
العراقي  االقت�صاد  مالمح  اجلديد  العراقي  الد�صتور  ر�صم  لقد 
على ا�صا�س من الالمركزية يف االدارة افقيا وعموديا وتقا�صم 
االجتماعية  العدالة  من  اطار  يف  ال�صعب  ابناء  بني  الثثروات 
املتابع  ان  اال  وماآ�صيه،  القريب  املا�صي  تبعات  تتجاوز 
بخ�صو�س  عليه  نتفق  تعريفا  االن مل جند  اننا حتى  يالحظ 
ماورد اعاله، ال بني املركز واالقليم او املحافظات من جهة 
جهة  من  مديرياتها  بع�س  مع  او  ذاتها  الثثوزارات  بني  وال 

اخرى.
المركزيتنا  انه  ام  بعينها  الالمركزية  ميثل  يح�صل  ما  فهل 
تطبيق  �صد  حمافظات  تقف  ان  يجوز  فهل  لها؟  تعريفنا  او 
يجوز  وهل  م�صاحلها؟  يعار�س  النه  مثال  احتثثادي  ت�رشيع 
لبع�س املديريات العامة ان تعار�س اوامر وزارية النها متيل 

اىل املحافظني؟
 لقد تعددت يف ال�صنوات االخرية هذه االمثلة ورمبا ت�صدرت 
ا�صتثنينا  ما  اذا  وذلثثك  والب�رشة  كركوك  حمافظتا  امل�صهد 

امل�صاكل مع اقليم كرد�صتان.
اقولها وبكل �رشاحة انا �صد املركزية يف االدارة االقت�صادية 
�صهدها  التي  التطورات  مع  اليوم  يتنا�صب  ال  اال�صلوب  وهذا 
االقت�صاد العاملي يف العقود االخرية، اال انني اتفق متاما مع 

جغرافيا  االقت�صادية  للم�صرتكات  كلية  مركزية  روؤية  وجود 
ال  وا�صح  ب�صكل  امل�صرتكات  تلك  حتدد  ان  على  وا�صرتاتيجيا 
االدارية االخرى  للم�صتويات  االمور  لب�س فيه، مع ترك بقية 

من دون املركزية.
اجلزء للكل والكل للجزء عبارة �صهرية �صكلت ثيمة مهمة الحد 
ابرز االفالم االجنبية، وال اعرف ملاذا قفزت هذه العبارة اىل 

ذهني وانا اتناول هذا املو�صوع؟
او  االقليم  يف  املثث�ثثصثثوؤولثثني  مثثن  البع�س  ت�رشفات  رمبثثا   
ب�صكل  احدهم  ينجح  ان  تت�صورامكانية  التي  املحافظات 
منفرد مع ف�صل الباقيات، ال اعرف بال�صبط اال انني اعتقد ان 
هذه العبارة تنطبق علينا ب�صكل وا�صح، فالنجاحات اجلزئية 
حليفنا  فالف�صل  واال  تكاملي  و�صع  �صمن  تكون  ان  يجب 
االقت�صادية  لثثالدارة  تقييم  اعادة  اىل  بحاجة  نحن  جميعا. 
خالل العقد املا�صي وما الذي نريد للم�صتقبل، واال فان �صدور 
قانون يف الربملان مع تعطيله ل�صنني يف التنفيذ يعني الف�صل 
وال يعني الالمركزية، كما ان �صدور اوامر وزارية وتعطيلها 

من قبل املديريات يعني الف�صل اي�صا وال يعني الالمركزية.
 وبالتايل علينا ان نختار طريقًا وا�صحًا لالدارة االقت�صادية 
باملركزية  الت�صليم  او  ال�صحيحة  ب�صيغتها  الالمركزية  اما 
من  اف�صل  انها  اال  عيوبها  كل  من  الرغم  على  واالخثثثرية 

االنفالت االداري.

يف  الرك�س  اأحثثب  املخترب،  يف  اأكثثون  ال  عندما 
ما  بقدر  لكن  بري�صتول.  حول  الريفية  املناطق 
اأحاول اال�صرتخاء، ي�صتمر ذهني يف العودة اإىل 
احلو�صبة  ت�صبح  عندما  العامل  عليه  �صيبدو  ما 
ما  هثثذا  الأن  فقط  لي�س  واقثثعثثة.  حقيقة  الكمية 
كنت اأعمل عليه خالل االأعوام الث 20 املا�صية، 
 - امل�صهد  هثثذا  م�صتقبل  اأن  اأعتقد  الأنني  لكن 
وم�صتقبلنا ب�صكل عام - يعتمد على قدرتنا على 

بناء هذه الثورة التكنولوجية.
من  اأكثثر  العامل  تغيري  على  عمل  �صيء  من  ما 
قدرتنا على احلو�صبة. جزء كبري من �صكان العامل 
يحملون االآن ما ي�صل اإىل مليار ترانز�صتور يف 
يتم  االإنرتنت  اإىل  ال�صامل  والو�صول  جيوبهم، 
جميعها  تكون  اأن  و�صك  على  ال�رشكات  ب�رشعة. 
�رشكات معلومات، كما مت تذكريي اأثناء الرك�س 
يتغري  الزراعة  حتى  حيث  الريفية،  املناطق  يف 
وجهها: يجري جتهيز املوا�صي باأجهزة ا�صت�صعار 
وقثثرارات  بعد.  عن  ال�صحية  حالتها  ملراقبة 
يجب  الثثذي  املح�صول  بنوع  اخلا�صة  الزراعة 
زراعته ومتى، ف�صال عن مقدار الري واالأ�صمدة، 

لكن  الطق�س،  توقعات  على  متزايد  ب�صكل  تعتمد 
اأي�صا على مناذج حا�صوبية معقدة توفر توقعات 

ال�صوق والتوقعات االقت�صادية.
اأن  ميكن  احلثثا�ثثصثثوب  اأجثثهثثزة  اأن  نتعلم  نحن 
ت�صاعدنا يف كل �صيء تقريبا، حتى يف جماالت 
قد ال نتوقعها. رمبا حتى اإن�صاء االأ�صمدة نف�صها 
ن�صبة  احلو�صبة.  خثثالل  من  يتح�صن  اأن  ميكن 
ل�صنع  ت�صتخدم  العامل  يف  الطاقة  من  كبرية 
لكننا  النيرتوجني،  القائمة على  املنتجات  هذه 
نعرف اأن من املمكن التو�صل اإىل حل اأف�صل الأن 
امليكروبات يف الرتبة توؤدي املهمة نف�صها من 

دون جهد.
الطاقة هو  التي توفر  االأ�صمدة  اإنتاج  املزيد من 
جمرد واحد من كثري من امل�صاكل اخلطرة التي 
حماكاة  اإن�صاء  باإمكاننا  كان  اإذا  حلها  ميكن 
اجلزيئات.  بها  تت�رشف  التي  للطريقة  دقيقة 
املناخ  تغري  يف  توجد  مماثلة  م�صاكل  هناك 
والرعاية ال�صحية والطاقة، حيث ميكن للحو�صبة 
التي  االأمثلة  اأحد  ب�صكل عميق.  تغري حياتنا  اأن 
عملية  ت�صميم  هو  املجاالت  هذه  لكل  تتطرق 
جمدية اقت�صاديا القتنا�س الكربون من الغالف 
اجلوي، الذي ميكن اأن يحقق فائدة جانبية هي 

توليد الوقود لل�صيارات والتدفئة والكهرباء على 
�صكل ميثانول.

حتى  نثثبثثداأ  اأن  ميكن  اأنثثثه  حقيقة  يف  الف�صل 
مبعاجلة هذه امل�صاكل من خالل احلو�صبة يعود 
بالن�صبة  احلال  هو  مثلما  العلمي،  خيالنا  اإىل 
احلا�صوب  اأجهزة  رقائق  �صناعة  على  لقدرتنا 
من ال�صليكون. نحن ن�صنع مليارات من هذه كل 
اإىل عدة  ي�صل  ما  واحدة حتتوي على  عام، كل 
البناء  لبنات   - الرتانز�صتورات  من  مليارات 
حجم  تقلي�س  من  متكنا  كما  احلا�صوب.  جلهاز 
هذه الرتانز�صتورات على مدى عقود لدرجة اأننا 
ذرات  حيث  من  حجمها  قيا�س  االآن  ن�صتطيع 
الرتانز�صتورات  اأحدث  قطر  الفردية.  ال�صليكون 
واالآالف  الثثذرات؛  من  ع�رشات  ب�صع  جمرد  هو 
�صعرة  اأن تو�صع يف م�صاحة بحجم  منها ميكن 

االإن�صان.
كثري من امل�صائل التي يبدو حلها منا�صبا للغاية 
ال  ب�صكل  �صعبة  تثثزال  ال  احلو�صبة  با�صتخدام 
ي�صدق، واأجهزة احلا�صوب التقليدية لدينا لي�صت 
اإىل  فقط غري كافية حاليا، لكنها �صتبقى كذلك 
على  االعتماد  ميكننا  كان  املا�صي  يف  االأبثثد. 
الزيادات العادية يف قوة احلو�صبة. ت�صاعف عدد 

الرتانز�صتورات 
داخثثثثثثل رقثثثائثثثق 
ب�صكل  احلثثا�ثثصثثوب 
كل  لالإعجاب  مثري 
عثثامثثني، وهثثثو اجتثثاه 
يثثعثثرف بثثا�ثثصثثم قثثانثثون 
مور. لكن يف اللحظة التي 
عليه  االعثثتثثمثثاد  فيها  نثثود 
قانون  فثثاإن  ميكن،  ما  اأكثثر 
مثثثور بثثلثثغ مثثنثثتثثهثثاه. يف عثثام 
رئي�س  كونتي،  توم  تنباأ   ،2015
ملعهد  التابعة  احلا�صوب  جمعية 
الكهربائيني  املهند�صني  جمعية 
واالإلكرتونيني، باأن "قانون مور ي�صل 
عدد  م�صاعفة  واأن  حثثثدوده.  اإىل  االآن 
اآخذة  م�صاحة  وحدة  لكل  الرتانز�صتورات 
يف التباطوؤ )...( ومن املتوقع اأن ينتهي عند 

م�صافة �صبعة نانومرت نحو عام 2020".
من  حقا  نثثود  الثثتثثي  الثثكثثبثثرية  امل�صاكل  هثثذه 
اإنه  حيث  جدا  �صعبة  حلها  تتوىل  اأن  احلو�صبة 
الأجهزة  ميكن  ال  مثثور،  قانون  ا�صتمر  لو  حتى 

تزيد هذه  اأبدا حلها. عندما  التقليدية  احلا�صوب 
الالزم  الوقت  يت�صاعف  التعقيد  يف  امل�صاكل 
حماكاة  اأكثثرب.  مبعدالت  يرتفع  حتى  اأو  حللها 
امل�صكلة: ففي  اجُلزيء هي مثال على مثل هذه 
يف  �صغرية  جزيئات  حماكاة  املمكن  من  حني 
الوقت  فاإن  حممول،  حا�صوب  جهاز  على  ثوان 
يف  ناأخذ  حني  ينفجر  املحاكاة  لت�صغيل  الالزم 
با�صتخدام  تعقيدا.  واأكر  اأكرب  حماكاة جزيئات 
الدقيقة  املحاكاة  التقليدية،  احلا�صوب  اأجهزة 
جمرد  من  منها  الواحد  يتاألف  التي  للجزيئات 
وقتا  ي�صتغرق  اأن  الذرات ميكن  من  مئات  ب�صع 

اأطول من عمر الكون.
اخلرب ال�صار هو اأن هناك حال يف متناول اليد - 
للحو�صبة، وعميق من  وهو نهج خمتلف جذريا 
حيث القوانني االأ�صا�صية للفيزياء التي ي�صتغلها، 
اأو من حيث التحوالت التي �صيجلبها يف حياتنا 

وجمتمعنا واقت�صادنا.
م�صتوياتها  اأب�صط  عند  التقليدية،  احلوا�صب 
 - املعلومات  من  "بت"  كل  متثل  االأ�صا�صية، 
ال�صفر املنطقي اأو واحد - يف حالة فتح-اإغالق 
�صيطرة  ممار�صة  خالل  من  لكن  الرتانز�صتور. 
الكون  مكونات  اأ�صغر  من  بع�س  على  دقيقة 
بدال من  الكمي  احلا�صوب  اأجهزة  تتعامل  لدينا، 
يوجد  اأن  قيا�صي  لبت  ميكن  "كيوبت".  مع  ذلك 
فقط يف حالة ال�صفر اأو الواحد. ميكن لكل كيوبت 
للحالتني  فائقا  كميا  فريدا  موقفا  يتبنى  اأن 
بعناية  عليه  م�صيطر  نظام  اأي  املنطقيتني. 
ا�صتخدامه  ميكن  الكم  ميكانيكا  قوانني  ويطيع 
هي  ال�صائعة  واخلثثثيثثثارات  كثثيثثوبثثت.  لت�صكيل 
التو�صيل،  فائقة  والدوائر  االأيونات املحا�رشة، 
با�صم  املعروفة  الفردية،  ال�صوء  وج�صيمات 
تختار  التي  الطريقة  كانت  مهما  الفوتونات. 
اأن تغيري كيفية حو�صبتك  اإال  القيام فيها بذلك، 
يفتح طرقا جديدة  االأ�صا�صي  امل�صتوى  على هذا 

للتعامل مع امل�صائل.
للحو�صبة  الثورية  االإمكانات  مرة  الأول  راأيثثت 
مقالة  قثثراأت  عندما  طالبا،  كنت  حني  الكمية 
وحل�صن  املو�صوع.  هذا  حول  علمية  جملة  يف 
يف  جامعي  مثثقثثرر  يف  م�صتغرقا  كنت  احلثثظ 
ميكانيكا الكم يف ذلك الوقت. ميكانيكا الكم هي 
اأب�صط  عند  الطبيعة  ت�صف  التي  الفيزياء  نظرية 
م�صتوياتها االأ�صا�صية. كنا نتعلم اأنا وزمالئي اأن 
ج�صيما واحدا ميكن اأن يكون يف "تراكب" غريب 
واأن  نف�صه،  الوقت  يف  واحد  مكان  من  اأكر  يف 
ج�صيمني ميكن اأن يكونا مرتبطني ارتباطا وثيقا 

وقويا، اأو "مت�صابكا".
والأنني كنت اأعمل بطاقة عالية نتيجة اإح�صا�صي 
بالهدف، انتهى بي االأمر اإىل و�صف هذه الفكرة 
التي ال ت�صدق واإعارة املجلة اإىل اجلميع تقريبا 
الكم. مل تعد املجلة يل قط،  يف �صعبة ميكانيكا 
�صهادتي،  على  وح�صلت  الدرا�صة  اأكملت  لكني 
واأكملت تعليمي للح�صول على درجة الدكتوراه 
هدف  نحو  العمل  ووا�صلت  الكمية  احلو�صبة  يف 
احلثثني.  ذلثثك  منذ  حثثا�ثثصثثوب كمي  جثثهثثاز  بثثنثثاء 
واليوم، اأتوىل قيادة مركز اأبحاث مكون من اأكر 
هذه  ا�صتحداث  على  ويركز  �صخ�س،   100 من 

ت�صتع�صي  التي  امل�صاكل  التكنولوجيا. كثري من 
منا�صبة  هي  التقليدية  احلا�صوب  اأجهزة  على 
على  االأمثلة  واأبثثرز   – الكمي  للحا�صوب  متاما 
ذلك هي املحاكاة اجلزيئية. ي�صتخدم جزء كبري 
من قوة احلو�صبة الفائقة اليوم الإجراء املحاكاة 
املحاكاة  هذه  ولكن  املواد.  وحماكاة  اجلزيئية 
تقت�رش على نظم �صغرية وتقريبات غري كاملة. 
لل�صلوك  الدقيقة  املحاكاة  اأن  من  الرغم  على 
ع�صي  اأمثثر  هي  للجزيئات  الكمي  امليكانيكي 
اأن  اإال  التقليدية،  احلا�صوب  اأجهزة  على  متاما 
هذه  لتمثيل  متاما  منا�صب  الكمي  احلا�صوب 
يف  "الكمي"  الطابع  ذات  امل�صائل  من  االأنثثواع 

جوهرها.
على  يحتوي  الثثذي  الكمي  احلا�صوب  �صاأن  من 
يكون  اأن  املنطقية  الكيوبت  مثثن  مئات  عثثدة 
تثبيت  منثثذجثثة  م�صاكل  معاجلة  على  قثثثادرا 
لتحفيز  م�صاعدة  عوامل  وت�صميم  النيرتوجني 
ا�صتخراج الكربون من الهواء. ميكن اأن ي�صاعدنا 
نحو  على  ي�صتمل  الذي  الكمي  احلا�صوب  جهاز 
1000 كيوبت منطقي يف ت�صميم مو�صل فائق 
الطاقة  نقل  على  قادر  العادية،  احلرارة  بدرجة 
نحو  حاليا  )نفقد  �صئيلة  بخ�صارة  الكهربائية 
فقط  الكهربائية  الطاقة  مثثن  املثثائثثة  يف   10
اإىل  الكهرباء  توليد  حمطة  مثثن  االنتقال  يف 

امل�صتهلك(.
املحاكاة  قوة  املطاف  نهاية  يف  ن�صتخدم  قد 
الطاقة  واأجثثهثثزة  جديدة،  اأدويثثة  لت�صميم  هثثذه 
الوقود.  خلاليا  البوليمرات  واأغ�صية  النظيفة، 
الكمية  احلو�صبة  تطبيق  ميكننا  الثثواقثثع  يف 
ابتداء من  اأية مادة الأي غر�س -  على ت�صميم 
واالأطراف  اال�صت�صعار  اأجهزة  اإىل  والبناء  النقل 
ال�صناعية - الأن هذه املواد م�صنوعة يف نهاية 
املطاف من جزيئات وذرات، وفهم خ�صائ�صها 
الكم.  ميكانيك  علم  م�صائل  يعد من  وتفاعالتها 
وهذه هي اإحدى ال�صمات االأكر اإحلاحا للحو�صبة 
التي  الطريقة  تو�صع  تكنولوجيا  اأنها  الكمية: 
التي  اأن نفكر بها، ومدى احللول املمكنة  ميكن 
ميكن التحقق منها. لكن فائدة احلوا�صب الكمية 
ال تقت�رش على التطبيقات اجلزيئية. حيث ت�صمح 
بالتو�صل  الكمية  باخلوارزميات  ي�صمى  ما  لنا 
تبدو  التي  امل�صائل  مع  للتعامل  قوية  طرق  اإىل 
للخوارزميات  مثال، ميكن  كمية".  "غري  وكاأنها 
اأ�رشع،  البيانات ب�صكل  البحث يف قواعد  الكمية 
اأمر مهم يف علم  االأمناط )وهو  واإجراء مطابقة 
اجلينوم والهند�صة الوراثية(، وحتى اأداء عمليات 

ر�صومات احلا�صوب ب�صكل اأكر كفاءة.
اإليها،  التو�صل  ال�صعب  من  اخلوارزميات  هذه 
الأنها تتطلب منا اأن نفكر بطريقة كمية، لكن يف 
الوقت التي يت�صع فيه انت�صار اأ�صاليب الكم، فاإننا 
النحو،  هذا  على  التفكري  يف  كفاءة  اأكر  ن�صبح 
هناك  واملزيد.  املزيد  ظهور  نتوقع  اأن  وميكننا 
حتى خوارزميات الكم التي ميكن اأن تقوم باأداء 
العنا�رش الرئي�صية ملهام التعلم االآيل، والتي تعد 
البيانات الكبرية، ويف  اأعمال  حيوية لتحليالت 
مثل  اال�صطناعي،  الذكاء  من  متنامية  جماالت 

ال�صيارات ذاتية القيادة.

بعد اأ�صهر من تطّور الفكرة وت�صكلها، بداأت اأخريا عملية 
لديهما  اال�صتفتاء  جانبي  كال  بريطانيا".  "خروج 
اخلروج  حملة  نا�صطي  باإمكان  �صيا�صية؛  نظر  وجهات 
اأي  هناك  يُكن  ومل  ينمو  الربيطاين  االقت�صاد  اإن  القول 
البقاء  حملة  نا�صطي  باإمكان  بينما  ال�صوق،  يف  انهيار 
�صعيفا،  اأداًء  �صجلت  الربيطانية  االأ�ثثصثثول  اإن  القول 
مل  اال�صرتليني  قيمة  يف  التاريخي  الرتاُجع  وتكاليف 
التي  االأ�صياء  لتحديد  الوقت  حان  االآن،  بعد.   حُت�صب 
العامني  خثثالل  الربيطانية  االأ�ثثصثثول  اأ�صعار  �صتحّرك 
عملية  هناك  االأول،  عاملني:  على  يعتمد  هذا  امُلقبلني. 
تفاو�س. واالآخر، التاأثري الذي يرتكه تراُجع قيمة العملة 
على الت�صخم يف اململكة املتحدة، واالآثار اجلانبية التي 

ترتتب على ال�صيا�صتني النقدية واالقت�صاد.
يت�صم  اأمثثر  ال�صيناريو  حتليل  العاملني،  لكال  بالن�صبة 

رهاناتهم.  حتويط  امل�صتثمرين  على  ويتعني  باحلكمة، 
در�صا  تعّلموا  قد  االأقل  يكونوا على  اأن  للجميع  وينبغي 
اال�صرتليني  �صوق  دفعت  التي  امُلفرطة  الثقة  من  واحدا 
بن�صبة  موؤكدا  اأمرا  بو�صفه  البقاء  فوز حملة  ت�صعري  اإىل 

تزيد على 90 يف املائة.
اأواًل، على امل�صتثمرين افرتا�س اأن خروج بريطانيا اأمر 
يف  باآخر،  اأو  ب�صكل  بريطانيا،  تبقى  اأن  احتمال  موؤكد. 
االحتاد االأوروبي اأعلى من ال�صفر، لكن لي�س كثرياً، وقد 
يتطلب بع�س التدخل اخلارجي. فيما وراء ذلك، حتليل 
ال�صيناريو ُي�صبح اأكر �صعوبة. على �صعيد املفاو�صات، 
مُيكن  اأنثثه  اإىل  اإيكونوميك�س  اأك�صفورد  �رشكة  ُت�صري 
اخت�صار االأمر اإىل نوعني من الق�صايا. اأواًل، هل تتمكن 
اململكة املتحدة بحلول عام 2019 من التفاو�س على 
هل  اأم  االأوروبثثي،  االحتاد  مع  م�صتمرة  جتارية  عالقة 
ل اإىل اتفاق و�صط؟ ثانيًا،  �صيكون من ال�رشوري التو�صّ
اأي النتيجتني اأكر احتمااًل بعد ذلك؛ اتفاق جتارة حرة، 

مُتار�س  املتحدة  اململكة  ترتك  فا�صلة  مفاو�صات  اأو 
التي  الثث�ثثرشوط  باأقل  االأوروبثثثي  االحتثثاد  مع  التجارة 

تفر�صها منظمة التجارة العاملية؟
فكرة "اأك�صفورد اإيكونوميك�س" باأن هناك احتمالني من 
�صحيحة  تبدو  انتقايل  لرتتيب  اختيارهما  يجب  ثالثة 
الق�صايا  معاجلة  يف  اجلانبني  كال  �صريغب  تقريبًا. 
لل�صوق،  متاما  مهمة  لي�صت  االأمثثور  هذه  اأواًل.  االأ�صعب 
وحقوق  الهجرة،  تغطي  وهي  �صيا�صيًا،  ح�صا�صة  لكنها 
اململكة  يف  امُلقيمني  االأوروبثثثثي  االحتثثثاد  مثثواطثثنثثي 

املتحدة، و"نفقة طالق" لالحتاد االأوروبي.
اأن  علينا  ثم  ومن  وقتًا،  �صي�صتغرق  ت�صوية  اإىل  ل  التو�صّ
�صتكون  اأنه  العامني  انتهاء  قبل  �صنعرف  اأننا  نتوقع 
الق�صايا  حل  واأن  انتقايل،  ترتيب  اإىل  حاجة  هناك 
التجارية الرئي�صية �صيتطلب وقتا يتجاوز اآذار )مار�س( 
2019. هذا يعني عدم اليقني الذي تكرهه االأ�صواق. اإذا 
حدث هذا، ف�صيزداد خطر حدوث "خروج �صعب" ي�صتند 

"اأك�صفورد  وُت�صري  العاملية.  التجارة  منظمة  اإىل �رشوط 
ت�صل  بن�صبة  مرتفع  هذا  خطر  اأن  اإىل  اإيكونوميك�س" 
نقطة   0.8 �صُتزيل  النتيجة  وهثثذه  املائة،  يف   40 اإىل 
كل  الربيطاين  االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  من  مئوية 
بع�صهم  لكن  ُمرعب،  اأمثثر  هذا   .2030 عام  حتى  عام 
ينبغي  ذلك،  مع  له.  مربر  ال  بالذعر  ال�صعور  اأن  �صيزعم 
حرة.  جتارة  اتفاق  اإىل  ل  التو�صّ املمكن  من  يكون  اأن 
�صي�صتفيد كال اجلانبني من ذلك، ومن ثم يجب اأن يكون 
ل اإىل نتيجة مفيدة، رمبا بعد معركة  من املمكن التو�صّ
حول الهجرة. مدة من عدم اليقني تدوم اأكر من عامني، 
يتبعها اتفاق جتارة حرة، هي النتيجة االأكر احتمااًل. 
بن�صبة  ذلك  احتماالت  ت�صع  اإيكونوميك�س"  "اأك�صفورد 

تزيد قلياًل على 50 يف املائة.
االأ�صعار  يف  املخاطر  هثثذه  على  عثثالمثثات  تظهر  هثثل 
الثثوزن  اأ�ثثصثثا�ثثس  على  اال�صرتليني  ال.  رمبثثا  حثثالثثيثثًا؟ 
م�صتوياته  اأدنى  من  قلياًل  اأعلى  بقي  الن�صبي  التجاري 

ال�صيناريو  حتقق  اإذا   .2008 عام  املالية  االأزمثثة  منذ 
اتفاق  على  التفاو�س  يف  بريطانيا  وف�صلت  امُلرعب 
اأكر.  االنخفا�س  اإىل  اجلنيه  ف�صي�صطر  حثثرة،  جتثثارة 
�صوق ال�رشف هي التي حتّملت العبء حتى االآن، وهذا 
اأما بالن�صبة ل�صوق االأ�صهم التي  اأن ي�صتمر.  من املرجح 
اال�صرتليني،  اجلنيه  حيث  من  الثثقثثوي،  اأداوؤهثثثا  �صكل 
االنهيار  فثثاإن  للبقاء،  املوؤيدين  للمت�صائمني  اإحراجا 
اأن هناك قلقا ب�صاأن خماطر خروج  اإىل  ُي�صري  القطاعي 
بريطانيا. االأ�صهم االأقوى اأداء حتى االآن كانت �رشكات 
موؤ�رش  يف  ُمفرط  �صكل  يف  املمثلة  واملثثوارد،  التعدين 
فاينانن�صيال تاميز 100، التي لي�صت ذات �صلة تقريبًا 
باالقت�صاد الربيطاين. فهي ترتفع وتنخف�س مع اأ�صعار 
االأ�صهم. االأ�صهم االأخرى التي �صرتتفع كانت يف قطاعات 
من  رمبا  ال�صعيف.  اجلنيه  من  ت�صتفيد  التي  الت�صدير 
العدل القول اإن موؤ�رش فاينانن�صيال تاميز 250 املوؤلف 
من ال�رشكات االأ�صغر، التي حققت اأداء �صعيفا يف بقية 

االآن  منذ  بداأ  )يونيو(،  حزيران   23 منذ  العامل  اأنحاء 
با�صتبعاد النتيجة احلالية االأكر احتمااًل: عملية ممتدة 
تنتهي باتفاق جتارة حرة. بعد تفويت االرتفاع العاملي 
قد ي�صتبعد اأي�صًا خطر االنهيار يف املحادثات. لكن االآن 
تاأتي الق�صية الثانية، وهي انتقال االآثار املرتتبة على 
االنخفا�س  بعد  الت�صخم.  اإىل  العملة  قيمة  يف  الرتاُجع 
كانت   ،2008/2007 يف  لال�صرتليني  االأخثثري  الكبري 
اململكة املتحدة وحدها بني االقت�صادات املتقدمة التي 
ح�صلت على ت�صخم اأعلى من امل�صتهدف. الت�صخم اآخذ 
يف االرتفاع االآن، وتوقعات �صوق ال�صندات ارتفعت، مع 
احتمال 3 يف املائة �صنويًا لالأعوام اخلم�صة امُلقبلة. اإذا 
ا�صتمر هذا، فاإما اأن الت�صخم �صيتطلب م�صاِعفات اأرباح 
اأقل على االأ�صهم الربيطانية، اأو اأن بنك اإجنلرتا �صي�صطر 
اإىل رفع اأ�صعار الفائدة، ما يتطلب م�صاِعفات اأرباح اأقل 
اإجنلرتا  بنك  من  املت�صدد  ال�صجيج  ب�صبب  االأ�صهم.  على 

جند اأن اال�صرتليني ي�صهد ارتفاعا منذ مدة.
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المستثمرون يوازنون مخاطر األصول البريطانية
جون أوثرز

غدًا.. الحوسبة الكمية تعالج مشاكل اليوم المستعصية
جيريمي أوبرايان

د. باسم اإلبراهيمي

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

669.57
0.45
0.07%

6,691,032,410
6,652,368,854

355
32
11
5
16

2.40
176,032,576.00

0.95
42,438,964.00

0.95
31,249,090.00

0.97
28,724,150.00

0.56
21,840,000.00

)IBSD( بيبسي

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)SILT( براري

)BCOI( أهلي

2.40
72,766,525.00

0.95
45,027,857.00

0.56
39,000,000.00

0.33
38,500,000.00

0.90
34,721,211.00

)IBSD( بيبسي

)BBOB( بغداد

)BCOI( أهلي

)BNOR( شمال

)BSUC( سومر
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