
اإن درا�س��ة م�سبب��ات الف�س��اد وعواقب��ه لها تاري��خ طويل يف 
عل��م االقت�ساد، اذ ترجع على االق��ل اىل امل�ساهمات كل من 
)بهاكوات��ي 1982( و)كروك��ر 1974( و )وروز- اأكرم��ان 
االعم��ال  اأن  بي��د  واأخ��رون،   )1967 )تول��وك  و   )1987
التجريبي��ة التي متت يف هذا املجال كانت حمدودة، ويرجع 
ذل��ك اىل ح��د ما اىل اأن قيا���س كفاءة املوؤ�س�س��ات احلكومية 
لي���س بالعمل ال�سهل، والف�ساد بحكم طبيعته ذاتها يجعل من 
ال�سع��ب قيا�سه. وقد ق�سى االهتمام املتجدد بهذا املو�سوع 
اىل ان يح��اول عدد م��ن الباحثني قيا�س املدى الذي يتغلغل 
الف�ساد ب��ه يف التفاع��ات االقت�سادي��ة، م�ستخدمني حتليل 
االنحدار واملوؤ�رشات القيا�سية التي ت�سعها وكاالت ت�سنيف 
املخاط��ر، وت�ستن��د هذه املوؤ���رشات يف الغال��ب اىل اجابات 

على ا�ستيبانات معيارية ي�سعها خرباء ا�ست�ساريون.
اأ�سباب الف�ساد

حتل��ل الدرا�س��ات التجريبي��ة، وه��ي تبنى عل��ى امل�ساهمات 
النظري��ة واال�سب��اب املتمثل��ة مب��دى تدخ��ل احلكوم��ة يف 
متغلغل��ة  التنظيمي��ة  القواع��د  تك��ون  وحيثم��ا  االقت�س��اد، 

وامل�سوؤول��ون احلكومي��ون لديها ق��درة كب��رة و�ساحيات 
وا�سعة يف النفوذ وتطبيق هذه القواعد، بال�سكل الذي يرتافق 
مع��ه ا�ستعداد االطراف اخلا�سة عل��ى دفع ر�ساوي للح�سول 
عل��ى منافع ومكا�سب.وم��ن دواعي الف�س��اد االقت�سادي هو 
القي��ود عل��ى التج��ارة باعتباره��ا اح��د م�سادر االي��رادات 
التي حت�س��ل عليها احلكومة، فمثا تف�س��ي القيود الكميات 
املفرو�س��ة عل��ى اال�سترادات اىل جع��ل تراخي�س اال�ستراد 
بالغ��ة القيم��ة، مث��ال ذل��ك ان حماي��ة ال�سناع��ات املحلية 
م��ن املناف�س��ة الدولي��ة تولد حاف��زاً للف�ساد من خ��ال قيام 
اأ�سح��اب امل�ساريع املحلية بدفع مبالغ للم�سوؤولني من اأجل 
احلف��اظ على موقعه��م يف ال�سوق املحلي��ة، كما ميكن للدعم 
احلكوم��ي اأن يك��ون م�سدراً للف�ساد باأعتب��اره دالة لل�سيا�سة 
ال�سناعي��ة، باملث��ل ف��اأن حتدي��د اال�سع��ار من خ��ال قيام 
اأ�سح��اب امل�ساريع بدفع مبال��غ للم�سوؤولني احلكوميني من 
اأجل توفر املدخات باأ�سعار اأقل من ال�سوق. كذلك فاأن نظم 
�سع��ر ال�رشف املتعدد واأ�سواق ال���رشف املوازية تف�سي اىل 
تع�سيد الف�ساد، فعلى �سبيل املثال، اذ قام مديروا امل�سارف 
التجاري��ة اململوك��ة للدولة عل��ى حت�سي�س النق��د االجنبي 
وفق��ًا الولوي��ات و�سعوه��ا باأنف�س��م، مم��ا يدف��ع اأ�سح��اب 

امل�ساري��ع والتج��ار على دفع مبالغ ا�سافي��ة للح�سول على 
النق��د االأجنبي من اأجل قيامهم باالأ�ست��راد، كما اأن االأجور 
املنخف�س��ة مقارنة مع اأج��ور القطاع اخلا���س، تعد م�سدراً 
حمتم��ًا للف�ساد ب�سب��ب تف��اوت االأجور. وال ترج��ع م�سادر 
الف�س��اد اىل �سيا�س��ة احلكوم��ة وامن��ا اىل �سف��ات  تعاظ��م 
معين��ة كامنة يف االقت�س��اد اأو املجتمع، ويتع��ني اأن يكون 
�سناع ال�سيا�س��ات على على باأحتمال ن�سوء �سلوك يدفع اىل 
ح��دوث الف�ساد، كذلك يتع��ني اأن تاخذ املح��اوالت املبذولة 
لتقيي��م اآث��ار ال�سيا�س��ة احلكومية عل��ى الف�ساد تل��ك العوامل 
يف احل�سب��ان، وهن��اك م�سبب��ات غ��ر حكومي��ة للف�ساد مثل 
اأن ث��روات امل��وارد الطبيعي��ة من��وذج منط��ي للح�سول على 
مكا�س��ب غ��ر م�رشوعة، اذ اأن هذه امل��وارد ميكن بيعها لقاء 
�سعر يتجاوز تكلفة ا�ستخراجها بكثر، حيث يرى البع�س اأن 
االقت�س��ادات الغنية باملوارد قد تكون اأك��ر عر�سة لل�سلوك 
التك�سب��ي املتطرف عن االقت�سادات الفقرة يف املوارد. وقد 
ت�ساهم العوام��ل االجتماعية يف خلق بيئ��ة م�سوغة للف�ساد، 
فعل��ى �سبيل املثال يرى البع���س، اأن موؤ�رش الت�رشذم اللغوي 
– االأثني مرتبط بالف�ساد، كما يرجحون اأن يقوم امل�سوؤولون 
باملجام��ات ال�سدقائه��م واأقاربه��م يف املجتمع��ات التي 

تت�س��ف العاق��ات فيه��ا بطابع �سخ�س��ي اىل حد 
كبر، اأي مبعنى اأخر اأن للمحاباة واملح�سوبية دور يف تف�سي 
الف�س��اد، ف�س��ًا عن الفئوي��ة والتماي��ز الطبقي ب��ني �رشائح 
املجتمع��ات من اأجل احل�سول عل��ى �سلع وخدمات اأف�سل قد 
يدف��ع الكث��ر اىل اتب��اع و�سائل غر م�رشوع��ة يف توفرها، 
وبالت��ايل احيانًا يكون التنوع العرق��ي اأو االجتماعي حافز 

ملثل هكذا ا�ساليب وو�سائل.
  عواقب الف�ساد ونتائجه

االأدل��ة  ت�س��ر  اذ  املعاك�س��ة،  العواق��ب  م��ن  ع��دد  للف�س��اد   
التجريبي��ة احلديث��ة عل��ى وج��ه اخل�سو���س، اىل اأن الف�ساد 
يخف���س م�ستوى النم��و االقت�سادي، فحيثم��ا يوجد الف�ساد، 
ف��اأن اأ�سح��اب امل�ساريع يعرف��ون اأن امل�سوؤول��ني الفا�سدين 
�سيطالب��ون يف بع�س عوائ��د اال�ستثم��ار امل�ستقبلية، وكثراً 
م��ا ي�سرتط دفع مبال��غ قبل ا�س��دار الت�ساري��ح ال�رشورية، 
وبالتايل ينظر امل�ستثمرون اىل الف�ساد على اأنه �رشيبة تقلل 
من حوافز اال�ستثم��ار، ففي حتليل ي�ستخدم موؤ�رشات الف�ساد 
التي و�سعتها �رشك��ة )بيزن�س انرتنا�سيونال(، ت�سبب حت�سن 
يف انح��راف معياري واح��د يف موؤ�رش الف�س��اد يف اأن يرتفع 

اال�ستثمار بن�سبة 5% من الناجت املحلي االجمايل.

ال��روة ال�سيادي��ة االأك��رب يف   تواج��ه �سنادي��ق 
الع��ام  اأرباحه��ا ه��ذا  احتم��االت هب��وط  الع��امل 
باملقارن��ة م��ع اأرباح وف��رة يف الع��ام املا�سي، 
ب�سب��ب عوائد �سعيفة نتيجة لتنوي��ع ا�ستثماراتها 
بالدخ��ول اإىل االقت�سادات النا�سئة، فقد ا�ستثمرت 
ال�سناديق ال�سيادية بكثاف��ة يف االأ�سواق النا�سئة 
وبخا�س��ة عن طري��ق اأ�س��واق االأ�سه��م وال�سندات، 
حي��ث تكلفة اال�ستثم��ار زهيدة واحلج��م كبر مبا 
وذل��ك  �سخم��ة،،  ا�ستثم��ارات  ال�ستيع��اب  يكف��ي 
ب��دال م��ن الدخ��ول يف �سفق��ات ا�ستثم��ار مبا�رش 
لعله��ا اأعلى عائ��دا لكنها غالبا م��ا تكون �سغرة 
للغاي��ة وتتطل��ب جه��دا �ساق��ا لا�ستف��ادة منه��ا، 

ويف مايو/اأي��ار ذك��ر جه��از اأبو ظب��ي لا�ستثمار 
اإنه �سيخف���س امل�ستوى امل�ستهدف النك�سافه على 
اأ�سه��م االأ�سواق املتقدمة واأبقى م�ستوى االنك�ساف 
عل��ى االأ�سواق النا�سئة بدون تغير، ورفع �سندوق 
النف��ط االأذربيجاين البالغة قيمته 34 مليار دوالر 
وزن االأ�س��واق النا�سئ��ة يف حمفظت��ه اإىل 13% يف 
الع��ام املا�س��ي م��ن 9.5%. وعل��ى نح��و مماث��ل 
ذك��رت �سناديق من �سنغافورة ورو�سيا على مدى 
الع��ام املن�رشم اإنها ع��ززت ا�ستثماراتها باأ�سول 
االأ�س��واق النا�سئة على ح�ساب ا�ستثمارات اال�سواق 
املتقدم��ة، وبح�س��ب البيانات يخ�س���س اأكرب 38 
�سندوق��ا �سياديا يف العامل -والت��ي ت�ستثمر نحو 
اأ�سه��م مدرج��ة-  900 ملي��ار دوالر عاملي��ا يف 
اأكر م��ن ثلث االإجم��ايل لاأ�س��واق النا�سئة بواقع 

383 ملي��ار دوالر، وبزي��ادة 18% ع��ن منت�س��ف 
اآ�سي��ا  يف  النا�سئ��ة  االأ�س��واق  وت�ستح��وذ   ،2012
وال���رشق االأو�سط -حيث من�ساأ ع��دد كبر من تلك 
ال�سناديق- على اجلانب االأكرب من الكعكة، وذلك 
بواقع 227 ملي��ار دوالر و140 مليار دوالر على 
الرتتي��ب، و�ساعدت تلك االأ�س��ول -التي ا�ستفادت 
بدوره��ا من تدفق اأموال رخي�سة من االقت�سادات 
املتقدم��ة- �سناديق �سيادية كث��رة على حتقيق 

اأرباح يف خانة الع�رشات عام 2012.
 ال�سناديق ال�سيادية تطارد "الفر�س النادرة" يف 

وادي ال�سيليكون
 ي�سخ امل�ستثم��رون ال�سياديون مزيدا من االأموال 
يف �رشكات التكنولوجيا اجلديدة ويفتحون مكاتب 
يف وادي ال�سيليك��ون اأم��ا يف اقتنا���س الفر�س��ة 

ة  ر د لن��ا ا
ك��ة  ل�رش
جديدة  خا�سة 
ب�رشع��ة  تنم��و 
قيمتها  لتتج��اوز 
دوالر،  امللي��ار 
�سنادي��ق  وتاأم��ل 
ال�سيادي��ة،  ال��روة 
الت��ي تدير اأ�س��وال تزيد 
 6.59 عل��ى  قيمته��ا 
اأن  يف  دوالر،  تريلي��ون 
تدر تلك اال�ستثم��ارات، التي 
ال تزال يف مراحله��ا املبكرة، 
حقق��ت  اإذا  �سخم��ة  عائ��دات 
ال���رشكات اجلديدة من��وا مذها، 
لكن مثل تلك امل�رشوعات اجلديدة 
قد تتيح اأي�سا اأداة حتوط لل�سناديق 
حيازاته��ا  واجه��ت  اإذا  ال�سيادي��ة 
يف القطاع��ات التقليدي��ة تهدي��دا م��ن 
ال���رشكات الرقمية، وعل��ى �سبيل املثال 
�سا�س��ل الفن��ادق العاملي��ة الت��ي تاأث��رت 
اأن�سطته��ا �سلب��ا م��ن ال���رشكات الت��ي تتيح 

احلجز ع��رب االإنرتنت مثل اإيربنب وهي نف�سها من 
فئة تلك ال���رشكات امل�ستهدفة، واأجرت ال�سناديق 
ال�سيادية 12 ا�ستثمارا العام املا�سي يف �رشكات 
جدي��دة يف الواليات املتحدة بقيم��ة 12.4 مليار 
دوالر ارتفاع��ا م��ن اأربعة ا�ستثم��ارات يف 2012 
بقيم��ة 202 مليون دوالر بح�سب بيانات جمعتها 

بت�س بوك للبحوث.
 وعل��ى م�ست��وى الع��امل �سه��د الع��ام املا�سي 42 
�سفقة بني �سناديق ال��روة ال�سيادية وال�رشكات 
اجلدي��دة بلغ��ت قيمتها نح��و 16.2 ملي��ار دوالر 
بح�س��ب مرك��ز بح��وث ال��روة ال�سيادي��ة بكلي��ة 
االأعم��ال يف مدري��د، وياأت��ي تاأ�سي���س �سن��دوق 
"روؤي��ة �سوفت بنك"، الذي يركز على امل�رشوعات 
التكونولوجي��ة براأ�سمال ق��دره 100 مليار دوالر 
وهو م�رشوع م�س��رتك بني �سندوق 
ال�سع��ودي  العام��ة  اال�ستثم��ارات 
وجمموع��ة �سوفت بن��ك اليابانية، 
اال�ستثم��ارات  تل��ك  اأن  اإىل  لي�س��ر 
اجلدي��دة �ست�سهد منوا وخا�سة بعدما 
ال�سع��ودي  ال�سن��دوق  تفتح��ت �سهي��ة 
عليه��ا اإث��ر ا�ستثم��ار 3.5 ملي��ار دوالر 
اأوب��ر، ويف الع��ام املا�س��ي، �سمل��ت  يف 
ال�سفق��ات الت��ي �سارك��ت فيه��ا �سناديق 
يف  ال��دوالرات  ملي��ارات  �س��خ  �سيادي��ة 
���رشكات مث��ل ت�ساين��ا اإنرتن��ت بل���س واآن��ت 
فاينن�س��ال �سرفي�سي��ز وه��ي اإح��دى ���رشكات 
عل��ي باب��ا ال�سيني��ة. وتختل��ف االأ�سالي��ب التي 
ال�سيادي��ة القتنا���س  ال��روة  تتبعه��ا �سنادي��ق 
الفر���س، فبع�س ال�سناديق تخ�س�س لتلك املهمة 
وح��دات لراأ�س املال املغامر مثل فرتك�س فن�رشز 
ل�سندوق تيما�سيك واإمبال�س التابعة للكويت، لكن 
املزيد م��ن ال�سناديق ال�سيادي��ة تفتح مكاتب يف 
وادي ال�سيليك��ون ب�س��ان فران�سي�سك��و، وهو مركز 
قط��ر  وجه��از  اجلدي��دة،  التكنولوجي��ا  ل���رشكات 
لا�ستثم��ار ه��و اأحدث �سن��دوق يعل��ن خططا يف 
ه��ذا ال�س��دد، وفقا ملجل��ة فور�سن، فق��د كان لدى 
الوالي��ات املتح��دة 101 �رشكة م��ن تلك الفئة يف 
2016 مقاب��ل 36 يف ال�سني وثماين �رشكات يف 

بريطانيا و�سبع يف الهند.
 ول��دى �سناديق ال��روة ال�سيادي��ة يف �سنغافورة 
وماليزي��ا مكات��ب بالفع��ل يف �س��ان فران�سي�سكو 
بينم��ا فت��ح تيما�سي��ك مكتب��ا هن��اك يف اأواخ��ر 
2016 واأج��رى يف يناير كانون الث��اين ا�ستثمارا 
بنح��و 800 ملي��ون دوالر يف �رشك��ة تكنولوجي��ا 
تعم��ل يف جمال الرعاي��ة ال�سحية، وجتتذب لندن 
اأي�سا بع�س ال�سناديق حيث اأن�ساأ �سندوق الروة 
ال�سيادي��ة املالي��زي )خزانة( مكتب��ا يف لندن يف 
ماي��و اأي��ار ال�سته��داف م�رشوع��ات التكنولوجي��ا 
ال�سيادي��ة  ال��روة  �سن��دوق  ول��دى  االأوروبي��ة، 
ال�سنغاف��وري جي.اآي.�س��ي مكتب��ا يف لن��دن وهو 
م�ساه��م يف اأالي��د مايند���س الربيطاني��ة التي لها 
اأن�سطة يف قطاعي التكنولوجيا والرعاية ال�سحية.
 ال�سنادي��ق ال�سيادي��ة ت�سح��ب 18.4 مليار دوالر 
م��ن االأ�س��واق  اأظه��رت بيان��ات م��ن اإي.ف�ستمنت 
لاأبح��اث اأن �سنادي��ق ال��روة ال�سيادي��ة �سحبت 
18.4 ملي��ار دوالر م��ن اأ�سواق االأ�سه��م وال�سندات 
العاملية يف الربع االأول من 2017 رغم املكا�سب 
القوية لاأ�سهم يف تلك الفرتة، وتتعر�س �سناديق 
ل�سغ��وط  بالنف��ط  املدعوم��ة  ال�سيادي��ة  ال��روة 
من��ذ ته��اوي اأ�سعار اخل��ام عن م�ستوي��ات الذروة 

ملنت�س��ف 2014 عندم��ا كانت عن��د 115 دوالرا 
اإىل حوايل 52 دوالرا للربميل مع قيام احلكومات 

بال�سحب من ال�سناديق ل�سد عجز امليزانيات.
 واأظه��ر تقرير ملوؤ�س�سة بريكن للبح��وث اأن اأ�سول 
�سنادي��ق ال��روة ال�سيادية العاملي��ة �سجلت منوا 
طفيف��ا للغاية لتبلغ 6.59 تريليون دوالر يف عام 
حتى مار���س اآذار 2017 لعوامل من بينها �سعف 
االأ�س��واق وهب��وط اأ�سع��ار النف��ط وتغ��ر �سيا�سات 
احلكومات، وبح�سب بيانات من بريكني لاأبحاث 
يف ابري��ل ني�سان فق��د ا�ستقرت اأ�س��ول ال�سناديق 
ال�سيادي��ة العاملية عن��د 6.59 تريليون دوالر يف 
االثني ع�رش �سهرا حت��ى مار�س اآذار 2017 ب�سبب 
مزي��ج من االأداء ال�سعي��ف لاأ�سواق واأ�سعار النفط 
املنخف�سة وحت��والت ال�سيا�سات احلكومية، وتفيد 
اأح��دث االأرقام ال�س��ادرة ع��ن اإي.في�ستمنت، التي 
جتم��ع البيان��ات م��ن ح��وايل 4400 �رشك��ة تدير 
االأم��وال ل�سال��ح امل�ستثمرين م��ن املوؤ�س�سات، اأن 
مبيع��ات ال�سنادي��ق ال�سيادي��ة جت��ددت يف الربع 
االأول بعد �س��ايف م�سرتيات متوا�سع بلغ 382.3 
مليون دوالر يف الربع االأخر من 2016، و�سحبت 
ال�سنادي��ق نحو 16.9 ملي��ار دوالر من �سناديق 
االأ�سه��م و�سط بي��ع كثيف لاأ�سه��م االأمريكية التي 
فق��دت 9.5 مليار دوالر يف ح��ني فقدت �سناديق 
فق��ط  دوالر  ملي��ون   490.6 العاملي��ة  االأ�سه��م 
واجتذبت �سنادي��ق االأ�سهم العاملية اخلاملة 1.7 

مليار دوالر.
 و�سحبت ال�سناديق 1.6 مليار دوالر من �سناديق 
اأدوات الدخ��ل الثابتة مع ترك��ز البيع يف ال�سندات 
االأمريكي��ة الت��ي �سه��دت نزوح 2.5 ملي��ار دوالر، 
وجذب��ت �سنادي��ق ال�سن��دات العاملية نح��و مليار 
دوالر تدفق��ات �سافية و�سنادي��ق ديون االأ�سواق 
النا�سئ��ة 123 مليون دوالر بعد ا�سرتدادات لثاثة 
اأرب��اع متتالي��ة، لك��ن �سنادي��ق اأ�سه��م االأ�س��واق 
النا�سئ��ة وا�سلت املعاناة حيث �سهدت ا�سرتدادات 
ويف  االأول،  الرب��ع  يف  دوالر  ملي��ار   2.1 بنح��و 
موؤ�رش جديد على التق�سف، �سحبت �سناديق الروة 
ال�سيادية 37.8 ملي��ار دوالر من ا�ستثماراتها يف 

اأ�سواق االأ�سهم وال�سندات العاملية.
 وم��ن هن��ا يب��دو وا�سح��ًا اأن اعتم��اد ال�سناديق 
ال�سيادي��ة يف اغلبها هو عل��ى االيرادات املتحققة 
م��ن النف��ط، ومب��ااأن ا�سع��ار النفط �سه��دت تدهور 
منذ العام 2014 حل��د االن وان كان هناك حت�سن 
طفي��ف يف م�ستوى اال�سع��ار، اال انه م��ازال االمر 
يحت��اج لوق��ت طوي��ل، وان ذه��ب البع���س اىل ان 
ا�سع��ار النفط ل��ن تتح�سن اأكر من ذل��ك، وبالتايل 
�ستتاأث��ر �سيولة وحج��م ال�سناديق به��ذا امل�ستوى 
م��ن اال�سعار، مادف��ع العديد من ال��دول اىل ايجاد 
منافذ جدي��دة لتمويل �سناديقه��ا ال�سيادية، مثل 
اال�ستف��ادة م��ن االي��رادات املتحقق��ة م��ن قط��اع 
التكنولوجي��ا وال�سناع��ات الرقمي��ة وما�سابه يف 
متويله��ا، اال ان ه��ذا اخلي��ار ق��د يكون غ��ر متاح 
لل��دول العربي��ة ب�سب��ب �سعف �سادراته��ا يف هذا 
املجال ف�س��ًا عن حمدودية نوعيته��ا وانتاجها، 
مم��ا جعله��ا تتجه نح��و اتباع نه��ج امل�ساركة يف 
ه��ذه ال�سنادي��ق، وعلى الرغ��م م��ن ايجابية ذلك 
اىل اأن ذل��ك اليعني خلوها م��ن ال�سلبيات، مثل ان 
حجم ال�سناديق لن يك��ون كبراً وثانيًا هو تبعية 
هذه الدول للدول االخ��رى التكنولوجية، وبالتايل 
يجعله��ا فقط ممولة ولي�س��ت �ساحبة قرار يف هذه 

ال�سناديق.

 
اىل  املركزي��ة  م��ن  التح��ول  م�ساأل��ة  اأن  الكث��ر  يعتق��د 
الامركزي��ة تقت���رش عل��ى التح��ول اأو التغي��ر يف اآلي��ة 
الفك��ر ال�سيا�س��ي واأدوات��ه، مبعن��ى اأخ��ر اأن م�ساألة تغير 
طبيع��ة النظ��ام اأو ادارت��ه م��ا ه��ي اال تغي��ر يف طبيع��ة 
النظ��ام ال�سيا�سي وح�سب، وعليه جند اأن اأ�سحاب التنظر 
ال�سيا�س��ي واأ�سح��اب ال�س��اأن م��ن ذل��ك يطرح��ون ه��ذه 
التح��والت ودرا�ستها وحماولة تطبيقه��ا كمنهج �سيا�سي 
م��ن اأجل حتقي��ق التغير املطلوب، وهو اأم��ر غر �سحيح 
باملرة.فعل��ى �سبيل ل��و اأخذن��ا الدميقراطي��ة كمثال على 
ذل��ك، لوجدن��ا اأن اأغل��ب الدرا�سات والبح��وث اأن�سبت يف 
جمال فهم الدميقراطي��ة ال�سيا�سية من خال االنتخابات 
وامل�سارك��ة فيه��ا والتعددية وحري��ة التعبر ع��ن الراأي، 

وكله��ا تن���رشف يف قناة ال�سيا�س��ة باأعتباره��ا االدوات 
اخلا�س��ة بها والت��ي ي�ستخدمها اأغلبه��م يف الرتويج لهم 
والنتمائتهم احلزبية. وبالتايل ال غرابة يف اأن جند هناك 
ق�س��ور يف فه��م وتطبي��ق الدميقراطي��ة يف املجتم��ع، اذ 
علين��ا اأن نفهم اأن��ه قبل ا�ستخ��دام الدميقراطية كمنهج اأو 
م�س��ار للدولة هو اأن تتحق ه��ذه الدميقراطية على اأ�سا�س 

املجتمع من خال ما يعرف بالدميقراطية االجتماعية.
الدميقراطي��ة  االأ�سا���س يف حتقي��ق  ه��و  االجت��اه  وه��ذا 
ال�سيا�سي��ة الت��ي ه��ي نت��اج للدميقراطي��ة االجتماعي��ة 
املفقودة يف هذا املجتمع، اذن ما املق�سود بالدميقراطية 
االجتماعية ؟اإن الدميقراطي��ة االجتماعية هي ممار�سات 
و�سلوكي��ات اجتماعي��ة منظمة، تظهر من خ��ال التفكر 
واحلري��ة يف االختي��ار واتاح��ة الفر���س اأم��ام اجلمي��ع 
دون ا�ستثن��اء يف حتقي��ق اأهدافه االجتماعي��ة واملتمثلة 

يف اختي��ار نوعي��ة احلياة الت��ي يراها الف��رد منا�سبة له، 
بال�س��كل الذي ي�سمن ع��دم امل�سا�س بحري��ة االخرين يف 

االختيار واملمار�سة والتطبيق لرغباتهم وتوجهاتهم.
وقد يرى البع�س اأن ثمة خلط ما بني مفهوم الدميقراطية 
االجتماعي��ة ومفه��وم الدول��ة املدني��ة، وهن��ا نع��ود اىل 
النقط��ة االأوىل اأن كل ه��ذه املفاهي��م كالدول��ة املدني��ة 
او الامركزي��ة ال�سيا�سي��ة ما ه��ي اال نت��اج للدميقراطية 
االجتماعي��ة، ولكن قد يبدو حل��د االأن اأن ال�سورة ال تزال 
غام�س��ة يف فهم ماهي��ة الدميقراطي��ة االجتماعية، ومن 
اأجل حتقيق فهم وقاعدة لهذا االأ�سا�س نورد االأمثلة التالية 
وه��ي على �سبي��ل اال�سارة ال احل�رش.فعل��ى �سبيل املثال، 
كث��راً ما جن��د الدميقراطية ال�سيا�سي��ة يف العراق مل تقدم 
النم��وذج االيجابي للتحول �س��واء على �سعيد ال�سيا�سة او 
االقت�س��اد، فحت��ى يف ظل وجود التع��دد احلزبي وتنوعه 

ويف ظل وجود حرية امل�ساركة يف االنتخابات واالختيار 
م��ن عدمه��ا، اال اأن البلد مل يتقدم خط��وة حقيقية لامام 
يف جم��ال بن��اء الدولة بال�سكل ال�سحي��ح.واال كيف نفهم 
معنى احلرية يف االختي��ار واالنتخاب ونحن مازلنا حلد 
االأن منار���س الق��وة يف ارغام ابنائن��ا يف اختيار التعليم 
ال��ذي نحن نرغب في��ه ال على اأ�سا�س م��ا يرغبون هم به، 
ف�سًا عن كيف نفهم معنى الدميقراطية ب�سورة �سحيحة 
ونح��ن ال زلنا حل��د هذه اللحظة ويف كث��ر من املجاالت 
نقل��ل من �ساأن املراأة وال نقبل اال باأن تكون تابعة للرجل 
يف كل �س��يء، وحل��د ه��ذه اللحظ��ة ال زلن��ا نق��رر من هو 
االف�س��ل لها كزوج وفقًا ملا نريد نح��ن ال هي، حتى واأن 
و�سلت اىل اأعلى �سلم يف التعليم والثقافة والعمل.ب�سورة 
اأع��م ال ميكن الأي م�رشوع �سيا�س��ي اأن ينجح يف ظل عدم 
وج��ود جمتمع حلد هذه احلظ��ة يقيم ويحقق مب��داأ العدل 

وامل�ساواة وفقًا لاعتب��ارات العاطفية والع�سبية القبلية 
ولي�س على اأ�سا�س التطورات العقلية واحلاجة املجتمعية، 
لي�س ه��ذا وح�سب فاأنه يف ظل وجود �رشائح عديدة داخل 
هذا املجتمع ترى يف التم��رد على القانون �سجاعة، فاأنه 
من ال�سع��ب حتقيق نتائ��ج ايجابية الأي م���رشوع ي�سعى 
اىل حتقيق انتق��ال نحو اأي م�ستوى اأف�سل.وهنا قد يطرح 
ت�س��اوؤل مه��م، مف��اده اأن كل ما مت ذك��ره ح�سل ويح�سل 
نتجي��ة غي��اب القان��ون؟ ففي ظل غي��اب القان��ون ت�سود 
ق��وة الع�س��رة والبق��اء لاأق��وى، وم��ن الطبيع��ي يف ظل 
غي��اب القان��ون اأن يت�ستت املجتمع ويتم��زق واأن يتحول 
اىل النم��وذج البدائي لوج��ود اأي دولة يف ال�سابق. نعم ان 
ه��ذا الكام �سحيح، ولكن حتى م��ع وجود القانون تبقى 
هن��اك نقطة هامة ج��داً متثل هي حمور ه��ذا النقا�س، اال 
وهي م�ساألة القناع��ات التي تدفعنا اىل تطبيق امل�سارات 

ال�سليم��ة يف هذا املجتم��ع، فعلى �سبيل املثل هل يجب اأن 
ن�س��ن قانونًا يحت��م على االب��اء عدم ارغ��ام اوالدهم يف 
التعليم من اأجل الدخول لكلية الطب؟!حتى واأن حدث ذلك 
مال��ذي ي�سمن اأنه يف ظل هكذا قانون اأن الو�سع �سيتغر 
نحو االأف�سل، فهل ت�ستطيع البنت او االأبن تبليغ ال�سلطات 
ع��ن اأن والده يرغمه على ال�س��اة او على الدرا�سة او على 
اختي��ار كلي��ة معين��ة؟! بعب��ارة اأخ��رى من ي�سم��ن عدم 
حدوث ال�سدام بني القوانني والقيم االجتماعية والدينية، 
والت��ي ه��ي بطبيعة احل��ال متفاوته من منطق��ة الأخرى. 
اأن فك��رة القناع��ة باالختيار م�ساألة مهمة ج��داً، واال فاأن 
ال�س��وؤال الذي �سيط��رح هنا كرد فعل هو، وم��اذا يعني اأن 
اأرغ��م الوال��د ابن��ه اأو ابنته الأختي��ار كلية معين��ة كالطب 
مثًا، فه��ي اأف�سل كلي��ة والتعيني فيهم��ا م�سمون وذات 

ُبعد اجتماعي مرموق.
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ايهاب النواب

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

575.84
1.93
0.33%

362,768,974
419,125,475
227
24
4
4
16

0.90
172,586,544.00

1.24
65,916,108.00

0.63
31,367,998.00

2.43
13,663,935.00

0.35
12,985,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.90
191,762,822.00

1.24
53,450,000.00

0.63
49,742,855.00

0.35
37,100,000.00

0.30
25,000,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك
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