
�شبك��ة  عل��ى  �شال��ح  حمم��د  مظه��ر  الدكت��ور  ن���ر 
االقت�شادي��ني العراقيني ورقة بعن��وان )التعزيز املايل 
للعراق: روؤي��ة الأع��وام 2018-2020(  وكالعادة فاإن 
اأ�شتاذن��ا اجللي��ل ي�شع اأمامن��ا ثقل��ه االأكادميي العايل 
وخربت��ه العملية ب�شفت��ه امل�شت�شار االقت�ش��ادي االأهم 
للحكوم��ة.  ال ج��دال م��ع الدكت��ور ح��ول و�ش��ف العّلة، 
اإىل  اأ�شفن��ا  واإذا  الريعي��ة”.   “ال�شدي��د  االقت�ش��اد  يف 
ت��دين اأ�شع��ار النف��ط، واحتمال ا�شتم��رار تدنيه��ا، تزايد 
الدي��ن الداخل��ي واخلارج��ي واحلاج��ة اإىل تغطيتهم��ا 
يف االأم��د املنظ��ور، ف��اإن “اأعباء احلرب عل��ى االرهاب 
واأعب��اء اإعادة االعمار تتطلب برناجم��ا ماليا مت�شدداً” 
 FISCALالإعادة الت��وازن لالقت�شاد والتوازن املايل

CONSOLIDATION( ( للخزين��ة.
 اإال ان مقرتح��ات الدكت��ور �شالح يف “منه��ج التكييف 
والتعزي��ز املايل 2018-2020” تق��ع يف نف�س اخلطاأ 
وال�راب املفقود ال��ذي يقع فيه اأغلب االقت�شاديني يف 
ال��دول الريعية يف الدعوة للتوازن بزيادة ح�شة املوارد 

غ��ر النفطية يف الدخل القومي.  فف��ي العراق مثاًل، كل 
املح��اوالت الت��ي ُبذل��ت منذ ع��ام 1961 حل��د اليوم مل 
توؤدي اإال اإىل تعمي��ق االعتماد الريعي يف دوامة حتمية 

ال خمرج منها ب�شبب طبيعة الدولة الريعية.]2[
فاخلال���س ال يكم��ن يف اإع��ادة نب�س كل م��ا كتب حول 
املو�شوع، فلم يبق باب اإال وطرقه االقت�شاديون، وكله 
ي�شيع يف �راب الوه��م اأمام ديناميكية الدولة الريعية 
الت��ي حتتم تعميق االعتماد الريعي الذي ال خال�س منة 
اإال به��دم االأ�شا���س ال��ذي يعتمد علية االقت�ش��اد الريعي 

مبكوناته االربعة: 
الدخل الرئي�شي لالقت�شاد من �شادرات النفط.

ال ت�ش��كل القيم��ة امل�شافة وااليدي العامل��ة املحلية اإال 
ن�شبة �شئيلة من القيمة الكلية لل�شادرات النفطية.

اإي��رادات النفط تاأت��ي من اخلارج.يذه��ب الدخل الريعي 
اإىل احلكوم��ة.  وت�شه��د ال�راع��ات الداخلي��ة، حتى يف 
ال��دول الريعي��ة التمثيلي��ة )الدميقراطي��ة؟( ت�شابق على 
  .)RENT-SEEKING( الري��ع  اال�شتح��واذ عل��ى 
فف��ي جمل���س الن��واب العراق��ي )الدميقراط��ي( يت�شابق 
الن��واب على اإ�شافة اأعباء على املوازنة ملناطقهم اأو ما 

ميثلونه يف م�شالح فئوية وجهوية.  وت�شت�شهل اجلهات 
املنف��ذة )احلكومة( الت�شابق يف نه��ب املال الريعي من 
خ��الل الف�شاد امل��ايل واالإداري املتف�ش��ي يف كل الدول 
الريعي��ة، والذي بلغ ذروت��ه يف العراق.  والذي يعتقد اأن 
الع��راق حالة �شاذة فلينظر اإىل ليبيا القذايف ونايجريا 

وانغوال وفنزويال.
 اإذاً م��ا احل��ل؟ احل��ل هو قل��ب معادل��ة الدول��ة الريعية 
وحتويله��ا اإىل دول��ة جباية باإعطاء الدخ��ل النفطي اإىل 
 UNIVERSAL املواطن��ني بدخ��ل اأ�شا�شي �شام��ل
BASIC INCOME((، ومتوي��ل موازن��ة الدول��ة 
م��ن خ��الل �ريب��ة تفر���س عل��ى املواطن��ني.  وم��ن 
حي��ث املب��داأ ف��اإن امل��ادة )111( م��ن الد�شت��ور تن�س 
عل��ى اأن النف��ط والغ��از مل��ك ال�شع��ب العراق��ي، وه��ذا 
مدخ��ل منا�ش��ب لقل��ب معادل��ة الدول��ة الريعي��ة. وم��ن 
ه��ذا املنطل��ق، ف��اإن املزاي��دات ال�شعبوي��ة يف حتمي��ل 
املوازن��ة اأعباء املزاي��دات النيابية، والف�ش��اد التنفيذي 
تنقل��ب اإىل حر���س عل��ى تقلي���س املوازن��ة وحما�شب��ة 
ال�شلط��ة التنفيذي��ة من منطل��ق )ال �ريب��ة دون متثيل 
 NO TAXATION WITHOUT( )ومراقبة

عملي��ًا،    .)REPRESENTATION
باالإم��كان الب��دء مبوازن��ة 2018 باخلط��وات التالي��ة: 
اأوال: جم��ع الفق��رات التالية وحتويله��ا اإىل ر�شيد نقدي 
�شام��ل ومت�ش��اوي اإىل جمي��ع املقيمني م��ن املواطنني 

على اأ�شا�س �شجل العوائل اخلا�س بالبطاقة التموينية:
  بي��ع النفط اخلام اإىل اال�شته��الك الداخلي ب�شعر ال�شوق 

اخلارجي، بعد خ�شم معني )5-8 دوالر للربميل(.
اإيق��اف تخ�شي�ش��ات البطاق��ة التمويني��ة، وال�شمانات 
االأ�شا�ش��ي  الدخ��ل  اإىل ح�ش��ة  االجتماعي��ة وحتويله��ا 

ال�شامل.
اإزال��ة تخ�شي�شات الكهرباء من املوازنة ابتداء من عام 
2018 ودفع قطاع الكهرباء للتمويل الذاتي )مع توفر 

الغاز بالكلفة(.
  ثاني��ا: جتمي��د تخ�شي�شات النف��ط للموازنات الالحقة 
)2019 وم��ا بعدها( عند �شع��ر وكمية 2018، وحتويل 
كل زي��ادة يف ال�شع��ر واالنت��اج اإىل احتياط��ي �شندوق 
االجي��ال )�شن��دوق �شي��ادي( وتنمية الدخ��ل االأ�شا�شي 
ال�شام��ل )U.B.I.(، وربط��ه م�شتقب��اًل باإي��رادات النفط 

خارج املوازنة.

نيوهاف��ني �� ُتقا�س م�شتوي��ات التفاوت عادة 
باملقارنة بني دخ��ول االأ�ر داخل بلد بعينه. 
وهن��اك اأي�ش��ا نوع خمتلف م��ن التفاوت: يف 
الق��درة عل��ى حتم��ل تكالي��ف امل�شاك��ن ع��رب 
املدن. وتاأثر ه��ذا ال�شكل من اأ�شكال التفاوت 
لي���س اأقل اإث��ارة للقلق واالنزع��اج. يف العديد 
، ُت�شِب��ح  م��ن املراك��ز احل�ري��ة يف الع��املمَ

امل�شاك��ن باهظة التكلفة بالن�شبة لالأ�شخا�س 
من ذوي الدخول املعتدلة. فمع ارتفاع اأ�شعار 
العق��ارات يف اأي مدين��ة، رمب��ا ي�شع��ر بع�س 
ال�ش��كان باال�شط��رار اإىل الرحي��ل. وبطبيع��ة 
احل��ال، اإذا كان ال�شاكن ميل��ك بالفعل م�شكنا 
هناك ميكنه بيعه، فرمبا ينظر اإىل زيادة ال�شعر 
باعتبارها ثروة غر متوقعة ميكنه حت�شيلها 
بالرحي��ل. ولكن اإذا مل يحدث ذلك فرمبا ُيجربمَ 
على الرحيل ب��دون تعوي�س. والعواقب لي�شت 

النا���س  ُي�شط��ر  اقت�شادي��ة فح�ش��ب. فرمب��ا 
اإىل اخل��روج من املدن حي��ث اأم�شوا حياتهم 
بالكام��ل. ويع��ادل الرحي��ل يف ه��ذه احلال��ة 
خ�ش��ارة عالقات دامت مدى احلياة، وبالتايل 
رمبا يكون الرحي��ل موؤملا للغاية. واإذا ا�شطر 
عدد كبر من ال�شكان مدى احلياة اإىل الرحيل 
ب�شبب ارتف��اع اأ�شعار امل�شاك��ن، فاإن املدينة 
ذاته��ا تع��اين م��ن فق��دان الهوي��ة ب��ل وحتى 
الثقاف��ة. ومع رحي��ل هوؤالء ال�ش��كان، تتحول 

املدين��ة 
الباهظ��ة 
لتكلف��ة  ا
تدريجيا اإىل 
لالأ�ر  جي��ب 
الدخ��ول  ذات 
وتبداأ  املرتفعة، 
يف تبن��ي قيمها. 
انق�ش��ام  وم��ع 
النا�س م��ن خمتلف 
الدخ��ل  م�شتوي��ات 
على نحو متزايد بِفعل 
تت�شع  فرمبا  اجلغرافيا، 
فجوة التفاوت يف الدخل 
ويتنامى خطر اال�شتقطاب 
االجتماع��ي ���� ب��ل وحت��ى 
ال�راع��ات اخلط��رة. وكما 
دميوغرافي��ا  م�ش��ح  ُيظِه��ر 
ال��دويل لتوفر امل�شاك��ن، هناك 
بالفع��ل تفاوت��ات هائل��ة ب��ني 
امل��دن العاملي��ة الرئي�شية )قيا�شا 
على ن�شب��ة اأ�شعار امل�شكن املتو�شط 

اإىل دخل االأ�رة املتو�شط��ة(. وترتبط الن�شبة 
الت��ي حتم��ل  ال�شغ��وط  بارتف��اع  املرتفع��ة 

النا�س على الرحيل.
 اأظه��رت درا�ش��ة ه��ذا الع��ام، الت��ي غطت 92 
مدين��ة يف ت�ش��ع دول، اأن ه��وجن ك��وجن كانت 
اأواخ��ر ع��ام 2016 املدين��ة حي��ث  بحل��ول 
االإ�ش��كان ه��و االأق��ل توفرا، م��ع بل��وغ ن�شبة 
يعن��ي  وه��ذا   .18.1 الدخ��ول  اإىل  االأ�شع��ار 
اأن �ش��داد ره��ن عق��اري مل��دة ثالث��ني عام��ا 
متو�ش��ط  م�شك��ن  عل��ى 
امل�شرتي  يكل��ف  ال�شعر 
املتو�ش��ط الدخ��ل اأك��ر 
م��ن ن�شف دخله ���� وهذا 
الفوائ��د.  ح�ش��اب  دون 
واأ�شعار الفائدة على الرهن 
العقاري منخف�شة يف هوجن 
فرا،  ك��وجن، ولكنه��ا لي�ش��ت �شِ
وهو ما ي�شر اإىل اأنه يكاد يكون 
م��ن امل�شتحي��ل اأن تتمك��ن اأ�رة 
متو�شط��ة الدخل من ���راء م�شكن 
هناك من دون احل�شول على متويل 
اإ�شايف، ولنقل م��ن اأحد الوالدين، اأو 
من اخلارج اإذا كان امل�شرتي مهاجرا.

 بع��د ه��وجن ك��وجن ت�شتم��ر القائمة مع 
 ،)11.8( وفانكوف��ر   ،)12.2( �شي��دين 
واأوكالن��د )10(، و�ش��ان خو�شي��ه/وادي 
 ،)9.5( وملب��ورن   ،)9.6( ال�شيليك��ون 
لن��دن  تاأت��ي  ث��م   .)9.3( اأجنلو���س  ولو���س 
)8.5( وتورنت��و )7.7( ���� حي��ث ال�شكن باهظ 
التكلف��ة، ولك��ن الدخ��ول مرتفع��ة اأي�شا. من 
ناحي��ة اأخ��رى، �شنج��د اأن ال�شك��ن يف بع���س 
املدن العاملية اجلذابة متاح باأ�شعار معقولة 
للغاي��ة، ن�شب��ة اإىل الدخ��ول. فف��ي نيوي��ورك 
�شيت��ي، يع��ادل �شع��ر امل�شك��ن املتو�شط 5.7 
�شعف دخ��ل االأ�رة املتو�شط��ة. والن�شبة يف 
طوكي��و  ويف  4.8؛  و�شنغاف��ورة  مونرتي��ال 
ويوكوهام��ا 4.7؛ ويف �شيكاغ��و 3.8. لع��ل 
اأرق��ام هذه املدن البعيدة لي�ش��ت دقيقة. فمن 
ال�شع��ب التحق��ق منه��ا، وال يخل��و االأم��ر من 
بع�س تناق�شات عرب املدن والدول والقارات 
ب��كل تاأكيد. على �شبيل املث��ال، رمبا تتفاوت 
امل�شتخدم��ة  للمناط��ق  اجلغرافي��ة  احل��دود 
حل�شاب ال�شع��ر املتو�شط واالإيج��ار املتو�شط. 
فف��ي بع���س امل��دن، رمب��ا متي��ل امل�شاك��ن 
االأعل��ى �شع��را اإىل حتقي��ق العائ��د املرغ��وب 
ب�رع��ة اأك��رب م��ن مثيالتها يف م��دن اأخرى. 
ورمب��ا تك��ون بع���س امل��دن ماأهول��ة باأ���ر 
اأك��رب، مما يعن��ي م�شاكن اأك��رب مقارنة مبدن 
اأخ��رى. ولكن يبدو من غ��ر املرجح اأن تكون 
االأخط��اء كب��رة اإىل احلد الذي ق��د ي�شمح لها 
بتغي��ر اال�شتنتاج االأ�شا�شي: وه��و اأن القدرة 
عل��ى حتم��ل تكالي��ف املن��ازل يف خمتل��ف 
اأنح��اء الع��املمَ متفاوت��ة للغاية. ال�ش��وؤال اإذن 
ه��و ملاذا يواج��ه �شكان بع�س امل��دن اأ�شعارا 
باهظ��ة ���� ورمبا حتى اإىل احل��د الذي يجعلها 
م�شتحيل��ة. يبدو اأن االإجابة عل��ى هذا ال�شوؤال 
ترتب��ط يف العديد من احلاالت باحلواجز التي 
حت��ول دون بناء امل�شاكن. با�شتخدام بيانات 
االأقمار ال�شناعية للمدن الكربى يف الواليات 
األ��ربت  االقت�ش��ادي  اخلب��ر  ��د  اأمَكَّ املتح��دة، 

�شايز من معه��د ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا 
اأن القي��ود املادي��ة االأك��ر �رام��ة ���� مث��ل 
امل�شطح��ات املائي��ة املحيط��ة اأو املنحدرات 
االأر�شي��ة التي جتع��ل االأرا�شي غ��ر منا�شبة 
للبن��اء املكثف �� متي��ل اإىل االرتباط بارتفاع 
اأ�شع��ار امل�شاكن. بي��د اأن احلواجز رمبا تكون 
�شيا�شي��ة اأي�ش��ا. اإن توف��ر جرع��ة كب��رة من 
بن��اء امل�شاك��ن الأ�شح��اب الدخ��ول املعتدلة 
م��ن �شاأن��ه اأن يخل��ف تاأثرا كب��را على مدى 
اإتاح��ة امل�شاك��ن. ولك��ن اأ�شح��اب امل�شاك��ن 
املرتفع��ة الثم��ن القائم��ة لي�س لديه��م حافز 
��ر لدعم مث��ل هذا البناء، وال��ذي من �شاأنه  ُيذكمَ
اأن يقل��ل من قيم��ة ا�شتثماراته��م. والواقع اأن 
مقاومته��م رمبا تك��ون عني��دة. ونتيجة لهذا، 
رمب��ا تكون احلكومات البلدي��ة غر راغبة يف 
من��ح الت�شاري��ح لتو�شي��ع املعرو���س. ورمبا 
تكون اخلي��ارات غر الكافية للبناء هي القوة 
الدافع��ة وراء ارتفاع ن�شب��ة ال�شعر اإىل الدخل، 
م��ع ارتفاع اأ�شع��ار امل�شاك��ن يف االأمد البعيد 
حت��ى لو مل تكت�ش��ب املدينة �شناع��ة جديدة، 
اأو موهب��ة جدي��دة، اأو طاب��ع جدي��د. ومبجرد 
نف��اد املتاح م��ن مواق��ع البن��اء املتاحة يف 
اأي مدين��ة، فالب��د اأن يك��ون ا�شتم��رار منوها 
م�شحوبا برحي��ل االأ�شخا�س من ذوي الدخل 
املنخف�س. من غ��ر املرجح اأن يكون ارتفاع 
اأ�شع��ار امل�شاك��ن ن�شب��ة اإىل الدخ��ل مفاجئا، 
يتوقع��ون  الذي��ن  امل�شارب��ني،  واأن  خا�ش��ة 
التغي��ر، رمبا يدفعون االأ�شع��ار اإىل االرتفاع 
مقدم��ا. ب��ل ورمب��ا يبالغ��ون ب�ش��كل كب��ر، 
االأمر ال��ذي يدفع الن�ش��ب اإىل االرتفاع موؤقتا 
اإىل م�شتوي��ات اأعل��ى من ال���روري، فيخلق 
ه��ذا فقاع��ة وحالة غر مربرة م��ن الهلع بني 
املقيمني. ولكن التخفيف من هذا االجتاه اأمر 
ممكن، اإذا اأدرك املجتمع املدين اأهمية احلفاظ 
على االإ�ش��كان ملتو�شطي الدخل. ويتعني على 
املقيم��ني اأن يفهم��وا اأن العديد م��ن الدعوات 
ملقاوم��ة املزيد م��ن البناء يطلقه��ا اأ�شحاب 
امل�شال��ح اخلا�ش��ة؛ والواق��ع اأن ه��ذا جم��رد 
��ل اأ�شحاب  ن��وع من البحث ع��ن الريع من ِقبمَ
قيم��ة  تعزي��ز  اإىل  ي�شع��ون  الذي��ن  امل�شاك��ن 
االأخ��ر  كتاب��ه  يف  م�شاكنه��م.  بي��ع  اإع��ادة 
بعن��وان "االأزم��ة احل�ري��ة اجلدي��دة"، يقدم 
ريت�شارد فلوريدا م��ن جامعة تورونتو و�شفا 
له��ذه الظاهرة، فيق��ارن ب��ني معار�شي بناء 
امل�شاك��ن واملخربني يف اأوائ��ل القرن التا�شع 
ع�ر، الذين حطم��وا االأنوال امليكانيكية التي 
كان��ت ت�شت��ويل عل��ى وظائفه��م يف م�شان��ع 
تك��ون  احل��االت، رمب��ا  بع���س  الن�شي��ج. يف 
مدين��ة م��ا يف طريقه��ا اإىل اأن ت�شبح "مدينة 
عظيم��ة"، وينبغي لن��ا اأن ن�شمح لقوى ال�شوق 
باإبعاد االأ�شخا�س من ذوي الدخل املنخف�س 
كام��ل  ب�ش��كل  امل�شارك��ة  ميكنه��م  ال  الذي��ن 
يف ه��ذه العظم��ة. ولك��ن يف اأغل��ب االأحي��ان، 
تك��ون املدين��ة حي��ث ن�شب��ة اأ�شع��ار ال�شك��ن 
اإىل الدخ��ل مرتفع��ة اأق��ل مي��ال اإىل ا�شتحقاق 
و�ش��ف "املدين��ة العظيم��ة" مقارن��ة مبدينة 
اإىل  اأخ��رى املعرو���س فيه��ا مقي��د وتفتق��ر 
التعاط��ف والدوافع االإن�شاني��ة، والتنوع على 
نحو متزاي��د. وهذا كفيل بخل��ق اأر�س خ�شبة 

لعداوات واأحقاد بالغة اخلطورة.

ت�شكل املناق�شة الدائرة حول خروج بريطانيا من االحتاد 
االأوروب��ي م�شدر ابتهاج و�رور ال ينتهي لكل من يتمتع 
بح���س الدعابة ال�شاخر الق��امت. والتعليق املف�شل لدي يف 
ه��ذا ال�شي��اق جاء على ل�ش��ان مايكل ج��وف، وزير البيئة 
الربيطاين احلايل.قبل اال�شتفتاء على خروج بريطانيا يف 
�س جوف، الذي كان  فمَ يونيو/حزي��ران 2016 مبا�رة، رمَ
وزي��ر الع��دل يف حكومة ديفيد كام��رون يف ذلك الوقت، 
وجه��ة النظر التي اأجمع عليها خ��رباء االقت�شاد وغرهم 
ب��اأن اتخاذ قرار اخلروج من االحت��اد االأوروبي من �شاأنه 
اأن يوقع �ررا �شديدا باالقت�شاد الربيطاين. ف�رح جوف 
ب�ش��رب ناف��ذ: "لقد ن��ال النا�س يف هذا البل��د ما يكفي من 
اخل��رباء"، يف اإ�ش��ارة اإىل "اخل��رباء م��ن املنظم��ات الت��ي 

تتاأل��ف اأ�شماوؤها من اخت�ش��ارات، قائال اإنهم يعرفون ما 
ه��و االأف�شل ولكنه��م ي�شيئون دوما فهم االأم��ر والتعامل 
معه".وق��د اأ�ش��ارت االأدلة املبكرة بع��د اال�شتفتاء، بدرجة 
اأده�ش��ت كثرين �� اأو عل��ى االأقل كثرين من اخلرباء �� اإىل 
اأن ج��وف كان حمقا واأنهم كانوا عل خطاأ. فلم يحدث يف 
واقع االأمر ركود فوري يف اململكة املتحدة بعد الت�شويت 

ل�شالح اخلروج؛ بل ومل يحدث حتى اأي تباطوؤ يف النمو.
ويف تف�ش��ر هذا، اأ�شار املراقب��ون اإىل اال�شتجابة الر�شيقة 
��ل بنك اإجنلرتا، الذي خف�س اأ�شعار الفائدة  البارعة من ِقبمَ
ملن��ع اأي تراجع للطلب. كم��ا اأ�ش��اروا اإىل انخفا�س قيمة 
��د بزيادة  عمَ اجلني��ه ب�ش��كل كبر بع��د اال�شتفت��اء، والذي ومَ
ق��درة ال�ش��ادرات الربيطانية على املناف�ش��ة والتعوي�س 
ع��ن اأي م�ش��اكل ت�شاح��ب االنتق��ال اإىل نظ��ام جت��اري 
جدي��د. واقرتحوا اأن اململكة املتح��دة املحررة من القيود 

التنظيمي��ة املرهق��ة الت��ي يفر�شه��ا االحت��اد االأوروب��ي 
ُي�شِبح بو�شعها توفر بيئة اأكر مالءمة لالأعمال وخف�س 
مع��دالت ال�ريبة عل��ى ال�ركات، وبالت��ايل تتحول اإىل 
اقت�شاد ج��اذب لال�شتثم��ار االأجنب��ي.وكان االأمر االأكر 
ا�شتف��زازا ت�شكيكه��م يف التنبوؤات باأن ُتف�ش��ي حالة عدم 
اليق��ني املحيطة بخروج بريطاني��ا من االحتاد االأوروبي 
اإىل اإحداث تاأثر �شلبي عميق على االأداء االقت�شادي. فهنا 
ُرن��ا خرباء االقت�ش��اد بعدم قدرتهم عل��ى قيا�س عدم  كِّ ُيذمَ
اليقني ب�شكل مبا�ر، يف حني تقوم الوكاالت، مثل معدل 
التك��رار ال��ذي يظهر ب��ه امل�شطلح يف ال�شحاف��ة املالية، 
بعم��ل رديء يف اإدراك حج��م التاأث��رات الت��ي يخلفه��ا.
ر  الواق��ع اأننا نحن خرباء االقت�ش��اد مل نحقق جناحا ُيذكمَ
يف توق��ع متى وملاذا ترتفع حاالت عدم اليقني. وقليلون 
يتفقون على �ِشدة تاأثرها. ورمبا كنا لنتو�شل اإىل نتيجة 

اأف�ش��ل لو اأقللنا من الرتكي��ز على التاأثرات املرتتبة على 
ع��دم اليقني عندما نعمل عل��ى تكوين توقعاتنا يف عموم 
االأمر، ويف حالة اخلروج الربيطاين على وجه اخل�شو�س.
بي��د اأن هذه الراأي يبدو اأقل اإقناعا مع مرور ب�شعة اأرباع 
اإ�شافي��ة. فقد انخف�شت ثقة امل�شتهلك، مع هبوط االإنفاق 
يف الرب��ع الثاين م��ن هذا الع��ام اإىل اأدن��ى م�شتوياته يف 
اأرب��ع �شن��وات. وانخف�ش��ت مبيع��ات ال�شي��ارات اجلدي��دة 
الأربع��ة اأ�شهر متتالية. ويتوقع بنك اإجنلرتا انحدارا كبرة 
بن�شب��ة 20% يف اال�شتثم��ار يف االأعم��ال التجاري��ة يف 
ال�شن��وات املقبلة، يف حني توق��ع اأن�شار خروج بريطانيا 
العك�س.ق��د يعرت�س بع�س املراقبني باأن هذا الرتاجع يف 
الثقة يعك�س انتخابات عامة غر حا�شمة وبرملانا معلقا، 
ولي���س الت�شوي��ت ل�شالح خ��روج بريطانيا م��ن االحتاد 
االأوروبي. اأو ميكن اعتبار الظروف املتفاقمة �شوءا ال�شبب 

وراء ا�شرتاتيجي��ة التفاو�س غر املمت��ازة التي تنتهجها 
احلكوم��ة واملظهر ال��ذي يوحي باأنها تدخ��ل املناق�شات 
م��ع �ركائه��ا يف االحتاد االأوروبي غ��ر م�شتعدة.بيد اأن 
االنتخابات غر احلا�شمة تعك�س الف�شام الذي يعاين منه 
ح��زب املحافظ��ني وحزب العم��ال ب�شاأن ق�شي��ة اخلروج 
الربيط��اين. فق��د عار�ش��ت رئي�ش��ة ال��وزراء تري��زا ماي 
خ��روج بريطانيا من االحت��اد االأوروبي قب��ل اال�شتفتاء، 
ولكنها االآن حتت�شنه بعد اأن تولت من�شب رئي�شة الوزراء. 
وحتت قيادة جرمي��ي كوربني، تعلن املعار�شة املتمثلة 
يف ح��زب العمال ر�شميا معار�شته��ا للخروج الربيطاين، 
ولكن يب��دو اأنها ت�شتمد �شعورا خا�شا بالر�شا من حقيقة 
مفاده��ا اأنه��ا تتقدم.ويزع��م بع�س املراقب��ني اأن ال�رر 
�شيك��ون اأقل اإذا تبنت احلكوم��ة ا�شرتاتيجية تفاو�س اأكر 
متا�ش��كا. ولكن ال توج��د ا�شرتاتيجية تفاو���س متما�شكة 

يف حقيق��ة االأم��ر. واأه��داف تري��زا ماي �� تقيي��د الهجرة 
م��ن االحتاد االأوروبي مع احلفاظ على القدرة كاملة على 
الو�ش��ول اإىل ال�ش��وق االأوروبي��ة املوحدة �� غ��ر متوافقة 
جوهريا.املفاجاأة الوحيدة هي اأن جت�شد العواقب ا�شتغرق 
وقتا طويال. من الوا�شح اأن تك�شف العواقب ا�شتغرق وقتا 
اأط��ول م��ن املتوقع ���� لفهم حقيق��ة مفاده��ا اأن "اخلروج 
يعني اخلروج"، كما قالت تريزا ماي يف اإ�شهاب ف�شيح. 
فقد ا�شتغرق االأمر وقتا طويال قبل اأن يتبني اأن االنف�شال 
عن االحتاد االأوروبي لن يكون �شل�شا واأن املفاو�شات لن 
تختتم يف غ�ش��ون عامني. وقد ال ُت��ربمَم اتفاقية للتجارة 
احلرة، ولن حت�شل البنوك الربيطانية ال�شاعية اإىل مزاولة 
اأعماله��ا يف االحتاد االأوروب��ي على حقوق التنقل من بلد 
اإىل اآخ��ر، وال حتى االتفاق عل��ى حقوق الهبوط للطائرات 

الربيطانية على القارة االأوروبية.
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المدن الباهظة.. حركة رأس المال من دون حدود
روبرت جيه شيللر

عدنان الجنابي

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

581.25
0.14
0.02%

15,338,677,599
15,528,179,158

189
17
1
6
10

1.00
10,000,000,000.00

1.00
4,518,000,128.00

0.63
94,285,800.00

0.90
42,496,200.00

0.48
12,000,000.00

)BAAI( عربية

)MTNN( نور

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)BIBI( اثمار

1.00
2,147,483,647.00

1.00
2,147,483,647.00

0.63
149,660,000.00

0.90
47,218,000.00

0.35
26,375,000.00

)BAAI( عربية

)MTNN( نور

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)BGUC( خليج
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