
 
ت�ؤك��د االزم��ة اخلليجي��ة الراهن��ة ان اقت�ص��اد ال��دول 
العربي��ة ال ميكن ا�ص��تيعابه ب��دون الروؤية ال�صيا�ص��ية 
ل��ه. م�ؤخ��راً اعلن��ت ث��اث دول خليجي��ة، ال�ص��ع�دية 
والبحرين واالإمارات العربية املتحدة، باالإ�ص��افة اإىل 
اليمن وم�رص وليبيا واالردن وم�ريتانيا وجزر القمر 
قطع عاقاتها الدبل�ما�ص��ية مع قطر، الع�ص� مبجل�س 
التع��اون اخلليج��ي، ب�ص��بب دع��م ومت�ي��ل ح��ركات 

ارهابية متعددة يف املنطقة.
وق��د اختارت دول اخللي��ج الط�ق االقت�ص��ادي خلنق 
طم�ح��ات قطر يف الهيمنة وحتريك ب��ص��لة االحداث 
يف اخللي��ج وال�ط��ن العرب��ي، ع��ر اعتم��اد ع��دد من 
العق�ب��ات االقت�ص��ادية لتط�يق وح�ص��ار االقت�ص��اد 
القط��ري وارغ��ام احلك�م��ة القطرية على االن�ص��ياع 
واخل�ص���ع لعدد من الق�اعد وال�صيا�صات التي ت�صمن 
انهاء الدور ال�صيا�صي لقطر كاعب رئي�س يف االحداث 
اجلارية التي �ص��هدها ال�طن العربي منذ مطلع القرن 

احلايل.
وق��د اق��رت دول اخللي��ج املج��اورة لقط��ر حزمة من 

العق�ب��ات االقت�ص��ادية املفاجئ��ة وامل�ؤملة كان يف 
مقدمته��ا اإغاق امل�ص��ارات اجل�ي��ة يف وجه �رصكات 
الط��ران القطري��ة واإغاق املنفذ ال��ري ال�حيد لقطر 
وال��ذي يربطه��ا بال�ص��ع�دية الأج��ل قط��ع االم��دادات 
الغذائية وال�صلعية االخرى عن الدوحة، باالإ�صافة اىل 
قطع كافة العاقات االقت�ص��ادية والتجارية واملالية 
مع االقت�ص��اد القطري الأجل ا�ص��عاف ال��دور القطري 

يف املنطقة.
االقت�ص��ادية  العق�ب��ات  نتائ��ج  بع���س  بان��ت  وق��د 
االقت�ص��اد  نظ��را النك�ص��اف  الف���ر  عل��ى  اخلليجي��ة 
القطري على ال�ص��ع�دية واالمارات ب�ص��كل كبر، ومن 

اأبرز التداعيات االقت�صادية كان:
1- تهديد االمن الغذائي لقطر نتيجة انح�صار التجارة 
البينية م��ع دول اخلليج وغلق الطري��ق الري ال�حيد 
مع ال�ص��ع�دية )معر اأب� �ص��مرة احلدودي الذي ي�ص��هد 
عب���ر 600 اإىل 800 �ص��احنة ي�مي��ا(، وي�ؤمن قرابة 
40% من احتياجات قطر الغذائية وال�صلعية املتن�عة. 
مما ينذر ب�ص��حة املعرو�س ال�ص��لعي وارتفاع معدالت 

الت�صخم يف قطر.
2- تخفي���س الت�ص��نيف االئتم��اين لدي���ن قط��ر مع 
ا�ص��تمرار تده�ر العاق��ات اخلليجية القطرية، و�ص��ط 

ارها�ص��ات ن��زوح اال�ص��تثمارات املحلي��ة واالجنبية 
خ��ارج قطر. وقد خف�ص��ت وكال��ة �ص��تاندرد اآند ب�رز 
م�ؤخ��را ت�ص��نيفها االئتم��اين للدي���ن القطري��ة م��ن 

  .) AA- ( اإىل  )AA(  
3- تعر���س الري��ال القطري ل�ص��غ�ط كبرة ادت اىل 
انزالق��ه الأدنى م�ص��ت�ياته يف 11 ع��ام نتيجة تعليق 
املعام��ات البنكي��ة اخلليجي��ة مع قطر، فق��د اأرجاأت 
العديد من البن�ك يف ال�ص��ع�دية واالإمارات والبحرين 
خطاب��ات  )مث��ل  القطري��ة  البن���ك  م��ع  تعاماته��ا 
االعتماد(. وقد وجهت م�ؤ�ص�صة النقد العربي ال�صع�دي 
)البنك املركزي ال�ص��ع�دي( البن���ك يف اململكة بعدم 

التعامل مع البن�ك القطرية بالريال القطري.
4- انهي��ار م�ؤ���رصات ب�ر�ص��ة قطر ل��اأوراق املالية 
ي���م االثن��ن املا�ص��ي ب�ص��بب االزم��ة الدبل�ما�ص��ية 
م��ع ال�ص��ع�دية واالمارات والبحرين وع��دد من الدول 
العربي��ة، فق��د هبط م�ؤ�رص ب�ر�ص��ة قط��ر 7.3% ليفقد 
اأك��ر م��ن ثمانية ملي��ارات دوالر من قيمته، م�ص��جا 
اأك��ر هب���ط من��ذ اأواخر الع��ام 2009 خ��ال االأزمة 

املالية العاملية وفقا لتقارير وكالة رويرتز.
5- ت�اج��ه اخلط���ط ال�طنية القطرية خ�ص��ائر كرى 
نتيجة تعليق رحاتها الي�مية اىل معظم دول اخلليج 

وال�ط��ن العربي م��ن جهة وتغير م�ص��ارات الرحات 
الدولية بعيدا عن امل�ص��ارات املعتادة من جهة اخرى 
مم��ا يطيل م��ن ام��د الرح��ات وكلفتها االقت�ص��ادية 
ويقل�س من جاذبية الدوحة كرابط دويل بن خمتلف 

بلدان العامل.
6- ت�ص��من قرار قط��ع العاقات حظر �ص��فر م�اطني 
ال�ص��ع�دية واالإم��ارات والبحرين اإىل قط��ر، اأو العي�س 
فيه��ا، اأو امل��رور عره��ا، ح�ص��بما اأف��ادت احلك�م��ة 
ال�ص��ع�دية، الت��ي و�ص��عت مهلة 14 ي�م��ا مل�اطنيها 
ملغادرته��ا. والكث��ر من ه�ؤالء يعمل���ن يف قطاعات 
الهند�ص��ة والط��ب والقان���ن وكذلك االإن�ص��اءات. ومن 
�ص��اأن فق��دان ه��ذه االأي��دي العامل��ة ب�ص��كل مفاج��ئ 
الت�ص��بب يف عرقلة عم��ل ال�رصكات املحلي��ة والدولية 

العاملة يف قطر.
7- جتمي��د واردات امل���اد اال�صا�ص��ية املتدفق��ة ع��ر 
ال�ص��ع�دية قد ي�ص��هم يف تعطي��ل العديد من م�ص��اريع 
البني��ة التحتي��ة منه��ا ميناء قط��ر اجلدي��د واملنطقة 
الطبي��ة وم���رصوع م��رتو االأنف��اق وثماني��ة ماع��ب 
ا�ص��تعدادا لبط�ل��ة كاأ���س الع��امل 2022، وه��ذا ج��زء 
فقط من م�ص��اريع اإن�صائية �صخمة ت�ص��هدها قطر منذ 

�صن�ات.

خمبوزات الكروا�سان
عل��ى �ص��عيد مت�ص��ل ويف ال�ص���ارع ال�ص��يقة 
يف  القدمي��ة  للمدين��ة  باحل�ص��ى  املر�ص���فة 
براتي�ص��افا، يع���د املا�ص��ي الغني للعا�ص��مة 
ال�ص��ل�فاكية ليحاك��ي املتنزه��ن م��ن خ��ال 
تذوقهم االطعمة التقليدية من بينها خمب�زات 
الكروا�ص��ان املح�ص���ة باجل�ز. وقد يك�ن لهذه 
املخب���زات القريب��ة م��ن الك�رنيت��� االيطايل 
والكروا�ص��ان الفرن�ص��ي والكيبف��رل النم�ص���ي 
وامل�صماة "براتي�صاف�ص��كي روزكي" املعروفة 

اىل  تع���د  تركي��ة  ا�ص���ل  ب�"باغ��ل"،  حملي��ا 
الغ��زوات العثمانية يف القرنن ال�ص��اد�س ع�رص 

وال�صابع ع�رص.
وتع���د ه��ذه االطعم��ة اىل ال�ص���ء الي���م بع��د 
خ��روج الباد من عق���د من احلكم ال�ص��ي�عي، 
وي��روي  املا�ص��ي.  م��ع  للم�ص��احلة  كعرب���ن 
"كروا�ص��ان  جمعي��ة  م��ن  ب��اب  �ص��اندور 
براتي�صافا" ان ال�"باغل" ولدت بف�صل ال�صكان 
ال�صابقن لري�صب�رغ، وه� اال�صم القدمية لهذه 
"يف  وي�ص��يف  الثقاف��ات.  املتع��ددة  املدين��ة 
تل��ك املرحل��ة مل يكن النا�س يع��رون اهتماما 
مل�ص��ائل اجلن�ص��ية او املعتق��د". والدلي��ل عل��ى 
ذلك ان اح��دى احلل�يات املعروفة حتمل ا�ص��م 
�ص�اباخ االملاين اال�صل يف حن ان الكروا�صان 

يتم التعريف عنه با�صمه املجري.
ويج��ب ان ت�ص��ت�يف هذه املخب�زات ال�ص��غرة 
�رصوط��ا دقيقة يف طريقة ت�ص��نيعها لت�ص��تحق 
املكلف��ة  ب�ليمان��ت  ايف��ا  وت��ص��ح  ا�ص��مها. 
الت�ص���يق لل�"باغ��ل" ان��ه يتع��ن تغطي��ة هذه 
كم��ا  البي���س.  ب�ص��فار  "مرت��ن  املخب���زات 
يج��ب ان متث��ل احل�ص���ة ن�ص��بة 30 % من وزن 
املنت��ج ويج��ب ان يت��م خبزها م��ن دون م�اد 
كيميائية". ويتغر �ص��كل قطعة ال�"باغل" تبعا 
لن�ع احل�ص���ة ما ي�صمح للزبائن بتحديد ما يف 
داخله��ا: اذ ان املخب�زات باجل�ز ت�ص��به حرف 
"�صي" الاتيني اما تلك املح�ص�ة باخل�صخا�س 

فت�صبه حرف "ي�" الاتيني وفق ب�ليمانت.
ومت ت�ص��نيع خمب���زات الكروا�ص��ان التقليدي��ة 

براتي�ص��افا  يف 
حت��ى نهاي��ة احلرب 
الثاني��ة.  العاملي��ة 
ال�ص��ي�عية،  عهد  وابان 
اقفل عدد كبر من حمال 
احلل�ى اب�ابه لذا فاإن هذا 
الن���ع من املخب�زات ط�اه 
الن�ص��يان كما ت�قف التداول 
بال��صفة اخلا�صة بت�صنيعها. 
املخب���زات  ه��ذه  ت�ص��مد  ومل 
العائ��ات  بع���س  بف�ص��ل  اال 
التي ا�ص��تمرت يف ت�ص��نيعها. لكن 
بع��د �ص��ق�ط ج��دار برل��ن، ع��ادت 
ال�"باغ��ل" لتغ��زو حم��ال احلل�ي��ات 

واملقاهي.
وتق���ل ب�ليمان��ت "عندما نبي��ع منها 
خ��ال االح��داث العامة وعلى من�ص��ات 
العر�س اخلا�ص��ة بنا كما احلال حاليا يف 
ا�ص���اق املياد، يت�قف ا�ص��خا�س م�ص��ن�ن 
ل��رووا لنا ذكري��ات طف�لته��م وكيف كانت 
جداته��م ت�ص��نع لهم ه��ذه املخب���زات لكنهم 
ياأ�ص��ف�ن الأنه��م ا�ص��اع�ا طريقة حت�ص��رها". 
ويف حن ي�ؤكد �ص��اندور ب��اب واميا ب�ليمانت 
عدم وج�د اي و�ص��فة ا�ص��لية لهذه املخب�زات 

الت��ي تق���م كل عائل��ة بت�ص��نيعها بطريقته��ا 
اخلا�ص��ة، عم��د ف�يتي��ك زميي���س اح��د ا�ص��هر 
�ص��انعي احلل�يات يف براتي�ص��افا اىل ت�صجيل 
و�صفة لل�"باغل" با�صمه. بح�صب فران�س بر�س.

وقد نالت خمب�زات الكروا�ص��ان امل�صن�عة يف 
براتي�صافا �ص��مة خا�صة من االحتاد االوروبي 
ك�"و�ص��فة خا�ص��ة تقليدية م�ص��م�نة املن�صاأ" 
تابعة ل�صل�فاكيا، على رغم ان البلدين االآخرين 
يف امراط�رية النم�ص��ا واملجر ال�ص��ابقة ميكن 
لهم��ا ادع��اء امت��اك احل��ق يف ت�ص���يق ه��ذه 
املخب���زات كمنتج��ات حملي��ة. وبداأت �ص��معة 
هذه االطعمة تتخطى احل��دود املحلية. فعندما 
ب��داأ حم��ل "فانتا�ص��تيك�" للحل�يات بت�ص��نيع 
هذه املخب�زات قبل عام ون�ص��ف العام، كانت 
الطلبي��ات ال���اردة تع��د بالع�رصات. ام��ا الي�م 
فا�ص��بحت ب��االالف وتاأت��ي بن�ص��بة كبرة من 

اخلارج.
جبنة واحدة جلزيرة مق�سمة

اىل جان��ب ذل��ك فقر�س مق�ص��مة اىل �ص��طرين 
منذ اربعن عاما اال ان املجم�عتن القر�صية 
الي�نانية والقر�ص��ية الرتكية حتاوالن جتاوز 
خافاتهم��ا واالحت��اد ح���ل ق�ص��ية م�ص��رتكة 
خارج��ة عن االأل�ف اال وه��ي جنب احلل�م. فقد 
اثارت جه�د تبذل من اجل ح�ص���ل هذا املنتج 
الذي تزداد �ص��عبيته، على ت�صمية من�صاأ حممية 
م��ن االحت��اد االوروبي خم��اوف من ا�ص��تبعاد 
املنتج��ن القبار�ص��ة االت��راك. اال ان �ص��انعي 
ه��ذا اجلنب يف املجم�عتن ي�اجه�ن مناف�ص��ة 
م��ن منتجن من اخلارج وهم م�ص��تعدون تاليا 

لتجاوز انق�صاماتهم حلماية هذا املنتج.
وي�ؤكد رئي�س غرفة ال�صناعة القر�صية الرتكية 
عل��ي ج��رايل "اذا تعاون��ا واذا وحدنا اجله�د 
للت��ص��ل اىل ح��ل له��ذه امل�ص��كلة فه��ذا االم��ر 
�صي�ص��عدنا على ايجاد حل للق�صية القر�صية". 
ت�حي��د  اىل  �ص��ي�ؤدي  االم��ر  "ه��ذا  وي�ص��يف 
ال�ص��ف�ف بن املنتجن م��ن املجم�عتن الن 
اجلميع �صيك�ص��ب من ذلك". ويلقى جنب احلل�م 
من��ذ �ص��ن�ات قليل��ة اقب��اال متزاي��دا يف العامل. 
وينتج هذا اجلنب يف قر�س منذ قرون من قبل 

القبار�صة الي�نانين واالتراك على حد �ص�اء.
واحلل���م ا�ص��بح رم��زا للمطب��خ اخلا���س بهذه 
اجلزي��رة ال�اقع��ة يف البحر االبي�س املت��ص��ط 
وا�ص��تحال يف �ص��ن�ات قليل��ة جنم ال�ص��ادرات 
القر�ص��ية. من��ذ الع��ام 1974 واجتياح تركيا 
للجزي��رة واحتاله��ا لن�ص��بة 38 % منه��ا يف 
اىل  يه��دف  كان  انق��اب  عل��ى  ردا  ال�ص��مال، 
�ص��م قر���س اىل الي�ن��ان، الباد مق�ص��مة بن 
القبار�ص��ة الي�نانين يف اجلن�ب وهم اع�صاء 
يف االحت��اد االوروبي والقبار�ص��ة االتراك يف 
ال�ص��مال حيث اعلن�ا "جمه�رية �ص��مال قر�س 

الرتكية" التي ال تعرتف بها �ص�ى انقرة.
وتف�صل بن املجم�عتن منطقة عازلة ت�رصف 
عليه��ا االمم املتح��دة من��ذ ذل��ك احل��ن. وق��د 
ف�ص��لت مفاو�ص��ات �ص��ام حتى االن يف ايجاد 
حل ير�ص��ي الطرف��ن. وقد تقدم��ت اجلمه�رية 
القر�ص��ية املعرتف بها دوليا والتي ان�ص��مت 
اىل االحت��اد االوروب��ي الع��ام 2004، بطل��ب 

للح�ص���ل على ت�صمية من�ص��اأ حممية يف مت�ز/
ي�لي� املا�ص��ي. وي��ص��ح يان��س بيتا�س الذي 
ينت��ج م�ص��نعه من��ذ ثاثينات القرن املا�ص��ي 
ه��ذا اجلنب ال�ص��هر ال��ذي ميكن ا�ص��تهاكه يف 
ال�صندويت�ص��ات ويف ال�ص��لطة او م�ص���يا "ننتظر 
ان ت�ؤمن ت�صمية املن�صاأ حماية اف�صل ال�صم هذا 
اجل��نب حتى ال يت��م تقلي��ده يف دول اخرى )..( 
مثل ما ح�ص��ل مع فرن�ص��ا وجبن��ة روكف�ر هذا 

ما نريده مع جنب احلل�م اخلا�س بنا".
ويرت��دي طل��ب احل�ص���ل على ت�ص��مية املن�ص��اأ 
يف  بامتي��از،  تقن��ي  اج��راء  وه���  املحمي��ة 
قر���س بعدا خا�ص��ا ج��دا. وبات ج��نب احلل�م 
ثاين ال�ص��ادرات القر�ص��ية حمققا ح�اىل 76 
ملي�ن ي�رو يف العام 2013 خلزينة جمه�رية 
قر�س الت��ي تعاين من االنكما���س منذ االزمة 
املالي��ة اخلطرة التي ا�ص��ابتها الع��ام 2013. 
وياأمل منتج� هذا اجلنب يف ان يدعم احل�ص���ل 

على ت�صمية املن�صاأ املبيعات اخلارجية.
وم��ع ان الطلب ين���س على ت�ص���يق هذا اجلنب 
حتت ا�ص��مي "حل�م��ي" يف الي�نانية و "حليم" 
يف الرتكي��ة اال ان��ه اثار متلما يف ال�ص��مال، اذ 
يعت��ر القبار�ص��ة االت��راك ان امل�ص��كلة تكم��ن 
يف تنظي��م عملي��ات اال�رصاف. فم��ن املزمع ان 
تكل��ف ال�ص��لطات القر�ص��ية الي�نانية اخلراء 
الذين �صي�ص��هرون على ا�صدار �صهادات االنتاج. 
وي��ص��ح ج��رايل "لك��ن ه���ؤالء ال �ص��لطة لهم 
يف �ص��مال اجلزي��رة". وي�ص��يف "وبالت��ايل ال 
ميك��ن اج��راء عملي��ات التدقي��ق وال ميك��ن ان 
نح�ص��ل على ت�صمية املن�ص��اأ املحمية" متاأ�صفا 
لانعكا�ص��ات االقت�ص��ادية املحتمل��ة يف حن 
ان هذا اجلنب ي�ؤمن ربع ال�ص��ادرات القر�صية 

الرتكية.
وقد طالبت غرفة ال�ص��ناعة القر�صية الرتكية 
بتعي��ن خ��راء م��ن قب��ل هيئ��ة حماي��دة لكن 
حت��ى االن ترف���س املف��ص��ية االوروبية البت 
القر�ص��ي  الزراع��ة  وزي��ر  ام��ا  بامل��ص���ع. 
نيك����س ك�يالي�س الذي ياأمل باحل�ص���ل على 
الت�ص��مية بحل���ل ال�ص��يف، في�ؤك��د ان��ه "مت��ت 
ا�صت�ص��ارة القبار�ص��ة االتراك" داعيا اياهم اىل 
"عدم القلق )..( الن الق�اعد االوروبية ت�ص��من 

نظام ا�رصاف جيدا". بح�صب فران�س بر�س.
ودعا الناطق با�صم احلك�مة القر�صية نيك��س 
خري�ص��ت�دوليدي�س بالتق��دم عل��ى �ص��عيد هذا 
امللف "باال�صتناد اىل الطابع امل�حد التاريخي 
للحل�م". ويف هذا االطار قد يتح�ل ملف احلل�م 
امله��م "ثقافيا" ل��كل القبار�ص��ة اىل رمز ق�ي 
على ما ي�ؤكد جرايل. وياأمل قائا "اذا اختلفنا 
على احلل�م فهذا �ص��يح�ل دون الت��صل اىل اي 
ح��ل لكن عل��ى العك���س ان ت��ص��لنا اىل خمرج 
مفيد للمجم�عتن ميكننا ان ن�صاعد يف التقدم 
نح� ت�ص���ية للنزاع القر�صي". وي��صح ج�رج 
بيرتو وه��� وقر�ص��ي-ي�ناين ي�ص��در احلل�م 
اىل 25 بل��دا "اله��دف ه� ان نحمي �ص��ناعتنا 
)..( الن الطلب يزداد" منتقدا القبار�صة االتراك 
"النه��م يريدون كل م�ارد الب��اد. لكنه يختم 
بالق�ل "من خال ا�صرتاتيجية م�صرتكة ميكننا 

ان نغزو ا�ص�اقا مهمة".

 
االإدارة الناجح��ة للعامة التجارية العاملية هي القدرة 
على اإيجاد م�ازنة بن طم�حها على امل�ص��ت�ى املحلي 
وروؤيته��ا ال�ص��رتاتيجيتها العاملي��ة. يف ع���رص الع�ملة 
التج��ارة  وانت�ص��ار  اجلن�ص��يات  متع��ددة  وال���رصكات 
والتفاعل االجتماعي على �صبكة االإنرتنت، حت�لت اإدارة 
العام��ات التجاري��ة العاملية اأكر من اأي وقت م�ص��ى 
اإىل منظ�م��ة معقدة. ويبقى مفتاح النجاح ه� املثابرة 
وحتقي��ق االن�ص��جام. فامل�ؤ�ص�ص��ات التي ت�ص��م حافظة 
منتجاته��ا عام��ات جتاري��ة عاملي��ة، متتلك اأ�ص��اليب 
واأنظم��ة خمتلف��ة الإدارة العامات التجاري��ة العاملية، 
ولكن يبقى املبداأ االأ�ص��ا�س ه� م�ا�صلة البناء واحلفاظ 

عل��ى م�ص��ت�ى االأداء. تعد اإدارة العام��ات التجارية يف 
بيئ��ة اأعمال مرتابطة ومعقدة حتدي��ا كبرا. حيث تتاأثر 
العام��ات التجارية باملناف�ص��ة املتزاي��دة، والق�انن، 
واأم�ر الت�ريد والت�زيع وتكاليف الت�صنيع، ويف ال�قت 
ذات��ه مطل���ب منه��ا احلف��اظ على �ص��معة ال�رصك��ة. لذا 
حتتاج ممار�ص��ات اإدارة العامات التجارة العاملية اإىل 
اأن تك���ن مرنة وعلى دراية مبتطلب��ات النم� واإمكانية 
اال�صتمرار، لتتمكن من اإدارة هذا الكم الهائل من الع�امل 
الداخلي��ة واخلارجي��ة يف مناط��ق جغرافي��ة متع��ددة. 
ينبغي على اإدارة العامة التجارية العاملية يف �ص��عيها 
لتحقيق االأثر املن�ص���د ودفع عجلة النم� والربحية على 
املدى الط�يل، اأن تت�ص��م باخل�ص��ائ�س التالية: التكيف 
واملرون��ة ال تعن��ي اإدارة العام��ة التجاري��ة التطبي��ق 
ال�ص��ارم لاأط��ر والق�اع��د واملمار�ص��ات. فالعام��ات 

التجاري��ة الناجح��ة تدار ع��ن طريق اإيج��اد ت�ازن بن 
"االأط��ر الثابتة للعام��ة التجارية" مع "حرية التكيف 
لا�صتفادة من فر�س النم� املحلية". فمن دون االأخرة 
�ص��ت�اجه العامة التجارية خطر اأن ت�ص��بح بالية وغر 
مائمة. وال ينبغي الأي �ص��كل من اأ�صكال تكّيف العامة 
التجاري��ة، مث��ل الت��ّص��ع، والتغير، والتن�ي��ع، اأن يقلل 
من �ص��اأن القي��م االأ�صا�ص��ية لها وخ�ص��ارتها الأ�ص��همها. 
التجاري��ة  العام��ة  امل�ص��تمر ال�ص��رتاتيجية  فالتقيي��م 
مقابل االأطر الثابتة والروؤية واالأهداف الرئي�صة، ي�صمن 
حمافظة العام��ة التجارية العاملي��ة على وع�دها يف 
خمتل��ف مناط��ق وج�ده��ا. على �ص��بيل املث��ال، �رصكة 
فيليب�س ا�ص��تطاعت ترك اأثر كبر يف ال�صن، حيث ط�ر 
العامل���ن يف ال�رصك��ة جهازا لتح�ص��ر حليب ال�ص���يا 
يف خ�ص��م �ص��عي ال�رصكة الإر�صاء امل�ص��تهلكن القلقن 

ب�ص��اأن �ص��امة االأغذي��ة. اال�ص��تعانة بالتكن�ل�جيا غّر 
ظه�ر التكن�ل�جيا مبا تطرحه من حل�ل، اأ�صاليب اإدارة 
العامات التجارية. حيث اأدركت امل�ؤ�ص�صات التي لديها 
نظ��رة م�ص��تقبلية، مزايا وقدرة التكن�ل�جي��ا على اإدارة 
العام��ة التجاري��ة، وتبنت ب�ص��كل �رصيع احلل���ل التي 
تقدمه��ا. كمثال على ذلك، جل��اأت "ي�نيليفر" اإىل �رصكة 
ت�ص���يق الرجمي��ات "برك�لي��ت" لدعم اأ�ص��اليب اإدارة 
عامتها التجارية. �صهدت اأنظمة اإدارة عاقات العماء 
"�ص��ي اآر اإم"، واأنظم��ة الرتاخي���س وتفعي��ل اخلدمات، 
تقدم��ا �رصيعا يف جمال االبت��كار التكن�ل�جي والقدرة 
عل��ى االنت�ص��ار. تعين و�ص��ي عل��ى العام��ة التجارية 
يج��ب اأن تبقى مهم��ة حمافظة العام��ة التجارية على 
م�ص���ؤولية  م��ن  وت�ص���يقها،  وا�ص��رتاتيجيتها  ه�يته��ا 
�ص��خ�س واحد على االأقل يف امل�ؤ�ص�ص��ة. حيث يعد ه�ؤالء 

االأ�ص��خا�س مبنزل��ة ال��ص��ي عل��ى العام��ة التجارية، 
وتق��ع عل��ى عاتقه��م م�ص���ؤولية حمايته��ا. فمهمته��م 
لي�ص��ت جمرد تطبي��ق للق�اعد بحذافره��ا، بل عليهم اأن 
يك�ن���ا مرجع��ا ا�ص��رتاتيجيا ومر�ص��دا من �ص��اأنه تقدمي 
الن�ص��ح لف��رق ت�ص���يق العام��ة التجاري��ة املحلية يف 
ق�ص��ايا ا�ص��رتاتيجية، مثل اإدارة اأطر العامة التجارية، 
واملحافظ��ة عل��ى مكانتها، وتكييف اأ�ص��ل�ب الت�ص���يق 
املحلي��ة يف  الت�ص���يق  ا�ص��رتاتيجيات  حملي��ا، ودم��ج 
ا�صرتاتيجية العامة التجارية العاملية، وت�صهيل تبادل 
املعرف��ة واخلرات بن فرق العام��ة التجارية املحلية 
والعاملية. و�ص���ح الهيكل التنظيمي يعمل االأ�ص��خا�س 
باأق�ص��ى طاقاته��م عندما يت��م بناء الهي��كل التنظيمي 
له��ذا الغر���س. ويجب اأن تك���ن وظائ��ف اإدارة العامة 
التجاري��ة العاملي��ة واالإقليمي��ة واملحلي��ة مرتابطة مع 

بع�ص��ها ب�صا�ص��ة. فق��د ل�ح��ظ عديد م��ن اخلافات يف 
اأ�ص��اليب اإدارة العام��ة التجاري��ة حملي��ا وعامليا على 
ال�ص��عيد اال�ص��رتاتيجي. ومن �ص��اأن مثل ه��ذا الت�تر اأن 
يك�ن عائقا كبرا اأمام اأكر فرق االإدارة خرة. فاالأدوار 
وامل�ص���ؤوليات يف الهي��اكل االإداري��ة للعامة التجارية 
يجب اأن تك�ن وا�صحة وحمددة ملنع تداخلها. والتحدي 
الذي ي�اجه معظ��م ال�رصكات العاملية، وج�د عدد كبر 
من االأ�ص��خا�س امل�ص���ؤولن واملعنين، م��ع عدم وج�د 
حدود وا�ص��حة الأدوارهم وم�ص���ؤولياتهم. لذا يعد وج�د 
اإدارة م�ص���ؤولة للعامة التجارية اأمرا �رصوريا وحي�يا 
لتحقي��ق الفاعلي��ة والكف��اءة يف االإدارة والتطبيق. كما 
يج��ب عل��ى االأ�ص��خا�س العامل��ن يف ت�ص���يق العامة 
التجارية اأن ي�ص��األ�ا اأنف�صهم - "اإدارة العامة التجارية 

اأمر معقد بحد ذاته.
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الجزء الثاني واالخير

د. حيدر حسين آل طعمة 

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

584.98
5.92
1.00%

502,719,468
624,258,982
371
39
6
21
12

2.50
160,810,976.00

0.37
68,320,496.00

0.73
60,237,100.00

0.40
39,240,000.00

0.60
30,000,000.00

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

 )BBOB( بغداد

)BIME( اوسط

)BIIB( اسالم

0.37
184,650,000.00

0.40
98,100,000.00

0.72
83,230,000.00

2.50
63,907,544.00

0.60
50,000,000.00

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BIIB( اسالم
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