
مبادرة اقت�صادية هي الأوىل اجتاه العراق يقدمها الرئي�س 
الأمريكي ترامب بعد ت�صنمه مهام الإدارة اجلديدة، اإذ عر�س 
على جمل�س النواب الأمريكي م�رشوع " اإعمار العراق مقابل 
الأيام  امل�رشوع خالل  الإعالم عن  تناقله  ما  " وكل  النفط 
قانونية  م��واد  اأغلبيتها  فقرة  مئة  يت�صمن  انه  املا�صية 
ميثل  وهل  امل�رشوع؟  هذا  تقدمي  اأ�صباب  هي  فما  ومالية، 

طوق جناة لالقت�صاد العراقي؟
املوارد  ن�صتثمر  ان  فيها  ن�صتطع  مل  مرت  عاما  ع�رش  ثالثة 
القت�صادي  النمو  يحقق  مبا  املتوافرة  والطبيعية  الب�رشية 
على  حربا  وخططها  التنمية  ا�صرتاتيجيات  وظلت  املن�صود، 

ورق، با�صتثناء ما يتعلق منها بالقطاع النفطي. 
يعرف  م��ا  على  اع��ت��م��ادا  غ��ريه  دون  ت��ط��وي��ره  مت  حيث 
با�صرتاتيجية القطاع القائد التي كان يتاأمل منها اأن ت�صهم 
يف تطوير بقية القطاعات لحقا عرب الآثار التي يفرزها هذا 

القطاع.
لقد مت تخ�صي�س بحدود )25 باملئة( من جمموع املوازنات 
للموازنات  املا�صية  ع�����رشة  ال��ث��الث  لل�صنوات  ال��ع��ام��ة 

ال�صتثمارية وهي ت�صكل بحدود )200( مليار دولر.
امل��وازن��ات  تنفيذ  متو�صط  ف��ان  التخطيط  ل���وزارة  ووفقا 

ال�صتثمارية للمدة املذكورة كان بحدود )67 باملئة( الأمر 
دولر،  مليار   )130( يقارب  فعال  اأنفق  ما  اأن  يعني  الذي 
واأين  املقابل؟  يف  امل�صاريع  تلك  من  حتقق  الذي  ما  ولكن 

ذهبت تلك الأموال؟
اأ�صباب تقدمي امل�رشوع وبالتايل  الأمر رمبا يكون احد  هذا 
حماولة اجناز الأمنوذج الذي كانت الوليات املتحدة تريده 
القت�صادية،  الناحية  من  تقدير  اقل  يف  اجلديد  العراق  يف 
اإن يحقق بع�س وعوده  الرجل يحاول  فان  ذلك  ف�صال عن 
الأمريكية  ال�رشكات  عمل  بتن�صيط  واملتعلقة  النتخابية 
به  مي��ر  ال��ذي  الك�صاد  ظ��ل  يف  ل�صيما  اأرب��اح��ه��ا  وزي���ادة 
القت�صاد الأمريكي منذ الأزمة املالية العاملية عام 2008.
امل�رشوع م�صاحلنا؟ وهل ميثل طوق  هذا  يحقق  ولكن هل 
جدل  مثار  يكون  اإن  املتوقع  م��ن  ال�����ص��وؤال  ه��ذا  النجاة؟ 
�صينبع  اأنه  نعتقد  اجلدل  وهذا  املقبلة  الأي��ام  خالل  وا�صع 
الرف�س  نحو  متطرفة  الأوىل  للمو�صوع،  نظر  وجهتي  من 
بعد  ذات  القبول  نحو  متطرفة  والثانية  �صيا�صي  بعد  ذات 

اقت�صادي. 
مرحلة  يف  الأجنع  هي  املو�صوعية  الروؤية  تبقى  حني  يف 
التي قد تنتج عن  الفر�س  العامل فيها نحو اغتنام  يت�صابق 
ما  حقيقة  وه��ذه  اجلديدة،  الإدارة  مع  املتوازنة  العالقة 

نتمناه من �صيا�صيينا بعيدا عن طرح اأية اأحكام م�صبقة.

 اأن تكون �رشيك اأعمال مع "داع�س" لي�س و�صفًا 
اأوروبية  به جمموعة �صناعية  ُترّحب  اأن  ميكن 
ملجموعة  ُي�صتخدم  ك��ان  و�صف  لكنه  رائ���دة. 
الأ�صمنت  �صناعة  �رشكة  هول�صيم،  لف���ارج 
اتهامات  تواجه  التي  �صوي�رشا،  يف  امُل��درج��ة 
بالتعاون مع جماعات اإرهابية يف �صورية التي 

مزقتها احلرب.
حقوق  وجمموعات  الفرن�صية  العامة  النيابة 
التي  ال�رشكة،  باأن  اتهامات  يف  تنظر  الإن�صان 
متلك م�صنعا يف اجلالبية، �صمال �رشقي �صورية، 

دفعت اإتاوات الإرهابيني.
قال جيكوب ويرني�س، الذي كان مديرا للمخاطر 
الأول  ت�رشين  حتى  �صورية  يف  لف���ارج  يف 
يقراأون  الذين  النا�س  "يقول   :2013 )اأكتوبر( 
اآيل  ���رّشاف  مبثابة  كّنا  اإننا  اليوم  الأخ��ب��ار 
اإ�صدار احُلكم من دون  ل�"داع�س"، لكن ل مُيكن 

النظر اإىل ال�صياق".
م�صنع  على  حّلت  التي  امل�صكالت  ذل��ك،  م��ع 
التي  املجموعة  م��ط��اردة  اىل  تعود  اجلالبية 
�ُصكلت عام 2015 من خالل عملية دمج بقيمة 

الفرن�صية  لفارج  �رشكتي  بني  يورو  مليار   41
وهول�صيم ال�صوي�رشية.

باأنها  ال�رشكة  اعرتفت  احل��ايل  ال�صهر  خ��الل 
اّتخذت تدابري "غري مقبولة" للحفاظ على عمل 
احلرب  فيه  تكّثفت  ال��ذي  الوقت  يف  امل�صنع 
عن  امل�صوؤولني  اإن  وقالت   .2013 عام  الأهلية 
امل�صنع الذي اأُخلي يف اأيلول )�صبتمرب( 2014، 

ارتكبوا "اأخطاًء كبرية يف احُلكم".
اأن  تاميز"  "فاينان�صيال  ال�����رشك��ة  واأب��ل��غ��ت 
الأ�صابيع  خالل  ي�صدر  اأن  امُلقرر  من  تقريرا 
ب�صاأن  الكاملة"  "احلقائق  عن  �صيك�صف  املقبلة 
"بيكر  اأن �رشكتي املحاماة  العملية. واأو�صحت 
يف  فيلي"  و"داروي�س  وا�صنطن  يف  ماكينزي" 

باري�س �صاركتا يف اإعداد التقرير.
حتقيقا  فتحت  باري�س  يف  العامة  النيابة  لكن 
لف��ارج  ب��ني  امل��زع��وم��ة  ال�صفقات  يف  اأول��ي��ا 
يف  ع��ق��وب��ات  طائلة  حت��ت  تقع  وجم��م��وع��ات 
الفرن�صي.  املالية  وزير  من  �صكوى  بعد  �صورية 
اإذا  ما  حول  ت�صاوؤلت  اأي�صًا  ال�رشكة  وتواجه 
عن  بدل  اأولوياتها  ت�صدرت  قد  الأرب��اح  كانت 

املوظفني الذين خاطروا بالتعّر�س للخطف.
فرن�صا  يف  الإن�صان  حلقوق  جمموعات  ورفعت 

"عالقات  وج��ود  فيها  تدعي  ق�صائية  دع��وى 
متويل.  تقدمي  واحتمال  "داع�س"  مع  عمل" 
يف  املحامية  ل��ورج��ي�����ص��الن،  م���اري  وق��ال��ت 
"هذا  الق�صائية:  الدعوى  رفعت  التي  "�صريبا"، 
مثال على ال�رشكة الأم التي مل ُتظهر اأي واجب 

رعاية".
متامًا  "ترف�س  اإنها  هول�صيم"  "لفارج  وقالت 
املذكور"  الإرهابية  اجلماعات  متويل  مفهوم 

يف بيان �صدر يف ت�رشين الثاين )نوفمرب(.
"ال�رشكة  املا�صي:  ال�صهر  املجموعة  واأ�صافت 
لو�صع  ثالثة  لأط��راف  الأم��وال  قّدمت  املحلية 
امل�صلحة،  )...( اجلماعات  ترتيبات مع عدد من 
مبا يف ذلك الأطراف امُلعاقبة، من اأجل احلفاظ 
على العمليات و�صمان املرور الآمن للموظفني 

والإمدادات من واإىل امل�صنع".
لكن حتقيق ال�رشكة الأويل "مل ي�صتطع اأن يوؤكد 
بنوع من اليقني اجلهات النهائية التي ت�صلمت 

الأموال".
ول يزال من غري الوا�صح ما نوع الإجراء الذي 
�صيتم اتخاذه. فبعد الك�صف عن نتائجها، قالت 
التنفيذي  الرئي�س  لف��ون،  برونو  اإن  ال�رشكة 
ال�صابق يف لفارج، �صيتنحى عن من�صب رئي�س 

الإدارة  جمل�س 
امُل���������ص����ارك يف 
قرار   - املجموعة 
ي��رب��ط��ه ع����دد من 
امُلقّربني  الأ�صخا�س 
بالتقرير  ال�رشكة  م��ن 

املتعلق ب�صورية.
التعليق  لف����ون  ورف�����س 
ع����ن����دم����ا اّت���������ص����ل����ت ب��ه 
لكن  تاميز"،  "فاينان�صيال 
يُكن  مل  قال  منه  ُمقّربا  �صخ�صا 
�صورية.  مع  ات�صال"  "اأي  هناك 
اإنه  يقول  كان  ما  "دائمًا  واأَ�صاف: 
ب�صكل  الدمج  عملية  تعمل  اأن  مبجرد 
عن  ]ويتنحى  ال�صفحة  �صيقلب  جيد، 

املن�صب".
ال�صوي�رشية   - الفرن�صية  املجموعة  وقالت 
احل��دود  من  القريب  امل�صنع  ا�صرتت  اإنها 
اأورا�صكوم  �رشكة  من   ،2007 عام  تركيا  مع 
اأجل  "من  و�رشكة  الأ�صمنت  ل�صناعة  امل�رشية 
�صورية" اململوكة لرجل الأعمال ال�صوري فرا�س 

طال�س، الذي احتفظ بح�صة ن�صبتها 1 يف املائة.
ت�صاعدت  اأن  بعد   ،2012 ع��ام  اأواخ���ر  ومنذ 
الحتجاجات �صد الرئي�س ب�صار الأ�صد وحتولت 
للرعايا  ال�صماح  ع��دم  وم��ع  اأهلية،  ح��رب  اإىل 
امل�صنع  كان  �صورية،  يف  بالبقاء  الفرن�صيني 

ُيدار من القاهرة.
طال�س الذي كان قد ان�صم اإىل املعار�صة هرب 
عن  بالنيابة  العمل  يف  ا�صتمر  لكنه  البالد،  من 
"لفارج". ووفقًا جلماعات م�صلحة يف املنطقة، 
دفع طال�س اإىل "وحدات حماية ال�صعب الكردي" 
اإىل  ي�صل  ما  املنطقة،  على  ت�صيطر  كانت  التي 

100 األف دولر �صهريًا للحماية.
ُمدرجة  غري  الكردي  ال�صعب  حماية  وجماعة 
الأوروبية،  اأو  الأمريكية  العقوبات  �صمن قوائم 
للوليات  الرئي�صي  امل��ي��داين  ال�����رشي��ك  وه��ي 

املتحدة يف معركتها �صد "داع�س".
ال�صفقات  ترتيب  يتوىل  كان  الذي  طال�س  لكن 
اجلماعات  من  با�صتمرار  تتغري  جمموعة  مع 
قوله:  تاميز"  "فاينان�صيال  اأب��ل��غ  امل�صلحة 
"�صورية يف عام 2012 وعام 2013 كانت يف 
و�صع  باإمكانه  كان  �صخ�س  اأي  تامة.  فو�صى 

نقطة تفتي�س على الطريق اأي �صخ�س".
اأو  امل�صانع  باعت  الأخرى  الأجنبية  ال�رشكات 
هجرتها، مبا يف ذلك جمموعتا الطاقة "رويال 
كانت  الأعمال  لكن  و"�صانكور"،  �صل"  دات�س 
اأحد  وقال  الأ�صمنت.  م�صنع  يف  متاما  منتع�صة 
م�صنع  ع��ّد  "اجلميع  املحليني:  امُلعار�صني 
اأموال  هناك  كانت  كبرية.  حلوب  بقرة  لفارج 
مُيكن جنيها - طلب كبري على الأ�صمنت يف ذلك 

الوقت".
ووفقًا  �صهاًل.  يُكن  مل  الأ�صمنت  اإنتاج  ذلك،  مع 
األف يورو اإىل  "لفارج" 220  لويرني�س، دفعت 
�رشاح  لإطالق  احلر،  ال�صوري  اجلي�س  جماعات 

ت�صعة موظفني اخُتطفوا عام 2012.
التي  باملزاعم  علم  "على  اإنها  ال�رشكة  وقالت 
تنطوي على عمليات اخلطف يف �صورية" لكنها 
الأمنية  الإج��راءات  ب�صاأن  تعليق  اأي  ُت�صدر  لن 

املتعلقة بالأفراد.
لها  ينبغي  كان  "لفارج"  اإن  ويرني�س  وق��ال 
اإغالق امل�صنع يف منت�صف عام 2013، مبجرد 
را�صخا  وج��ودا  امل�صلحة  اجلماعات  اأر�صت  اأن 
على  "داع�س"  تتعدى  اأن  قبل  وحتى  هناك. 
العقوبات  انتهكت  "لفارج"  اأن  يبدو  املنطقة، 
من خالل الدفع يف نقاط التفتي�س التي ُي�صيطر 

عليها النظام.
املنطقة،  على  "داع�س"  �صيطرت  اأن  ومبجرد 
القت�صادية  الأ�صول  ل�صتغالل  ت�صعى  راحت 
ب��دًل  امل���ايل،  ال��ذات��ي  الكتفاء  ل�صمان  فيها 
�صابقتها  مثل  اخلارج  من  متويلها  يتم  اأن  عن 

"القاعدة".
الو�صطاء  من  ُيح�صى  ل  عددا  اإن  طال�س  وقال 
"لفارج"  على  خدماتهم  عر�صوا  املحليني 
"داع�س"  مناطق  عرب  اآمن  ممر  تاأمني  ملحاولة 
بدرجات متفاوتة من النجاح. الرقة، العا�صمة 
الفعلية للجماعة الإرهابية، منطقة غنية مبادة 
امُل�صتخدمة يف �صناعة  بوزولنا، املادة اخلام 

الأ�صمنت.
اأي  كانت  اإذا  ما  هول�صيم"  "لفارج  توؤكد  ومل 
اإىل  املطاف  بها  انتهى  املدفوعات  ه��ذه  من 
"داع�س". ومل تذكر اأي�صًا عدد، -اإن وجد- كبار 
اأ�صبح  اأول�صني، الذي  اإيريك  املديرين مبن فيهم 
الرئي�س التنفيذي عام 2015 الذين كانوا على 
اأن  اإىل  الإ�صارة  با�صتثناء  طال�س،  باأن�صطة  علم 
اأول�صني مل يُكن م�صوؤوًل عن العمليات يف �صورية.
على  التعليق  احلكمة  غري  "من  ال�رشكة:  وقالت 
الداخلي حتى  التحقيق  ب�صاأن  اأ�صئلة حمددة  اأي 

ينتهي يف الأ�صابيع امُلقبلة".
اأق��ل  بقي   2014 )�صبتمرب(  اأي��ل��ول  وبحلول 
وكانت  ال�صوري.  امل�صنع  يف  موظفا   30 من 
"لفارج" قد اأعّدت خطة اإخالء وقالت اإن جميع 
يف  حمامني  اأن  غري  ب�صالم.  خرجوا  املوظفني 
"مل  جي�صالن:  قالت  ذلك.  مع  يختلفون  باري�س 
الهرب  اإىل  املوظفون  ا�صطر  اإج��الوؤه��م،  يتم 
�صددت  هول�صيم"  "لفارج  لكن  باأنف�صهم". 
"الأولوية  دائما  هي  املوظفني  �صالمة  اأن  على 

الأوىل" لل�رشكة.
اأن  اإىل  ال�صابق،  واأ�صار ويرني�س، مدير املخاطر 
الو�صع املعي�صي للموظفني املحليني وعائالتهم 
يتلقونها  كانوا  التي  الرواتب  على  يعتمد  كان 
من ال�رشكة. وقال اإن ال�صوؤال هو كما ياأتي: "هل 
ت�صتطيع اأن تدير �رشكة يف منطقة ت�صيطر عليها 
الفو�صى ول اأحد فيها يلتزم بالقواعد، واأن تظل 

اأنت نف�صك مع ذلك تلتزم بالقواعد؟".
بفعل  ن�صاأت  التي  الظروف  اأن  من  الرغم  وعلى 
�صمعة  اأن  اإل  عادية،  غري  ظروفا  كانت  النزاع 
ما  على  الآن  معلقة  فهي  املحك.  على  ال�رشكة 
ب�صاأن  اأجوبة مر�صية  تقدمي  اإذا كان مبقدورها 
م�صتمرة  اأعمالها  اإبقاء  يف  وال�صبب  الكيفية، 
خالل تلك املدة الطويلة يف منطقة طم�صت فيها 
الأخالقية  واملبادئ  الأخالقي  ال�صلوك  معامل 

ب�صبب احلرب.
مفاو�صات  بعد  هول�صيم"  "لفارج  واأن�صئت 
يف  اأ�صمنت  �رشكة  اأكرب  لت�صكل  �صعبة  اندماج 
ال�صفقة  وك��ادت  املبيعات.  حيث  من  العامل 
تنهار يف اأوائل عام 2015 و�صط خالفات حول 
اإنقاذها  ومت  العليا.  والإدارة  املالية  ال�رشوط 
حني وافقت "لفارج" على تويل لفون، رئي�صها 
التنفيذي، قيادة ال�رشكة الناجتة عن الندماج. 

من  بقوة  التنفيذي،  الرئي�س  اأول�صني،  وق��اوم 
اأجل اإزالة �صكوك امل�صاهمني حول ما اإذا كانت 
مت  التي  العوائد  �صتعطي  املندجمة  ال�رشكة 
اإعالنها و�صط منو �صعيف يف القت�صاد العاملي 
الأ���ص��واق  يف  الإنتاجية  الطاقة  يف  وفائ�س 

الرئي�صية لل�رشكة. 
يف  التقدم  على  اأول�����ص��ني  اأب��ق��ى  الآن  وح��ت��ى 
ال�صتثمار  على  الإنفاق  تقلي�صه  بعد  م�صاره، 
وبعد �صل�صلة من عمليات التخل�س من الأ�صول. 
يف  ال�رشائب  قبل  املعدلة  الأرب���اح  وارتفعت 
كل  بح�صب  املائة،  يف   9 نحو  املا�صية  ال�صنة 
�رشكة على حدة، لت�صل اإىل 5.8 مليارات فرنك 
نحو  على  دولر(،  مليارات   5.8( �صوي�رشي 

ين�صجم مع الأهداف. 

عادية  فكرة  لي�س  العا�صف،  ال�رشيع،  الطريق  ج�رش 
لكن  اجلمعة.  ليلة  لق�صاء  املمتع  املكان  عن  ملراهق 
يف  اأنف�صهم  ي��ع[ون  واأ�صدقاءها  ديولفيه  جا�صتني 
مهمة: م�صاعدة املر�صحة اليمينية املتطرفة مارين لوبن 

للفوز يف النتخابات الرئا�صية الفرن�صية.
من  امل��رور  حركة  تيارات  فيه  تخرج  ال��ذي  الوقت  يف 
ميناء �صانت مالو يف بريتاين، الفتاة البالغة من العمر 
ال�صباب  "الوطنيني"  من  �صخ�صا   15 ومعها  عامًا   18
ين�رشون لفتة عمالقة: "ال�صباب مع مارين". ولإ�صافة 
التاأثري الالزم ي�صيئون م�صاعل باللون الأحمر والأبي�س 
والأزرق، ما يدفع ال�صيارات اىل اإطالق اأبواقها كنوع من 

الدعم.
على  ح�صلنا  ثورة.  حالة  يف  "ال�صباب  ديولفيه:  تقول 
50 عاما من اليمني والي�صار، وانظروا اإىل املاليني منا 

دون  من  فقر،  يف  يعي�صون  الذين  العمل،  عن  العاطلني 
الوقت لإحداث  )...( لقد حان  اإ�صكان  اأو  وظيفة م�صتقرة 

تغيري يف النظام، لقد حان الوقت ملارين".
يف انتخابات فرن�صية غري عادية ت�صهد تراجع املر�صحني 
لوبن  مثل  متمردين  وب��روز  الهوام�س  اإىل  لني  املف�صّ
واأ�صدقاوؤها  ديولفيه  الراأي،  ا�صتطالعات  �صدارة  اإىل 
يج�ّصدون ظاهرة اأخرى: قوة ت�صويت ال�صباب التي تدفع 
حزب اجلبهة الوطنية نحو اأف�صل نتائجه على الإطالق.

احلزب هو الأكرث �صعبية يف فرن�صا لدى الأ�صخا�س الذين 
ينتمون اإىل الفئة العمرية 18 - 24 عامًا، حيث ي�صتويل 
على 39 يف املائة من الأ�صوات، وفقًا ل�صتطالع اأخري 
ملر�صح  املائة  يف  ب���21  مقارنة  هذا   .IFOP اأج��راه 
من  للمناف�س  املائة  يف  و9  ماكرون،  اإميانويل  الو�صط 

ميني الو�صط، فران�صوا فيون.
ال�صعبوي  للحزب  ال�صباب  دعم  من  امل�صتوى  هذا  مثل 
الجتاهات  مع  يتناق�س  اأنه  يبدو  املتطرف  اليميني 

احلديثة يف اأماكن اأخرى. يف اململكة املتحدة يف العام 
املا�صي، احت�صد ال�صباب �صد "خروج بريطانيا" للدفاع 
دونالد  املتحدة،  الوليات  يف  لالأمة.  عاملية  روؤية  عن 
حقق  وللعوملة،  للهجرة  املناه�س  املوقف  مع  ترمب، 

اأداًء �صعيفا من حيث ت�صويت ال�صباب.
قارن  حلزب  ال�صباب  يحت�صد  املقابل،  يف  فرن�صا،  يف 
امل�صلمني الذين ي�صّلون يف ال�صوارع بالحتالل النازي 
لفرن�صا ووعد مبحاربة التجارة احلرة والهجرة. ارتفاع 
الدعم يف الأعوام الأخرية كان عجيبا: يف عام 2012 

كان الدعم حلزب اجلبهة الوطنية 18 يف املائة فقط.
اأ�صبح الأمر ورقة رابحة اأخرى يف �صباق ل مُيكن التنبوؤ 
بفيون،  �صديدا  �رشرا  متويل  ف�صيحة  اأحلقت  بعدما  به، 
املر�صح  ماكرون  بينما  �صابقا،  حظًا  الأوف��ر  املر�صح 
امل�صتقل البالغ من العمر 39 عامًا، الذي مل يرت�ّصح قط 
ا�صتطالعات  يت�صّدر  ال�صابق،  يف  حكومي  من�صب  لأي 

الراأي.

العمل  فر�س  غياب  عن  النا�صئ  ال�صباب  بني  الإحباط 
من  كبريا  جزءا  ي�صكل  ال�صعيفة  القت�صادية  والآف��اق 

جاذبية حزب اجلبهة الوطنية.
على  امل��وج��ودة  املجموعة  من  واح��د  دومنيك،  يقول 
للعثور  ُيكافح  وكان  عامًا   21 العمر  من  يبلغ  اجل�رش 
على وظيفة: "نحن جيل معر�س خلطر العي�س يف حال 

اأ�صواأ من اآبائنا".
معدل  بقي  ال�صرتاكية  فران�صوا هولند  يف ظل حكومة 
البطالة مرتفعا ب�صكل عنيد، �صعف امل�صتوى يف اململكة 
املائة،  يف   25 تبلغ  ال�صباب  بطالة  واأملانيا.  املتحدة 

مقارنة ب�18 يف املائة عام 2008.
ال�صيا�صية  العلوم  يف  املتخ�ص�س  جومبني،  جويل 
الفرن�صية وحملل البيانات، يقول اإن الو�صع القت�صادي 
ب�صكل خا�س اأ�صبح اأ�صواأ بالن�صبة لل�صباب يف املناطق 
وقت  يف  النظامي  التعليم  تركوا  الذين  اأولئك  الريفية، 
ترتبط  ما  غالبًا  التي  ال�صمات  من  اثنتان  وهما  مبكر، 

لعدد  "بالن�صبة  ي�صيف:  الوطنية.  اجلبهة  حزب  بدعم 
متزايد من ال�صباب احلا�صلني على تعليم اأقل يف فرن�صا 
يف  حياتهم  من  كثريا  �صيق�صون  اأنهم  املوؤكد  �صبه  من 

و�صع اقت�صادي غري م�صتقر".
هناك �صبب ثان لدعم حزب اجلبهة الوطنية بني ال�صباب، 
هو اأنهم ل يتذكرون احلزب املعادي لالأجانب بقوة يف 
عامًا،   65 على  اأعمارهم  تزيد  الذين  بني  ال�صبعينيات. 
الذين يتذكرون، دعم حزب اجلبهة الوطنية يبلغ 17 يف 
املائة فقط. على مدى العقد املا�صي، خا�صة منذ عام 
ت�صكيل  اإعادة  احلزب  حاول  لوبن،  قيادة  حتت   2011
"الهجرة"  عن  الآن  امل�صوؤولون  يتحدث  مثال،  �صورته. 
بدًل عن "املهاجرين"، وُيعار�صون "الإ�صالم املتطرف" 
بدًل عن "الإ�صالم"، بينما الق�صايا التي ُيدرجها احلزب 
ر�صالة  لت�صمل  والهجرة  الأم��ن  جت��اوزت  حمالته  يف 

مناه�صة للعوملة ُمرّكزة اقت�صاديًا.
ديولفيه كانت عمرها 12 عامًا فقط عندما تولت لوبن 

قيادة احلزب؛ "حزب اجلبهة الوطنية اجلديد" هو كل ما 
ال�صبعينيات  يف  اآن��ذاك  خمتلفًا  وقتًا  كان  "لقد  تعرفه. 
اإنها   - اليوم  ق�صايا  على  ُي��رّك��ز  اليوم  احل��زب   )...(
والثقافة  ال�صيادة  وا�صتعادة  والإ�صكان،  العمل،  فر�س 

الفرن�صية".
كري�صتيل مار�صان لجييه، وهي متخ�ص�صة يف اجلبهة 
الناخبني  اإن معظم  اأفينيون، تقول  الوطنية يف جامعة 
بتفا�صيل  اإملام  لديهم  لي�س  الوطنية  للجبهة  املوؤيدين 
برنامج احلزب، لكنهم بب�صاطة يريدون اأن ي�صوتوا �صد 

النظام. "اإنه ت�صويت �صلبي". 
لكن من الوا�صح اأن اجلبهة الوطنية بارعة يف تف�صيل 
ر�صالتها على قدر الت�صويت ال�صبابي. مثال، لدى احلزب 
فرن�صا.  يف  الجتماعية  الو�صائط  يف  ح�صور  اأق��وى 
ديفيد  احل��زب،  يف  ال�صخ�صيات  اأك��رب  من  �صخ�صيتان 
الع�رشينات  يف  هما  لوبن،  ماري�صال  وماريون  را�صلني 

من العمر. 
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فرنسا.. اإلحباط االقتصادي يدفع الناخبين الشباب نحو لوبن
مايكل ستوثارد

تمويل اإلرهاب تهمة تالحق شركة فرنسية - سويسرية عمالقة
رالف أتكنز

د. باسم عبد الهادي حسن

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

679.1
10.98
1.59%

774,227,188
1,044,482,416

430
39
1
30
8

0.90
172,606,816.00

0.46
156,244,160.00

1.00
62,964,500.00

1.01
60,190,952.00

0.56
49,405,764.00

)BSUC( سومر

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BMNS( أمباي

)BIME( اوسط

0.46
331,939,718.00

0.90
191,785,351.00

0.58
86,799,585.00

0.35
74,508,800.00

1.00
62,650,000.00

)BGUC( خليج

)BSUC( سومر

)BIME( اوسط

)BUND( متحد

)BBOB( بغداد
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