
تعد امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة �رضورة لتحقيق التنمية 
االقت�سادية يف اغلب االقت�ساديات العاملية ملا توفره من 
داخل  االم��وال  م�سارات  على  وحتافظ  وخدمات  منتجات 

دائرة حتقق اعلى درجات اجلدوى االقت�سادية.
يف  فعال  ب�سكل  ت�ساهم  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  ان 
عملية التنمية االقت�سادية اذا مت توظيفها بال�سكل ال�سحيح، 
حيث جتد كتل اقت�سادية كربى نه�ست من خاللها وتو�سع 
الكثري منها لت�سبح �سناعات مهمة موؤثرة يف اقت�ساداتها. 
كما متثل �سانداً حقيقيًا ل�سناعات كربى من خالل انتاجها 
اجلزئي لل�سناعات اال�سرتاتيجية، وتعالج م�ساكل كثرية يف 
وت�سبب  املجتمعات  يف  �سلبا  توؤثر  التي  البطالة  مقدمتها 

امرا�سا اجتماعية ي�سعب عالجها مبرور الوقت. 
واملتو�سطة وجعلها  ال�سغرية  امل�ساريع  دعم  العراق ميكنه 
من  م�ستفيدين  حقيقية  تنمية  لعملية  االن��ط��الق  حم��ور 
التنمية  لتحقيق  وتوظيفها  اليها  املركزي  البنك  تخ�سي�ص 
مرحلة  من  القرو�ص  على  اال���رضاف  ���رضورة  مع  الفعلية 

التخ�سي�ص ثم منحها و�سوال اىل الهدف.
فان  مهما  بات  امل�ساريع  لهذه  التمويل  مبنافذ  التو�سع 
تخ�سي�سات البنك املركزي لهذه امل�ساريع البد ان ت�ساندها 

وحملية  دولية  متعددة  قنوات  ومن  جديدة  متويل  م�سادر 
هذه  لتمويل  التنمية،  دع��م  جم��االت  يف  تعمل  خمتلفة 

امل�ساريع التي اخذت بالتو�سع التدريجي.
خالل  من  يت�سح  ال�سغرية  للم�ساريع  التمويل  �رضورة  ان 
دورها التنموي يف اغلب اإقت�سادات العامل، ولهذا تعد هذه 
االأزم��ات  من  للخروج  الناجعة  العالجات  احد  امل�ساريع 
االقت�ساد  تنمية  على  العالية  لقدرتها  وذلك  االقت�سادية، 
بني  التناف�ص  روح  وخلق  وتفعيل  ال�سناعة  وحت��دي��ث 
وت�سييق  لالأفراد،  املعي�سي  امل�ستوى  وتطوير   ، امل�ساريع 
امللكية  قاعدة  وتو�سيع  واال�ستثمار،  االدخار  بني  الفجوة 
بالتمويل  االجتاه  اأهمية  يعك�ص  هذا  كل  اخلا�ص،  للقطاع 
نحو تلك امل�ساريع لتنميتها ومنوها وبخا�سة اأنها ال حتتاج 

اإىل راأ�سمال كبري كغريها من امل�ساريع الكبرية.
امل�ساريع  لت�سمل  التمويل  منح  قنوات  تنويع  من  والب��د 
والتي   ، التمويل  يف  نق�سًا  تعاين  ما  غالبًا  التي   ، اجلديدة 
العمل  ع��ن  عاطلني  اأ�سخا�ص  اإىل  اإن�سائها  فكرة  تعود 
العمل  يتطلب  الذي  االمر  م�رضوع،  لت�سغيل  اأفكاراً  ميتلكون 
اال�سهام  �ساأنه  من  مبا  امل�ساريع  لهذه  التمويل  توفري  على 
بالق�ساء على البطالة امل�ست�رضية بني فئات ال�سباب، وهنا 
االنتاج ونعالج  نفّعل  ان   ، امل�ساريع  ميكن، من خالل هذه 

اأحد اأكرب امل�ساكل االقت�سادية.

لال�ستياء،  املثرية  كاالنيك  ترافي�ص  تكتيكات 
اأكرب  اإىل  اأوب��ر  �سيارات  خدمة  حتويل  اإىل  اأدت 
فايل،  �سيليكون  يف  االإطالق  على  نا�سئة  �رضكة 
كن  ميمُ للجدل  مثرية  اأم��ور  عن  اأ�سفرت  لكنها 
اإذا كان  امل�ستثمرين ما  يت�ساءل بع�ص  جتّنبها. 
ينبغي اأن يتخلى عن رئا�سة ال�رضكة قبل عملية 
ترافي�ص  اإىل  االأويل.بالن�سبة  العام  االكتتاب 
فاإن  اأوب��ر،  ل�رضكة  التنفيذي  الرئي�ص  كاالنيك، 
"اإثارة ا�ستياء االآخرين" هي اأمر جيد. يف الواقع، 
اأن الرجل مل يرتدد وهو يف منتجع فخم لل�رضكة 
هذا  و�سع  يف  عامني،  قبل  فيجا�ص  ال���ص  يف 
اإىل   - االأ�سا�سية  اأوبر  �رضكة  قيم  �سمن  الهدف 
و"دع  دائمًا"  خ�سنا  ن  "كمُ مثل  �سعارات  جانب 

البنائني يبنون".
ا�ستدعاء  �رضكة  دفع  على  �ساعد  احلازم  موقفه 
�سيارات االأجرة اإىل �رضكة عاملية خالل االأعوام 
 70 يبلغ  �سوقي  تقييم  مع  املا�سية.  ال�سبعة 
واأغنى  اأكرب  هي  اأوبر  �رضكة  فاإن  دوالر،  مليار 
من اأي �رضكة نا�سئة اأخرى يف تاريخ �سيليكون 
املميزة  ال�سمة  ك��االن��ي��ك  تبّجح  ب��ات  ف���ايل، 

لل�رضكة، ب�رضف النظر عن النتيجة.
بكرة  ممُ مرحلة  يف  م�ستثمر  تا�سك،  براديل  يقول 
اإىل ما هي عليه  اأوبر  "و�سلت خدمة  وم�ست�سار 

االآن ب�سببه. لن تكون بالقيمة نف�سها من دونه".
االأ�سابيع  االأزمات يف  �سل�سلة من  مع ذلك، فاإن 
ال�سوؤال  اأث��ار  ما  االعتبار،  هذا  حت��ّدت  االأخ��رية 
من  كثري  ا�ستياء  اأث��ار  قد  كاالنيك  كان  اإذا  ما 
الالزم - وما  اأكرث من  االأ�سخا�ص وكان خ�سنا 
ال�رضكة  لتوجيه  الكايف  الن�سج  ميلك  كان  اإذا 

نحو االكتتاب العام؟
و�سط ت�ساعد رد الفعل العك�سي من امل�ستهلكني 
واالنتقادات من امل�ستثمرين ب�ساأن ثقافة خدمة 
"اإنه  االأ�سبوع  "ال�سامة"، قال كاالنيك هذا  اأوبر 
كبري  من�سب  يف  �سخ�ص  تعيني  اإىل  يتطّلع 
يكون  اأن  كن  ميمُ �سخ�ص  الت�سغيليني،  االإداري��ني 

�رضيكا ونظريا". 
البالغ  التنفيذي  الرئي�ص  وا�سحًا:  كان  التلميح 
مثل  �سخ�ص  اإىل  بحاجة  عامًا   40 العمر  من 
الت�سغيليني  االإداريني  كبرية  �ساندبريج،  �سرييل 
على  خربتها  �ساعدت  التي  "في�سبوك"،  يف 
زوكربريج  م��ارك  من  الق�سور  اأوج��ه  م��وازن��ة 
ال�سبكة  ل  حتوُّ �سبقت  التي  االأع��وام  يف  ال�ساب، 

االجتماعية اإىل �رضكة عامة.
بداأت االأزمات يف ال�سهر املا�سي، عندما خرجت 
بروايتها عن  علنًا  اأوبر  اإحدى مهند�سات خدمة 
على  امل�ست�رضي  والتمييز  اجلن�سي  التحر�ص 
�سوزان  و�سفت  ال�رضكة.  داخ��ل  اجلن�ص  اأ�سا�ص 
الب�رضية  امل���وارد  دائ���رة  جتاهلت  كيف  فولر 

�سكواها، التي ت�سمنت التحّر�ص اجلن�سي من ِقبل 
مديرها. قال كاالنيك "اإن االأحداث التي و�سفتها 
ثله اأخالقيات ونظم  فولر بغي�سة و�سد كل ما متمُ

"اأوبر"، و�سّكل قوة عمل للتحقيق.
�سارة  اأخذت تظهر مفاجاأة غري  منذ ذلك احلني 
تلو االأخرى. رفعت األفابيت، ال�رضكة االأم خلدمة 
ب�سبب  "اأوبر"  �سد  ق�سائية  دعوى  "جوجل"، 
مزاعم �رضقة االأ�رضار التجارية وامللكية الفكرية 

املتعلقة بال�سيارات ذاتية القيادة. 
اأحد  فيه  يوّبخ  لكاالنيك  ��رج  حممُ كامريا  فيديو 
اإىل  دفعه  م��ا  انت�رض،  اأوب���ر  ���س��ي��ارات  �سائقي 
االعتذار. اثنان من امل�سوؤولني التنفيذيني غادرا 
الباحثني  وكبري  املا�سي،  االأ�سبوع  ال�رضكة 
يوم  غادر  فيها  اال�سطناعي  الذكاء  جمال  يف 

االأربعاء املا�سي.
برنامج  ع��ن  الك�سف  ف��اإن  نف�سه،  ال��وق��ت  يف 
جريبول ال�رضي يف خدمة اأوبر، الذي ت�ستخدمه 
لت�سليل منّفذي القانون ب�ساأن مواقع �سياراتها، 

اأثار �سجة من امل�سوؤولني الر�سميني.
يف الوقت الذي تتاأرجح فيه �رضكة اأوبر من اأزمة 
اإىل اأزمة، حاول كاالنيك - لي�ص للمرة االأوىل - 

االإظهار اأنه �سيبداأ �سفحة جديدة. 
للموظفني  االإلكرتوين  بالربيد  ر�سالة  يف  كتب 
ال�سائق،  فيديو  ن�رض  بعد  املا�سي،  الثالثاء  يوم 
واأن�سج.  كقائد  جذري  ب�سكل  اأتغرّي  اأن  "يجب 

اإىل  بحاجة  اأنا 
م�������س���اع���دة يف 
ال��ق��ي��ادة واأن����وي 

احل�سول عليها".
اإىل  ت��ت��ع��ر���ص  ال��ق��ي��م 

االنتقاد
يحظى  ���س��خ�����ص  ت��ع��ي��ني 
من�سب  يف  كبري  ب��اح��رتام 
الت�سغيليني  االإداري����ني  كبري 
�������س���اع���د ع���ل���ى ت��ه��دئ��ة  ����س���يمُ
التف معظمهم  الذين  امل�ستثمرين، 
ح���ول ك��االن��ي��ك، ع��ل��ى ال��رغ��م من 

االأخطاء االأخرية. 
م�ستثمر  كاالكاني�ص،  جي�سون  يقول 
"اأنا  اأوبر  �رضكة  �سمن  مبكرة  مرحلة  يف 
متفائل اأن ترافي�ص يعرتف بامل�سكلة ويتخذ 
اإذا  الت�سغيليني  االإداريني  كبري  �رضيعا.  اإجراًء 
كان على م�ستوى رفيع فاإنه �سوف يكون قادرا 
على حتّمل كثري من العمل الذي يتحّمله ترافي�ص، 

ما مينحه بع�ص املجال للتنف�ص والنمو". 
"اإنه  كاالنيك  مع  عملوا  اآخرون  اأ�سخا�ص  يقول 
ال�سلطة.  م�ساركة  عليه  ال�سعب  من  �سيكون 
 ،2009 عام  منذ  التنفيذي  الرئي�ص  باعتباره 
اعتاد كاالنيك على التمتع ب�سيطرة كاملة، وهو 
معروف بانتقاله من فريق اإىل فريق للم�ساعدة 
اللحظة نف�سها. يف  امل�سكلة يف  التعامل مع  يف 
اأن  بالقلق من  ي�سعر  واحد  م�ساهم  االأقل، هناك 
كاالنيك قد ال يكون هو ال�سخ�ص املنا�سب لقيادة 

ال�رضكة نحو عملية االكتتاب العام االأويل".
اأن  اإليه  بالن�سبة  الوقت  "حان  امل�ساهم  يقول 
يتنحى وي�ستمر يف كونه امل�سوؤول عن االبتكار 
وامل�سوؤول عن حل امل�سكالت، لكن يجب اأن يدع 

اأحد البالغني يتوىل من�سب الرئي�ص التنفيذي".
ب�ساأن  القلق  عن  اأي�سًا  امل�ساهمون  اأع��رب  كما 
اأ�سلوب كاالنيك العدواين يف القيادة، قائلني "اإن 

نوابه يغالون يف جماملته".
اأنه طّور ما  "من الوا�سح  اأحد امل�ساهمني  يقول 
املطاف  نهاية  يف  وهذا  ترافي�ص  طائفة  ميكن 
غرّي الثقافة،  دّمرا للغاية. يجب اأن يمُ �سبح اأمرا ممُ يمُ
ال  اأ�سخا�ص  تعيني  هي  بذلك  القيام  وطريقة 
ال�سالحية  ولديهم  ب�رضاحة  التحدث  يخ�سون 

الإجراء تغيريات".
االنتقاد،  اإىل  ال تتعر�ص قيادة كاالنيك فح�سب 
بل هناك كذلك قيمه التي من ال�سعب ف�سلها عن 
نيت عليها �رضكة اأوبر. ال�رضكة متلك  القيم التي بمُ
احلما�ص"،  "فائق  تكون  اأن  تت�سمن  مبداأ،   14
"املواجهة  االأبطال" واأال تتجنب  "عقلية  ولديك 

املن�سبطة".
منذ مدة طويلة كانت تراود كاالنيك اأفكار حول 
التي  الذات  على  االعتماد  فل�سفة  املو�سوعية، 
طّورتها اأين راند، حيث ا�ستخدم ذات مرة غالف 
على  ال�سخ�سي  مللفه  ك�سورة  "املنبع"  كتابها 
االأعمال  من  واحد  "اإنه  وقال  "تويرت"،  من�سة 

االأدبية املف�سلة اإليه".
ل�ساحب  املمجدة  راند  �سور  اأن  فيه  �سك  ال  ما 
بتاأ�سي�ص  بداأ  الذي  كاالنيك،  نا�سب  تمُ امل�ساريع 
الأع��وام  تعانيان  كانتا  �سغريتني  �رضكتني 

اأفل�ست".  "اإحداهما 
تلك التجارب جعلته قادرا على حتّدي ال�سعاب 
التي  النا�سئة  ال�رضكات  عقلية  مع  ومتعط�سا، 

غالبًا ما خدمته ب�سكل جيد. 
عندما يتحدث علنًا، اأو يرفع معنويات املوظفني 
املعروف  كاالنيك،  اجلماعية،  االجتماعات  يف 
املهمة  بيان  طلق  يمُ ال�رضكة،  داخل   TK با�سم 
نقل  و�سائل  توفري  اأوب���ر:  خدمة  يف  الطموح 
مكان  ك��ل  يف  اجل��اري��ة،  امل��ي��اه  بقدر  موثوقة 

وللجميع.
اأوبر  اأوجد مكان عمل يف �رضكة  اأي�سًا  اأنه  على 
ال�رضكات  ملعايري  وف��ق��ًا  حتى  متطرفا،  عد  يمُ
الواليات  يف  التكنولوجيا  جمال  يف  النا�سئة 

املتحدة. 
�سحيفة  قابلتهم  �سابقون  موظفون  حت��دث 
املرِهقة  العمل  �ساعات  عن  تاميز  فاينان�سيال 
اأ�سواأ  لذكريات  ثرية  املمُ التناف�ص  واأخالقيات 

جتاوزات وول �سرتيت.

يف  اأ�سهر  �سبعة  اأم�سى  �سابق  موظف  يقول 
"اأوبر"، "عندما ان�سممت كان االأمر كامل�سي يف 
عادية". ويقول  من�سار دائري. لقد كانت ثقافة ممُ
قيادية،  فراغات  اأوجد  ال�رضيع  ال�رضكة  "اإن منو 
عن  معلومات  خفون  يمُ ما  غالبًا  العاملني  واإن 
على  احل�سول  حماولتهم  يف  البع�ص  بع�سهم 

ترقية". 
خالل  من  علنًا  خرجت  التي  املهند�سة  فولر، 
روايتها للتحر�ص، حتدثت عن موؤامرات �سيا�سية 
ثرونز".  اأوف  "جيم  العرو�ص  لعبة  غ��رار  على 
"لقد كانت منظمة يف حالة  كتبت يف مدونتها 

فو�سى كاملة ال ترحم".
العمل  م��ك��ان  "اإن  التوظيف  ���رضك��ات  ت��ق��ول 
من  الرغم  على  للجميع،  لي�ص  اأوب��ر  �رضكة  يف 
بيئتها  يف  ي��زده��رون  االأ�سخا�ص  بع�ص  اأن 

امل�سحونة للغاية". 
للبحث   SCGC يف  الرئي�ص  �سامبني،  جيوم 
واإيربنب  اأوب��ر  �رضكتي  "اإن  يقول  التنفيذي، 
�سيليكون  يف  الثقايف  الطيف  اأق�سى  ّثالن  متمُ

فايل".
حركها  يمُ "اأوبر" م�سحونة، ذكورية،  اأن  وي�سيف 
اأنثوية يف الغالب،  اإيربنب  االأداء. كما اأن �رضكة 
االأداء  على  واأقل تركيزاً  ركها املهمات كثرياً  حتمُ
�رضكات  بقية  معظم  اأم��ا  الق�سري،  امل��دى  على 

التكنولوجيا فتقع يف مكان ما بني االثنتني".
ي�سف النا�ص الذين عملوا يف �رضكة اأوبر مكان 
عمل تناف�سيا للغاية، لن يكون غريبًا يف اإحدى 

روايات راند.
يتعلق  مما  كثري  "هناك  �سابق  موظف  يتذكر 
اأنت  ذلك.  يف  امللوم  فاإنك  ف�سلت  اإذا  بالثقافة، 

وحدك م�سوؤول عن جناحك اأو ف�سلك".
�سيارات  �سائقي  اإىل  متتد  ه��ذه  النظر  وجهة 
م�ستقلني  متعاقدين  موظفني  لي�سوا  وهم  اأوبر، 
يف  ال�سبب  هي  "اإنها  عنها  البع�ص  ويقول   -
موازنة  يف  ال�سعوبات  يواجهون  ال�سائقني  اأن 

الدخل بعد دفع م�ساريف �سياراتهم". 
فيديو الكامريا �سّلط �سوءاً �سلبيا على هذا. �رضخ 
للتو  اأخربه  قد  الذي كان  ال�سائق،  كاالنيك على 
اأنه تعّر�ص لالإفال�ص ب�سبب �رضكة اأوبر "البع�ص 
اللوم  يلقون  اأخطائهم.  م�سوؤولية  يمُحب حتّمل  ال 

على �سخ�ص اآخر لكل �سيء يف حياتهم". 
يف  اعتذر  اأوب��ر  �رضكة  يف  التنفيذي  الرئي�ص 
فورة  من  باخلجل  ي�سعر  "اإنه  وقال  الحق  وقت 

الغ�سب".
اأوبر  �رضكة  يف  الثمن  كان  مهما  الفوز  عقلية 
اأ�رّضت بالعالقات مع املنظمني يف جميع اأنحاء 
برنامج  عن  الك�سف  بعد  اآخرها  وك��ان  العامل، 

جريبول. 
امل�ستخدمني  "اأوبر"  دد  حتمُ الربنامج،  اإطار  يف 
الذين قد يكونون مناف�سني اأو م�سوؤولني ر�سميني، 
وتعر�ص عليهم ن�سخة مزيفة من تطبيقها كلما 

حاولوا طلب �سيارة. 
ن  يف املدن اجلديدة حيث تعمل �رضكة اأوبر مل تكمُ
قانونية بعد، باإمكان برنامج جريبول امل�ساعدة 
على اإحباط اأي عملية حمتملة لالإيقاع بال�رضكة 

يف عملية �رضية.

ت�ستحق  اأوروب��ا  اإىل  بريطانيا  اع��ادة  معركة  ت��زال  ال 
القتال يف �سبيلها، ورمبا يكون الوقت احلا�رض اأف�سل 
التحدث  اجلنون  من  اإن  تقول  رمبا  بها.  للبدء  موعد 
على  اأ�سبوع  من  اأقل  م�سي  بعد  املو�سوع  هذا  حول 
املتحدة،  اململكة  وزراء  رئي�سة  م��اي،  ترييزا  تفعيل 
رحلة العامني نحو الربيك�ست، اأي اخلروج من االحتاد 

االأوروبي. 
ولهذا: اأقدم ن�سيحتي للموؤيدين للتكامل االأوروبي يف 
اململكة املتحدة فيما يتعلق بكيف ميكنهم العودة مرة 
وال  اأقول،  ما  اأعني  واأنا  االأوروبي.  االحتاد  اإىل  اأخرى 

األعب لعبة كذبة اأبريل بعد فوات موعدها.
خروج  واأن  اال�ستفتاء،  نتيجة  يقبلوا  اأن  عليهم  اأوال، 
هنالك  يكون  لن  تت�رضعوا:  ال  يحدث.  �سوف  بريطانيا 

بحدوث  �سئيال  االحتمال  كان  مهما  ث��ان.  ا�ستفتاء 
انعكا�ص ما بني الثالث والع�رضين من حزيران )يونيو( 
اآذار )مار�ص(  من عام 2016 والتا�سع والع�رضين من 
املادة  وتفعيل  االآن.  انتهى  ذلك  كل   ،2017 عام  من 

50 من القانون عمل على ت�سوية امل�ساألة. 
نعم، اأنا مدرك للتحديات القانونية املتعلقة بانعكا�ص 
اجتاه العملية. وهذه االأمور لي�ست مهمة على ال�سعيد 
الن�سيحة  بداأمت.  ما  ووا�سلوا  االأمر.  ان�سوا  ال�سيا�سي. 
االأوىل.  من  مبا�رضة  تتبع  تقدميها  اأود  التي  الثانية 
توقفوا عن ال�سعور بالغ�سب. توقفوا عن الت�رضف كما 

لو اأنكم ال تزالون يف حملة اال�ستفتاء. 
اختاروا  االأغبياء  الناخبني  باأن  ال�سكوى  عن  وتوقفوا 
ت�سديق االأكاذيب التي اأثارها موؤيدو م�ساألة الربيك�ست، 

ومل ي�سدقوا اأكاذيبكم االأكرث تعقيدا التي جئتم بها.
احلملة  اإق��ام��ة  م��ن  احلكمة  ت��اأم��ل  يف  ت��رغ��ب��ون  ق��د 

يف  للمراجعة  عر�سة  هي  اقت�سادية  تنبوؤات  على 
تفاوؤل  تتاأملوا  اأن  تودون  ورمبا  قليلة.  اأ�سهر  غ�سون 

امل�ستثمرين. 
اأنه  رمبا هم على خطاأ، وغالبا ما يكونون كذلك. بيد 
ميكننا القول بكل تاأكيد اإن م�ساألة الربيك�ست مل تت�سبب 
ات�سح من جراء  التوقعات، كما  انهيار يف  يف حدوث 
ازدهار اأ�سواق االأ�سهم - وهو اأمر رمبا كنتم تتوقعون 
طويلة  القامتة  توقعاتكم  حتققت  لو  فيما  حدوثه 
االأجل. الحظوا اأنه �سيكون من ال�سعب عزل اأثر م�ساألة 
يف  بال�سعف  �سي�ساب  االقت�ساد  كان  اإذا  الربيك�ست، 
امل�ستقبل. ومن ثم لي�ص هنالك �سبب وجيه يف االإ�رضار 

على احلجج االقت�سادية.
فقد تكون يف  تقدميها  اأود  التي  الثالثة  الن�سيحة  اأما 
فلي�ص  جدية،  اأك��رث  باأ�سلوب  خ�سومكم  مع  التعامل 
جميع من تختلفون معهم يف الراأي هم اأ�سخا�ص غري 

عقالنيني.  ولي�ص كل من �سوت مل�سلحة دونالد ترمب 
تكن  مل  رمبا  غبي.  �سخ�ص  هو  الربيك�ست  م�ساألة  اأو 
حكومة ماي م�ستعدة مل�ساألة الربيك�ست خالل االأ�سهر 
والكثري  االآن،  م�ستعدة  لكنها  اال�ستفتاء،  اأعقبت  التي 
م�ستعدين.  ل�ستم  االحت��اد  يف  البقاء  موؤيدي  يا  منكم 
اأعرف الكثري من موؤيدي البقاء يف االحتاد ممن ظنوا 
الذي  قرارها  على  مبا�رضة  تندم  �سوف  بريطانيا  اأن 

اتخذته.
حملة  اأثناء  مرتني:  عليكم  الربيك�ست  موؤيدو  تفوق 

اال�ستفتاء وبعدها.
عن  واالبتعاد  االأع�ساب  تهدئة  هي  الرابعة  الن�سيحة 
التي  املفاو�سات  من  حكومتكم  موقف  من  الغ�سب 
اإن كال  �ستجريها يف حمادثات اخلروج املقبلة. حيث 
اجلانبني �سيقاتل مبنتهى اجلدية. هذا ما يفعله االحتاد 

االأوروبي.

ت�سكل  القانون  من   50 امل��ادة  عملية  اأن  نعلم  نحن 
اأمام البلد الذي يريد االنف�سال. والفر�سة  عائقا قويا 
اأمام  متكافئا  وجعله  اللعب  ميدان  لت�سوية  الوحيدة 
باخلروج  م�سداقية  بكل  االلتزام  هي  الالعبني  جميع 
من دون اإبرام اتفاق. هنالك منطق يف كالم ماي "عدم 

اإبرام اتفاق اأف�سل من اإبرام اتفاق �سيئ". 
يكت�سب  تهديدها  جتعل  اأن  ه��ي  التالية  ومهمتها 
امل�سداقية. هل تذكرون ماذا ح�سل لليونانيني الذين 

خادعوا يف م�ساألة اخلروج من منطقة اليورو؟
ت�سبح  فلن  تقدميها  اأود  التي  االأخ��رية  الن�سيحة  اأما 
ذات �سلة باملو�سوع اإال بعد قليل: وهي اأن تدركوا اأن 
االحتاد االأوروبي الذي رمبا تودون االن�سمام اإليه مرة 

اأخرى �سيكون خمتلفا عن االحتاد الذي �ستغادرونه. 
يزيد  ال  االأوروب��ي  االحت��اد  كان  بريطاين،  منظور  من 
قررت  اإذا  موحدة.  و�سوقا  جمركيا  احتادا  كونه  على 

اململكة املتحدة يف اأي وقت العودة اىل االن�سمام مرة 
اأخرى لالحتاد، �سيتعني عليها فعل ذلك مبوجب املادة 

49 من معاهدة االحتاد االأوروبي. 
اإىل االحتاد من جميع اجلوانب  االن�سمام  وهذا يعني 
– اأي االن�سمام اإىل منطقة اليورو، ومنطقة الت�سينجن، 
الداخلية،  ال�سوؤون  يف  االأوروب���ي  االحت��اد  وم�ساركة 
رديات  وج��ود  وع��دم  للخروج،  خيارات  وج��ود  وع��دم 
مل  ملنظمة  �ستن�سمون  العودة،  اأردمت  اإن  املوازنة.  يف 
تكونوا قط اأع�ساء فيها من الناحية الواقعية، ب�رضوط 

ع�سوية كاملة.
اململكة  خ��ارج  املوجودين  االأ�سخا�ص  �ساألتم  اإذا 
املتحدة عن اأهم ثالث �سمات متيز االحتاد االأوروبي، 
فاإنه من املحتمل اأال تكون ال�سوق املوحدة اأو االحتاد 
�سمن  من  ولي�سوا  امل��ي��زات.  تلك  بني  من  اجلمركي 

قائمتي اأنا. 
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إعادة بريطانيا إلى نسيج أوروبا من ثقب اإلبرة
فولفجانج مونشاو

عدوانية كاالنيك تفجر أزمة ضمن خدمة أوبر للنقل
 ليزلي هوك

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

662.39
1.59
0.24%

617,682,388
919,207,965
307
35
10
6
19

0.93
184,760,000.00

0.46
101,438,496.00

0.57
82,775,800.00

0.56
55,246,400.00

0.90
42,570,000.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)BNOI( كابتال

)BSUC( سومر

0.46
225,350,000.00

0.93
202,000,000.00

0.57
144,518,952.00

0.57
100,440,000.00

0.90
47,300,000.00

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BIME( اوسط

)BNOI( كابتال

)BSUC( سومر
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