االقت�سادية يف التاريخ، لكن مل يكن 
املال �سمن تلك اخلطة هو االأكرث اأهمية، بل باالأحرى 
احل��رب،  مّزقتها  التي  الغربية  الأوروب���ا  �سماحها 
باالبتعاد عن الثنائية امُل�سببة للفقر ب�سكل تباديل يف 
اإزالة نق�ض  التجارة. وقد فعلت اخلطة ذلك من خالل 
الثنائية.  املقا�سة  على  الرتكيز  ق��اد  ال��ذي  ال��دوالر 
موؤ�س�سيا، فعلت ذلك من خالل خلق احتاد املدفوعات 
االقت�سادي  ال��ت��ع��اون  منظمة  داخ���ل  االأوروب���ي���ة 
االأوروبي. هذا اأدى اإىل قابلية حتويل احل�ساب اجلاري، 
االأط��راف  متعددة  احلرة  التجارة  عامل  خلق  ثم  ومن 
القوميون  منه.  مفروغا  اأمرا  االآن  نعدها جميعا  التي 
اإدارة دونالد  االقت�ساديون الذين يتمتعون بنفوذ يف 
ترمب من املفرت�ض اأن ُيدينوا هذا االإجناز الذي حققه 

لون التوازن الثنائي على التوازن  اأ�سالفهم، فهم ُيف�سّ
متعدد االأطراف يف التجارة، والثنائية على التعددية 
جانب  من  االأمريكية  ال�سلطة  وممار�سة  ال�سيا�سة،  يف 
نكون  اأن  بد  ال  موؤ�س�سيا.  الرا�سخ  التعاون  على  واحد 
ممتنني الأن كوارث الثالثينيات اأفقدت يف ذلك احلني 
اأ�سحاب الروؤى القومية واحلمائية ال�سيقة  م�سداقية 
باملثل. من املرّوع الت�سّور ما كان �سيحدث لو احتفظ 
يكونوا  اأن  املمكن  من  كانوا  بالنفوذ.  النا�ض  هوؤالء 
خمطئون  اإنهم  احلني.  ذلك  يف  يائ�ض  ب�سكل  خمطئني 

االآن. يجب اأن يخ�رشوا. م�سرينا يعتمد ذلك.
يف عام 1945، ن�رش هوارد اإلي�ض، االأ�ستاذ يف جامعة 
كانت  التي  الثنائية  اأخطار  عن  مهمة  مقالة  بريكلي 
ال�سدد،  هذا  يف  احلني.  ذلك  يف  التجارة  يف  منت�رشة 
النواحي،  من  كثري  يف  ه��ي،  "الثنائية  اأن  ا�ستنتج 
ال�سكل االأكرث كرها من القيود املو�سوعة على التجارة 
الدولية". ملاذا قد يكون هذا كذلك؟ لننظر كيف �ستبدو 

�رشكة  كل  من  مطلوبا  كان  اإذا  الوطنية  اقت�ساداتنا 
اأخرى.  �رشكة  كل  مع  وم�سرتياتها  مبيعاتها  موازنة 
حقا.  جنوين   - جنوين  ب�سكل  ُمكلفا  اأمرا  �سيكون  هذا 
ما  هو  العمل  من  بكثري  تعقيدا  اأك��رث  لق�سم  ال�سماح 
اإمكانية حتقيق التوازن يف  ُيحقق لنا املال، ومن ثم 
االقت�ساد  اأنحاء  كل  يف  النفقات  مقابل  الدخل  قيمة 
ككل. التجارة ت�سمح بحدوث ال�سيء نف�سه عرب احلدود، 
ُيجادل  االزده��ار، كما  ومن ثم حتقيق حت�سينات يف 
ريت�سارد بولدوين يف كتاب ’التقارب الكبري‘. االنتقال 
عامًا   70 نحو  قبل  التعددية  اإىل  الثنائية  توازن  من 
كان نقطة االنطالق لالنفجار يف التجارة التي قادت 
فاإن  االأط���راف،  متعدد  اقت�ساد  يف  العاملي.  النمو 
قيود  احلال،  بطبيعة  مهمة.  غري  الثنائية  التوازنات 
لدي  اأن  لكن حقيقة  تزال مهمة،  ال�ساملة ال  امليزانية 
ينبغي  ال  لدي  �سوبرماركت  اأق��رب  مع  م�ستمر  عجز 
ال  اأين  طاملا  ال�سوبرماركت(،  قلق  )اأو  قلقي  ُيثري  اأن 

نف�سه  لل�سبب  كبري  حد  اإىل  م��واردي.  كامل  اأ�ستنزف 
كان  التجارية  للدبلوما�سية  العاملي  االإطار  اأن  جند 
متعدد االأطراف وغري متييزي على حد �سواء. كما �سعى 
اأي�سا للدمج بني حترير التجارة وقابلية التحويل بني 
بناء  اأثناء  اجلاري.  احل�ساب  البداية يف  العمالت، يف 
هذا النظام العاملي، كان مفهوما اأي�سا اأن االختالف 
البلدان  داخ��ل  التجارة  بني  يوجد  املهم  ال�سيا�سي 
املوثوق  غري  االأجانب  يت�سمن  االأخري  احلدود:  وعرب 
لتنظيم  العملية  الناحية  من  طريقة  اأف�سل  لذلك  بهم. 
املعاملة  خالل  من  كانت  التجارة،  مع  االلتزامات 
باملثل  واملعاملة  التمييز  عدم  بني  اجلمع  باملثل. 
ما  العاملي  التجارة  نظام  اأ�سا�ض  اأنتج  ينبغي  كما 
اليوم،  القوميون  يقول  بعد احلرب. كل هذا جيد، كما 
فائ�سا  ُت�سّغل  البلدان  بع�ض  تتوازن.  ال  التجارة  لكن 
البلدان  من  االأول  النوع  هائال.  عجزا  واأخرى  �سخما 
كما  ه��ذا،  امُل��دّم��ر.  هو  الثاين  وال��ن��وع  املفرت�ض  هو 

يجادلون، يجب اأن يتوقف. وي�رّشون على اأن الثنائية 
اأي�سا هي طريقة القيام بهذا الأن االختالالت الثنائية 
االآن �سخمة جدا. هذا اأمر ُم�سلل ب�سكل فادح. اأوال، ال 
امل�ستوى  على  متوازنة  جتارة  ل�سمان  و�سيلة  توجد 
واملتفاوت   - الثابت  التدخل  خالل  من  اإال  الثنائي 
واالأفراد.  اخلا�سة  ال�رشكات  قرارات  يف   - با�ستمرار 
من  مركزي.  اقت�ساد  اإىل  توؤدي  اأن  يجب  الواقع،  يف 
اإدارة  بل  قجِ من  الفكرة  هذه  ُتطرح  اأن  لل�سخرية  امُلثري 
�سيكون  هذا  ثانيا،  االقت�ساد.  لتحرير  نظريا  ُمكّر�سة 
ت�سعى  مرة  كل  يف  احل�رشة":  "ا�رشب  لعبة  مبثابة 
 ،A البلد  مع  عجزها  خلف�ض  املتحدة  الواليات  فيها 
فاإنه �سيزيد مع البلدان B اأو C ب�سبب حتّول الواردات. 
وغري  معقدة  جتارية  قواعد  �ستكون  النتيجة  ثالثًا، 
موؤكدة ب�سكل ال يو�سف: اإذا قامت جميع الدول اأع�ساء 
منظمة التجارة العاملية بتنظيم التجارة مع االآخرين 
اتفاق  األف   13 من  اأكرث  فاإن  الثنائي،  امل�ستوى  على 

من هذا النوع �سيكون موجودا. هذا �سيكون نوعا من 
اجلنون. هذا النهج �سُيمّزق جميع االتفاقيات القائمة، 

ما يخلق فو�سى يف ال�سيا�سة التجارية.
احل�ساب  وفائ�ض  عجز  روت�ض،  �ستيفني  ُي�سري  كما 
تغيب  نقطة   - الكلي  االقت�ساد  ظواهر  هما  اجلاري 
التوازنات  لرتمب.  احلمائيني  امل�ست�سارين  بال  عن 
هي الفرق بني دخل البلد الكلي واإنفاقه، اأو ُمدّخراته 
وا�ستثماراته. ُينفق ال�سينيون واالأملان اأقل من دخلهم 
واالأمريكيون اأكرث. االأمريكيون، كما ُيجادل، يجب اأن 

يكونوا اأكرث ح�سافة، وعدم اإلقاء اللوم على االأجانب.
اإذا  كلي.  ب�سكل  لي�ض  لكن  كبري،  حد  اإىل  حُمق  روت�ض 
كان هناك اقت�ساد كبري جدا، مثل الواليات املتحدة، 
بينما  كبري،  ب�سكل  املّرجوة  املحلية  ُمّدخراته  �سيزيد 
جدا  منخف�سة  العاملية  احلقيقية  الفائدة  اأ�سعار 
ركود  اإىل  ي��وؤدي  اأن  مُيكن  هذا  جدا،  �سعيف  والطلب 

عاملي.
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ثورة التحليل الكمي تغير وجه االستثمار
روبن ويجلزويرث

الجزء األول

أحمد الصميدعي 

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

702.32
5.68
0.80%

455,483,177
594,877,200
357
33
8
11
14

0.50
154,750,000.00

1.17
71,422,624.00

1.04
48,510,332.00

8.40
36,666,500.00

0.41
27,890,000.00

)BGUC( خليج

)SILT( براري

)BBOB( بغداد

)HNTI( سياحة

)BBAY( بلبنك

0.50
309,500,000.00

0.41
68,000,000.00

1.17
63,585,294.00

1.04
46,219,362.00

0.81
17,974,632.00

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك

)SILT( براري

)BBOB( بغداد

)NAME(  امين
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