
بالرغم من املقاطعة االقت�ضادية اخلليجية �ضد 
دول��ة قطر والت��ي اأعلنت يف 5 حزي��ران/ يونيو 
والبحري��ن  واالم��ارات،  )ال�ض��عودية،  املا�ض��ي 
باالإ�ض��افة اإىل م�رص( فاإن تدفق الغاز البرتويل 
امل�ض��ال LNG  اإىل االأ�ضواق العاملية حيث تعد 

در االأول له يف العامل مل يتوقف. قطر امل�ضّ
الغ��از  م��ن  القطري��ة  ال�ض��ادرات  حج��م  وبل��غ 
البرتويل امل�ض��ال عام 2016م ما يربو على 80 
ملي��ون ط��ن اأو ما يع��ادل 30 % م��ن االإمدادات 
العاملي��ة. ومتلك قطر كذل��ك احتياطيات غازية 
موؤك��دة تق��در ب���� 872 ترلي��ون ق��دم مكعبة ما 
ي�ض��عها باملرتب��ة الثالث��ة عاملي��ًا بعد رو�ض��يا 
واإي��ران. وترتك��ز اغل��ب احتياطياته��ا الغازي��ة 
يف حق��ل ال�ض��مال، وهو ج��زء من خ��زان غازي 
م�ض��رتك مع حقل بار�س االإيراين والذي يعد اأكرب 

اخلزانات الغازية يف العامل.
اجلدي��ر بالذك��ر اأن �ض��ادرات قط��ر م��ن الغ��از 
الب��رتويل امل�ض��ال ذات الوجهة ال�رصق اأو�ض��طية 
عل��ى  ه��ي  ال��دول  م��ن  ع��دداً حم��دوداً  ت�ض��مل 

الت��وايل كل من الكويت و�ض��لطنة عمان واالأردن 
واالأم��ارات العربي��ة املتح��دة وم���رص وه��ي ال 
تتج��اوز 10% م��ن �ض��ادراتها الكلي��ة يف حني 
ت�ض��تاأثر كل من اليابان والهند وكوريا اجلنوبية 
بح�ض��ة االأ�ضد. وقطر ا�ض��وًة بنظرائها اخلليجيني 
)ال�ض��عودية واالإم��ارات العربي��ة املتحدة ودولة 
امل�ض��درة  ال��دول  الكوي��ت( ع�ض��و يف منظم��ة 
للب��رتول، اأوبك، منذ عام 1961 بيد اأن اإنتاجها 
النفطي اخلام ال يتجاوز 620 األف برميل يوميًا 
م��ا يجعلها ثال��ث اأ�ض��غر منتج داخ��ل املنظمة 

والذي يبلغ عدد اأع�ضائها 14 دولة.
اإن املطال��ب اخلليجية ال�� 13 حلل االأزمة والتي 
ت�ضمنت تخفي�س التمثيل الدبلوما�ضي مع اإيران 
وغلق القاع��دة الرتكية لديها واإيقاف عمل قناة 
اجلزيرة الف�ض��ائية باالإ�ضافة اإىل مطالب اأخرى 
مل تفت حتى االن يف ع�ض��د ال�ض��ناعة البرتولية 
القطري��ة، اإذ باإمكانها، اأي دول��ة قطر، من حيث 
املبداأ ت�ضدير الغاز البرتويل امل�ضال من مياهها 

االإقليمية اأو من املياه العمانية واالإيرانية.
وباالإ�ض��افة اإىل ت�ض��دير الغاز البرتويل امل�ضال 
والنف��ط اخل��ام ع��رب ال�ض��فن النفطي��ة العمالقة، 

متتل��ك قط��ر ورق��ة �ض��غط مهم��ة م��ن خ��الل 
اإىل دول��ة  �ض��ادراتها الغازي��ة ع��رب االأنابي��ب 
االإم��ارات م��ن خ��الل م��ا يع��رف ب���� “م�رصوع 
الدولف��ني” اململ��وك م��ن قب��ل �رصك��ة املبادلة 
االأمريكي��ة.  اأوك�ض��يدنتال  و�رصك��ة  االإماراتي��ة 
واخل��ط املذكور ينقل الغ��از الطبيع��ي اإىل دولة 
االإمارات و�ض��لطنة عمان وبطاقة ت�ضل اإىل 3.2 

مليار قدم مكعبة يومًا.
اإن قي��ام دولة قط��ر بالتلويح بوق��ف االإمدادات 
ع��رب خط دولفني هو ت�ض��عيد ال حتم��د عقباه اإذ 
�ضيخلق تداعيات كبرية لدولة االمارات مع بلوغ 
الطل��ب على الغ��از فيها لتولي��د الكهرباء ذروته 
يف ف�ض��ل ال�ض��يف. يف املقاب��ل ف��اإن اأي توقف 
يف االإمدادات القطرية �ض��ي�رص ب�ض��معتها كمورد 
موث��وق للطاق��ة. خال�ض��ة الق��ول ف��اإن االآم��ال 
معق��ودة الي��وم عل��ى العق��الء يف دول اخللي��ج 
لردم الهوة بني الفرقاء املت�ضارعني و�ضوال اإىل 
حل ير�ض��ي جميع االأطراف مب��ا يعزز من حلمة 
جمل�س التعاون اخلليجي والذي �ضمد حتى االن 
يف وج��ه االن��واء املتالطمة عرب عق��وده الثالثة 

ونيف املا�ضية.

التنمي��ة االجتماعي��ة له��ا العدي��د م��ن املع��اين 
اإال اإنه��ا ال تع��دو اأن تكون �ضل�ض��لة م��ن العمليات 
املخط��ط لها ر�ض��مية كان��ت اأم خا�ض��ة الإحداث 
تغي��ريات جوهري��ة يف بني��ة وتركي��ب املجتمع 
مبا يحقق امل�ضلحة العامة، اأو ما يعرف بالرفاه 
االجتماع��ي بتوظي��ف كام��ل طاق��ات املجتم��ع 
والق�ض��اء عل��ى كل م��ا م��ن �ض��اأنه تعكري �ض��فو 
الروابط االإن�ض��انية، ومما ال �ض��ك في��ه اأن التنمية 
يج��ب اأن ت�ض��ري ب�ض��كل متكام��ل يف البل��د عل��ى 
امل�ض��توى االقت�ض��ادي واالجتماع��ي والثق��ايف 

احل���رصي والبيئ��ي وع��دم االكتف��اء بدف��ع اأح��د 
عنا���رص التنمي��ة م��ن دون العنا���رص االأخ��رى، 
لكونه لن يحقق نتائج حقيقية وتغيرياً ملمو�ض��ًا 
يف حي��اة الف��رد العراقي، وميكننا ونحن ب�ض��دد 
احلديث ع��ن التنمي��ة االجتماعية ان نق��ول اإنها 

ترتجم اإىل عناوين فرعية اأهمها االآتي:
اأواًل: احلماية االجتماعية:

وهي بدورها لكي تتحقق ب�ضكل اأوفى حتتاج اإىل 
التكامل يف مكوناتها االأ�ضا�ضية االآتية:

1- احلماي��ة �ض��د الفق��ر واجل��وع: بتاأمني دخل 
منا�ض��ب يكف��ل العي�س الك��رمي للمواط��ن العراقي 
وه��و م��ا الزم��ت ب��ه امل��ادة )30( م��ن د�ض��تور 
جمهوري��ة العراق لع��ام 2005 الدول��ة العراقية 
ب��كل مكوناته��ا الر�ض��مية، وبه��ذا ينبغ��ي عل��ى 

احلكوم��ي  امل�ض��توى  عل��ى  يعم��ل  ان  اجلمي��ع 
والقط��اع اخلا���س عل��ى اإن�ض��اء وظائ��ف جديدة 
ت�ض��توعب الق��وة العاملة التي ت�ض��اف اىل �ض��وق 
الكلي��ات  ا�ض��تحداث  عملي��ة  وتخطي��ط  العم��ل 

واملدار�س مبا يالئم متطلبات ذلك ال�ضوق.
2- احلماية �ض��د الت�رصد واليتم: بتاأمني ال�ض��كن 
املالئم الك��رمي وتوفري االأج��واء الالزمة لتكوين 
االأ���رص من قب��ل ال�ض��باب، وا�ض��تمرارها وقمع اأو 
من��ع كل ما من �ض��اأنه التاأثري على �ض��فاء ونقاء 
العالق��ة االأ�رصي��ة، وبهذا تن�س امل��ادة الثالثون 
م��ن د�ض��تور العراق لع��ام 2005 عل��ى اأن تلتزم 
الدولة بتوفري ال�ض��مان للعراقيني �ضد العجز عن 
العم��ل والت�رصد واليت��م، وترجمة ما تقدم يتطلب 
جهوداً حكومية حقيقية هادفة اإىل توفري ال�ضكن 

والق�ض��اء  للعراقي��ني 
على م�ض��كلة امل�ض��اكن 
الع�ضوائية التي ت�ضخمت 
كل  يف  و�ض��مااًل  ميين��ًا 
املحافظات، وباتت م�ضدر 
لتهال��ك  الف��رد  عل��ى  خط��ر 
ابنيته��ا وتقادمه��ا، وبنائه��ا 
بطريق��ة بدائي��ة ج��داً كم��ا ان 
�ضاكنيها يتعر�ضون للم�ضايقات 
ال �ض��يما االأطف��ال منهم وملختلف 
اأن��واع االإعت��داءات كم��ا اإنه��ا تهدد 

جمالية وتخطيط املدن.
واخل��وف:  اجله��ل  �ض��د  احلماي��ة   -3
بتاأم��ني م�ض��توى منا�ض��ب م��ن التعليم 
االأ�ضا�ض��ي والثان��وي والع��ايل عل��ى ح��د 
�ض��واء، والعم��ل عل��ى حتقي��ق مب��داأ تكافوؤ 
الفر���س للف��وز باملن��ح الدرا�ض��ية وغريه��ا 
مبا ينم��ي ثقافة التناف�س احل��ر ال�رصيف بني 
اجلميع على قدم امل�ض��اواة لني��ل هذه الفر�س، 
و�ض��د باب الو�ضاطة واملح�ض��وبية واالإ�ضتثناءات 
ب��كل اأ�ض��كالها، وامل��ادة الرابع��ة والثالث��ون من 
د�ض��تور جمهوري��ة العراق لعام 2005 ت�ض��منت 
ن�ضو�ض��ًا قاطع��ة يف ه��ذا اخل�ض��و�س، اإذ ع��ّدت 

التعليم عاماًل اأ�ضا�ض��يًا لتقدم املجتمع مبا يحقق 
التنمية املن�ض��ودة، وه��و حق تكفل��ه الدولة على 
ان يكون الزامي��ًا يف املرحلة االبتدائية، ويتحتم 

على الدولة مكافحة االأمية.
اإال اإن م��ا ن��راه الي��وم م��ن التطبيق��ات العملي��ة 
جتع��ل الن���س الد�ض��توري مفرغ��ًا م��ن حمت��واه، 
اإذ اأهمل��ت املدار���س واجلامع��ات اإىل احل��د الذي 
جعل منه��ا بيئة طاردة، وبالغ��ت وزارتا التعليم 
الع��ايل والبحث العلمي والرتبية يف االجتاه نحو 
التعلي��م اخلا�س واالأهلي حتى اأ�ض��حت املدار�س 
اخلا�ض��ة واجلامعات االأهلية هدف امل�ض��تثمرين 
وامل�ض��اربني مل��ا ت��دره من اأم��وال طائلة و�ض��ط 
اإقب��ال �ض��ديد عليها ب�ض��بب اأن الكثري م��ن النا�س 
يريدون تعليمًا الئق��ًا الأبنائهم، واآخرون يجدون 
يف غي��اب رقاب��ة ال��وزارة القطاعي��ة املخت�ض��ة 
على تلك املوؤ�ض�ض��ات الفر�ض��ة املوؤاتية ال�ضطياد 

�ضهادة متكنه من حتقيق ماآرب معينة.
والي��وم جن��د ان التعلي��م اخلا���س واالأهل��ي اأخذ 
يناف���س التعلي��م احلكومي يف كل �ض��يء ويتفوق 
علي��ه من حيث االأع��داد الكبرية التي ي�ض��تقطبها 
وبق��اوؤه خ��ارج منظومة الرقاب��ة احلقيقية يهدد 
اأ�ض���س التنمي��ة االجتماعي��ة يف الع��راق، ويب���رص 
بجي��ل جدي��د يحمل �ض��هادات علي��ا اإال اأنه مفرغ 
م��ن العلوم واملعارف احلقة، ما يعني حجر عرثة 
جدي��داً يعوق م�ض��رية التنمية والتجديد، ال�ض��يما 
وان بع���س الكلي��ات واملدار���س االأهلية اأ�ض��حت 
دكاكني لبيع ال�ض��هادات لل�ضيا�ض��يني واملتنفذين 
والفا�ض��لني الذي��ن ت�ض��لقوا اإىل اأعل��ى املراتب، ما 
�ضيمكنهم من تعطيل عجلة االإ�ضالح ويزيد االأمر 

�ضوءاً يف العراق.
ولو تاأملنا الن�س الد�ض��توري املتق��دم الذي الزم 
اخل��وف  مبكافح��ة  كاف��ة  مبوؤ�ض�ض��اتها  الدول��ة 
واقتالع اأ�ضبابه من نفو�س االأفراد وحتجيم اآثاره 
املدمرة يف املجتمع يف حني جند اأن امل�ض��وؤولني 
وال�ضيا�ض��يني يبالغون يف ال��كالم والت�رصيح ملا 
من �ض��اأنه ان يوؤدي اإىل مزيد من اخلوف واإ�ضاعة 
النا���س،  ب��ني  واملذهبي��ة  الطائفي��ة  الفو�ض��ى 
والربمل��ان واحلكومة يحاوالن نقل ف�ض��لهما يف 
اإدارة امل��وارد يف الع��راق واإهدارهم��ا ملي��ارات 
الدوالرات ويطالبان ال�ضعب بتحمل نتائج الف�ضل 
باإقرار موازنة تق�ض��فية وو�ضع بنود جتيز فر�س 
ر�ض��وم واأجور على املواطن الب�ضيط؟ ما يعني ان 

الن�س يف واٍد والتطبيق اليومي يف واٍد اآخر.
4- احلماي��ة �ض��د اال�ض��تغالل: ب��كل اأ�ض��كاله اإذ 
تن���س امل��ادة التا�ض��عة والع���رصون من د�ض��تور 
العراق يف بندها الرابع على اأنه متنع كل اأ�ض��كال 
العنف والتع�ض��ف يف االأ�رصة واملدر�ضة واملجتمع 
واألزم��ت املادة الثالثون الدولة بتوفري ال�ض��مان 
ال�ض��حي واالجتماع��ي، ويف الوق��ت عين��ه جن��د 
االأ�رصة يف العراق والفرد �ضحية اال�ضتغالل تارة 
ت�ض��تغل حاجت��ه لالأموال في�ض��طر اإىل بيع منزله 
اأو مقتنيات��ه، وتارة تن�ض��ط ع�ض��ابات ومافيات 
تتخذ من االجتار باملخدرات واالأع�ضاء الب�رصية 
اأو اجلن���س ميدان��ًا جلرائمه��ا بح��ق االأف��راد، وما 
جترب��ة العراقي��ني مع ع�ض��ابات الرذيل��ة داع�س 
اإال �ض��اهد على م��ا تقدم والتي ا�ض��رتقت الن�ض��اء 
وقتل��ت الرجال وانتهك��ت كل مقد�س يف تعاملها 

مع االأطفال.
ثانيًا: العدالة االجتماعية:

وهي مبداأ �ضاٍم اأكدته ال�ضماء واملواثيق القانونية 
الدولية منها والوطنية، ولهذا اأكده د�ضتور العراق 
يف العدي��د م��ن الن�ض��و�س ب�ض��ياغات خمتلفة، 
فالبند ال�ض��اد�س من املادة التا�ض��عة ع�رصة يوؤكد 
ان كل فرد ميلك احلق يف ان يعامل معاملة عادلة 
يف االإجراءات الق�ضائية واالإدارية، وي�ضيف البند 
الثاين م��ن املادة الثاني��ة والع�رصين �رصورة ان 
ينظ��م القان��ون العالق��ة ب��ني العمال واأ�ض��حاب 
العمل وفق اأ�ض���س اقت�ض��ادية مع مراع��اة قواعد 
العدال��ة االجتماعية، وكذا البن��د ثانيًا من املادة 
الثالثة والع�رصين الذي جرى ن�ض��ه بان ال يجوز 
نزع امللكي��ة اإال الأغرا�س املنفع��ة العامة مقابل 
تعوي���س ع��ادل، ي�ض��اف مل��ا تق��دم اأن امل��ادة 
)105( انته��ت اإىل تاأ�ض��ي�س هيئة عامة ل�ض��مان 
حقوق االأقالي��م واملحافظات غ��ري املنتظمة يف 
اإقلي��م يف امل�ض��اركة العادلة يف اإدارة موؤ�ض�ض��ات 
الدولة االإحتادية املختلف��ة والبعثات والزماالت 
االإقليمي��ة  واملوؤمت��رات  والوف��ود  الدرا�ض��ية 
والدولية، وتتكون من ممثلي احلكومة االإحتادية 
واالأقالي��م واملحافظات غ��ري املنتظمة يف اإقليم، 
واملادة )106( التي اأوجبت تاأ�ض��ي�س هيئة عامة 
ملراقب��ة تخ�ض��ي�س الواردات االإحتادي��ة على اأن 
تتكون م��ن خرباء احلكومة االإحتادي��ة واالأقاليم 
واملحافظات، لت�ض��طلع بامل�ض��وؤوليات املتمثلة 

باالآتي:
1- التحقق من عدالة توزيع املنح وامل�ض��اعدات 
والقرو���س الدولي��ة مبوج��ب ا�ض��تحقاق االقاليم 

واملحافظات.
2- التحقق من االإ�ضتخدام االأمثل للموارد املالية 

االإحتادية واأق�ضامها.
3- �ض��مان ال�ض��فافية والعدال��ة عند تخ�ض��ي�س 
االأم��وال حلكوم��ات االأقاليم واملحافظ��ات وفقًا 

للن�ضب املقررة.
ويبدو يل ان الن�ض��و�س الد�ضتورية املذكورة اآنفًا 
بحاج��ة اإىل وقف��ه للت�ض��اوؤل ه��ل اإن العدال��ة يف 
العراق حتققت؟ براأيي اإن اجلواب �ضيكون بالنفي 
فالعدال��ة اأم��ام االإج��راءات الق�ض��ائية واالإدارية 
حتول دون حتققها املح�ض��وبية و�ضائر تطبيقات 
الف�ض��اد االإداري وامل��ايل وا�ض��تغالل النف��وذ، اإذ 
�ض��يق كبار امل�ض��وؤولني على امل�ض��توى االإحتادي 
واملحل��ي للمحاكم ليخرجوا من التهم املن�ض��وبة 
اإليه��م بب�ض��اطة بل ان الق�ض��اة الذي ا�ض��تدعوهم 
وعك��روا مزاجهم وجعلوهم عر�ض��ة لل��راأي العام 
تعر�ض��وا للتنكي��ل والنق��ل م��ن اأماك��ن عمله��م 
وفر���س عقوب��ات اإن�ض��باطية بحقهم يف ف�ض��ل 
اآخر من ف�ضول ف�ضاد ال�ضلطة، فهوؤالء امل�ضوؤولون 
دخلوا �ض��احة العدال��ة لدقائق ليخرج��وا مكللني 
باأو�ض��مة الن�رص الق�ضائي املزعوم بالرباءة التي 
اغت�ضبوها باأموال ال�ضعب وال�ضحت املحرم، ومن 
ت�ض��بب بقتل ال�ضعب ب�ض��كل مبا�رص اأو غري مبا�رص 
بنهب املال العام والف�ض��اد يف ال�ض��فقات العامة 
خارج اأ�ضوار امل�ضاءلة، و�ضغار املوظفني وعامة 
ال�ض��عب عر�ض��ة لالعتق��ال واخل�ض��وع الإجراءات 
مطول��ة ومعق��دة فمن اأي��ن تتحقق العدال��ة لتثمر 

التنمية يف املح�ضلة النهائية؟

     كن��ت ق��د طرح��ت �ض��وؤااًل عن �ض��بب جناح اقت�ض��اد 
ال�ض��وق عن غريه م��ن االنظمة االقت�ض��ادية، ومل اكتب 
مقال��ة مف�ض��لة عن اال�ض��باب التي ت�ض��لط ال�ض��وء على 
الكف��اءة الت��ي تخلقه��ا حالة املناف�ض��ة ب��ني الوحدات 
االنتاجي��ة الت��ي ال تكتف��ي باالأرب��اح االعتيادي��ة ب��ل 
درج��ة  اىل   ، االقت�ض��ادية  االرب��اح  لتحقي��ق  ت�ض��عى 
انه��ا ت�ض��تطيع ان تتوق��ع ح��االت الرك��ود واالنتعا�س 
االقت�ض��اديني وتعط��ل ب��روز ظاه��رة الالوف��ورات يف 
 )DISECONOMIES OF SCALE( احلج��م
عرب اليات اع��ادة الهيكلة االقت�ض��ادية املختلفة، كان 
 MERGER( اخره��ا حاالت االندماج واال�ض��تحواذ
الع��امل  �ض��هد  ق��د   )AND ACQUISITION

املوج��ة ال�ضاد�ض��ة منها بع��د االزمة العاملي��ة االخرية 
عام 2008 .   ويف مداخلتي املتوا�ض��عة التي ار�ضلتها 
ذك��رت  العراقي��ني،  االإقت�ض��اديني  �ض��بكة  موق��ع  اىل 
عبارة )�ض��قوط ال�ض��يوعية( والتي اغ�ض��بت البع�س من 
الزم��الء واأ�ض��اتذتي، ومع اال�ض��ف ذه��ب البع�س منهم 
اىل ح��د التطرف يف الرد ، ولكن ما كنت ا�ض��ري اليه اىل 
تلخي�س الرتاجعات امل�ضتمرة واملتوا�ضلة يف املع�ضكر 
اال�ضرتاكي )انذاك( بعبارة واحدة هي )ال�ضقوط( ولي�س 

املعنى الذي فهم مع اال�ضف.
     بالطب��ع ان الفك��ر تبق��ى ج��ذوره وال ميك��ن الأح��د 
ا�ضتئ�ضاله ، وما ذهبت اليه ان احلزب او احلركات التي 
ولدت يف اخلم�ض��ينات وال�ضتينات من القرن املن�رصم، 
مل توؤم��ن بالتغي��ري، وي�ض��ح عليها ت�ض��ميتها )االنظمة 
املبادة( رمبا اال�ضتثناء ما ح�ضل من قبيل هذا التغيري 

التجرب��ة ال�ض��يوعية يف ال�ض��ني. وال ي�ض��تطيع اح��د ان 
ينك��ر كيف تغ��ريت النظرية االقت�ض��ادية م��ن موقفها 
امل�ضتند اإىل ا�ض��تحالة التخطيط كاأ�ضلوب اقت�ضادي يف 
بداي��ات الق��رن املن�رصم، اذا ما األغي اال�ض��ا�س املادي 
للمناف�ض��ة واملتمث��ل بالقط��اع اخلا���س، وت�ض��ورها 
كي��ف للدول��ة الت��ي تق��وم على امت��الك القط��اع العام 
باإدارة االقت�ض��اد القومي، ولكن بح��وث عمالقة الفكر 
االقت�ض��ادي اال�ض��رتاكي بدءاً من )باروين( وم�ض��اهمة 
)او�ض��كار الجنه( اثبت��وا امكانية حتدي��د هيئة مركزية 
لتحديد االهداف بدال عن ال�ضوق لال�ضتمرار يف االنتاج 
املادي يف ظل اال�ضرتاكية، وا�ضتناداً اىل منهج التجربة 
واخلط��اأ. وعلى اثر ذلك امتد هذا الفكر اىل �ض��ائر الدول 
اال�ض��رتاكية وحتى الراأ�ضمالية والنامية لتقتب�س الكثري 
من ا�ضلوب التخطيط، ومن القريب دفعت االزمة املالية 

العاملي��ة االخ��رية مراكز النظ��ام الراأ�ض��مايل اىل تبني 
مفاهي��م التخطيط ملراقب��ة عمليات االقرا�س ال�ض��هلة 
م��ن قبل املواطنني االمريكيني التي �ض��ببت يف انفجار 
هذه االزمة . ولكن الذي فر�س نف�ض��ه بعد ال�رصاع بني 
الغ��رب وال���رصق خ��الل امل��دة )1949 – 1989( وما 
�ض��هده الع��امل م��ن ث��ورة يف املعلوماتي��ة واالنرتنت ، 
وانت�ض��ار ظاهرة التدويل العاملي لالإنتاج ال�ضلعي ، بل 
حتولت اال�ض��واق غري الواقعية �ض��واء املناف�ض��ة التامة 
االحت��كار  او   )PURE COMPETITION(
ا�ض��واق  اىل   )PURE MONOPOLY( الت��ام 
واقعية، ولعل اال�ض��واق والبور�ض��ات املالي��ة العاملية 

مثال على ذلك.
       ان ه��ذا الرتك��ز والتمرك��ز يف االقت�ض��اد العامل��ي 
يدفعن��ا اىل ان نق��ف عند مقول��ة )احلتمي��ة التاريخية 

للنظ��ام الراأ�ض��مايل( بدليل ان االجه��زة املعنية باإدارة 
االقت�ض��اد الدويل التي ان�ضئت مبوجب اتفاقية بريتون 
وودز )1945( وهم��ا كل من ال�ض��ندوق الدويل والبنك 
الدويل مازاال يعمالن بقوة ون�ض��اط ويفر�ض��ان �رصوط 
االقرتا�س ح�ضبما ي�ضاءان ، ) اقرب مثال منح اوكرانيا 
قر�ض��ًا بقيمة )40( مليار دوالر ب�رصط رفع �ضعر الغاز 
مبق��دار )250%( (. ون��رى كي��ف التح��ول يف موق��ف 
االحتاد ال�ض��وفيتي ال�ض��ابق الراف�س لهذه املوؤ�ض�ض��ات 
العاملي��ة اىل ع�ض��و فيه��ا وخا�ض��ع لقوانينه��ا ، كيف 
نف���رص ذل��ك ؟ انه انت�ض��ار الط��رف االقوى اقت�ض��اديا 
وع�ضكريا و�ضيا�ض��يا . علينا جميعًا ان ننظر اإىل حقيقة 
اال�ضطفاف )التقليدي( لل�رصق بالرغبة والقناعات مع 
الغرب يف الت�ض��عينيات من القرن املن�رصم، واأ�ضبحنا 
ام��ام ن��وع جديد م��ن العالق��ات االقت�ض��ادية الدولية 

اجلدي��دة بني ال�ض��مال )الغن��ي( واجلنوب )النا�ض��ئ( او 
ميك��ن اطالق علية ا�ض��طالح )ال���رصق اجلدي��د( ، وهذا 
تاأكي��د م��ن دون �ض��ك اىل ح�ض��اد )اليربالي��ة اجلديدة( 
الت��ي قدم��ت لنا االقالي��م النا�ض��ئة او املت�ض��اعدة يف 
معدالت النمو، ولعل الربازيل اأمنوذجًا رائداً يف النجاح 
االقت�ض��ادي بع��د ان تخط��ى حج��م ناجته��ا املحل��ي 
حجم نظريه الربيطاين، وكيف �ض��حقت اليابان بجودة 

�ضناعاتها املراكز التقليدية للراأ�ضمالية .
      ام��ا ق��ارة ا�ض��يا فهي االخرى قدم��ت مناذج مذهلة 
يف جن��اح روؤو���س االم��وال االجنبي��ة اذا م��ا اح�ض��ن 
ا�ض��تخدامها يف جم��االت ناجح��ة، وتاأكي��داً لنجاحها 
امل�ض��تمر يف االنفتاح واالندم��اج هو تقدم اليوم اجليل 
الثاين من النمور اال�ضيوية املتمثلة ب�)ماليزيا وفيتنام 

و اندوني�ضيا وكمبوديا وتايالند( .
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كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

577.01
3.63
0.63%

260,487,898
545,612,544
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0
11
11
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0.49
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0.40
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2.40
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)BSUC( سومر
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100,065,583.00
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