
تعد املياه اأحد املوارد املهمة التي ال ميكن اال�س��تغناء عنها 
اأب��دا، خ�سو�س��ًا يف الوقت احلا���ر، حني اأخذت االأ�س��وات 
تتعاىل بوجود �س��حة يف املياه على امل�ستوى العاملي ف�ساًل 

عن امل�ستوى االإقليمي واملحلي.
وب�رف النظر عن النظرة املذهبية، واإن كانت هي ال�سواب 
يف نظرتها للم�س��كلة االقت�س��ادية، حيث ت��رى ان املوارد ال 
تت�س��م بالن��درة واإمنا �س��وء اإدارتها ه��و الذي ي�س��بب الندرة، 
ولك��ن يف املح�س��لة هناك م�س��كلة اقت�س��ادية، �س��واء �س��وء 
االإدارة او نق�ص املوارد، ال بد من اتخاذ االإجراءات املنا�سبة 
ملعاجلته��ا. ت��رى االأمم املتح��دة اإن ندرة املي��اه تعني ندرة 
يف توافر املياه ب�س��بب النق�ص املادي، اأو ندرة يف الو�سول 
اإليها ب�س��بب ف�س��ل املوؤ�س�س��ات ل�س��مان اإمدادات منتظمة اأو 

ب�سبب عدم وجود البنية التحتية الكافية.
ويف �سوء علم االقت�ساد، حتدد املوارد على اإنها اقت�سادية، 
اأمري��ن هم��ا الن��درة، اأي ن��درة ذل��ك امل��ورد،  بن��اءاً عل��ى 
واالإ�س��باع)املنفعة( الذي يتحقق عند ا�س��تعمال ذلك املورد، 
والب��د ان يتحق��ق كال االأمري��ن يف ذل��ك امل��ورد حت��ى يع��د 

مورداً اقت�س��اديًا، فعلى �سبيل املثال يعد الهواء رغم اأهميته 
الكبرية يف احلياة الب�رية، واإ�سباعه حلاجة االإن�سان، اإال اأنه 
مل يعد مورداً اقت�ساديًا الأنه غري نادر، حتى وان كان م�سبعًا 

للحاجة الب�رية، وذلك لغياب الكلف الالزمة الإنتاجه.
هل املياه مورد اقت�سادي؟

وعندما ُنخ�سع املياه لهذين االأمرين �سنجد املياه كانت يف 
ال�س��ابق متوفرة اإىل حد كب��رية وال وجود لكالم حول ندرته، 
فلم يكن مورداً اقت�س��اديًا كما هو احلال يف الوقت احلا�ر 
حني اأ�س��بح يت�س��م بالندرة، واأخذت الدرا�سات واالإح�ساءات 
والتقارير والبحوث خ�سو�س��ًا االقت�س��ادية تتنباأ بح�س��ول 
اأزمات م�ستقبلية يف املياه على امل�ستوى العاملي واالإقليمي 

واملحلي.
بع�ص االأرقام واملعلومات عن قطاع املياه

- على امل�ستوى العاملي
ت�س��ري االأمم املتح��دة ع��ر منظماته��ا وبراجمه��ا ان هن��اك 
م�س��كلة مي��اه الب��د م��ن معاجلتها للق�س��اء عل��ى الكثري من 
امل�س��اكل املرتبطة باملياه �س��واء من حيث االأمن الغذائي او 
االأمرا�ص التي ت�سببها واملياه وغريها. فلوال وجود ندرة يف 
املياه ملاذا ت�س��ع االأمم املتحدة على موقعها، �سمن اأهداف 

التنمية امل�س��تدامة هدفًا خا�س��ًا باملياه وخدمات ال�رف 
ال�س��حي، وهو الهدف ال�ساد�ص من ال�17 هدفًا، وت�رح بان 
5000 طف��ل يف املتو�س��ط ميوت��ون يوميًا نتيج��ة الأمرا�ص 

مرتبطة باملياه وال�رف ال�سحي ميكن الوقاية منها.
كما وان االأمم املتحدة وعلى موقعها �س��من ق�س��ايا عاملية 
- فقرة املياه، ترى باأن ندرة املياه توؤثر على اأكرث من %40 
من �سكان العامل، ومن املتوقع اأن ترتفع هذه الن�سبة. وت�سري 
التقديرات اإىل ان 783 مليون �سخ�ص ال يح�سلون على مياه 
نظيفة، واإن اأكرث من 1.7 مليار �س��خ�ص يعي�س��ون حاليًا يف 
اأحوا���ص االأنه��ار حيث اإع��ادة التعبئ��ة، هذا على امل�س��توى 

العاملي.
- على امل�ستوى املحلي

اأم��ا على امل�س��توى املحلي، فق��د ذكر وزير امل��وارد املائية 
يف تاري��خ 2017/7/23 �س��من جل�س��ة الن��واب العراق��ي 
ال�سابعة، عدة ن�سب ومعلومات مهمة بخ�سو�ص اأزمة املياه، 
حي��ث ذك��ر" اأن 70% م��ن امل��وارد املائية تاأت��ي من خارج 
العراق"، واأو�س��ح اأي�س��ًا " ان عدم التن�س��يق مع دول اجلوار 
ي�سبب خلل كبري جداً يف اإدارتنا للمياه رغم اإح�سا�سنا بحجم 
امل�س��كلة"، كما وذكر " نحن االآن يف بداية �سحة املياه حتى 

نعرف حجم هذه امل�س��كلة، باالإ�س��افة اإىل انعدام 
التن�س��يق او غياب االتفاقات طويلة االأم��د بني بلدنا وبلدان 
اجلوار، باالإ�س��افة اإال التغريات املناخية التي ال نحتاج اإىل 
اإثباته��ا، اأي�س��ًا زيادة الطل��ب نتيجة للتنمية واالقت�س��ادية 
واالجتماعي��ة له��ذه البلدان)اجلوار(، امل�س��كلة �ستت�س��اعف 

كثرياً "
ويقول "فقدنا من 30-40% من اإيراداتنا املائية من حو�ص 
الفرات، و�سنفقد من 40-50% من اإيراداتنا املائية القادمة 
من تركيا يف حو�ص دجلة، اأي�سًا فقدنا من اإيراداتنا املائية 

التي تاأتي من اإيران ن�سبة كبرية جداً".
ت�سعري قطاع املياه

فنالح��ظ اغل��ب املعطي��ات ت�س��ري اإىل وجود اأزم��ة يف املياه 
و�س��تتفاقم يف امل�س��تقبل على امل�س��توى العامل��ي واملحلي، 
م��ا مل تتخذ االإج��راءات واالأ�س��اليب الكفيل��ة مبعاجلتها من 
قب��ل اجلهات املعنية، واإحدى تلك االإجراءات التي توؤدي عند 
ا�س��تخدامها اإىل زيادة كفاءة ا�ستخدام املوارد املائية واحلد 
م��ن م�س��كلة املياه، هي الت�س��عري لقط��اع املياه على �س��وء 
فر���ص ال�رائب، لتجنب م�س��األة التبذير والهدر فيها �س��واء 

على امل�ستوى اخلدمي اأو االإنتاجي.

تريين���ص كونران رج��ل اعمال يف غاي��ة النجاح 
قام ببن��اء �ركتني كبريتني ناجحت��ني، معتمداً 
على الت�سميم املتقن وعلى مهارات العاملني يف 
�سناعات غالبًا ما يكون النجاح التجاري وا�سع 
النطاق فيها، واكرث ما ي�س��تهر به اجنازان:حمال 
الق��رن  �س��تينيات  يف  اطلقه��ا  الت��ي  هابيتي��ت 
الع�ري��ن والت��ي ا�س��بحت ب��ني ليلة و�س��حاها 
امل��زود املف�س��ل يف لن��دن، كما ا�س��تهر بعد ذلك 
ب�سل�س��لة م��ن حم��ال مودي��الت االث��اث املنزيل 

واملطاعم الذكية.
وعل��ى مدى ما يزيد عل��ى ثالثني عامًا، مل يكتف 
كون��ران ع��ن الت�س��نيع وتق��دمي الرتفي��ه والبيع 
بكميات كبرية، حيث توجد يف و�س��ط لندن اربعة 
مطاع��م لكون��ران وحم��الن م��ن حمال��ه �س��من 
م�سافة ن�س��ف ميل، ويختلف كل منها عن االخر 
اال انه��ا ملكه بطريقة الميك��ن جتاهلها، ان حبه 
االول هو الت�سميم والتنفيذ، وعندما �ساأل عما اذا 
كان رجاًل عمليًا �س��حح بلطف "انني رجل عملي 
جداً"، ويف ع�ر املاركات العاملية والتي هو يف 
طريقه اليها الي��زال عمله يعتمد على متعة الفرد 

يف �سناعة وت�سكيل اال�سياء.
ان االرادة ال�س��لبة تقع يف قلب اقت�س��اد االبداع، 
و ان املعطي��ات املتوف��رة حول اقت�س��اد االبداع 

متفرق��ة، واليقت���ر االب��داع ومنتجات��ه عل��ى 
املعامل واملح��ال وحدها، فهو يحيط بنا يف كل 
م��كان تقريبًا، فنحن واقع��ون يف �رك الكلمات 
وامل��اركات  املرخ�س��ة  واملنتج��ات  وال�س��ور 
ف��رط  ع��ن  ونتح��دث  التجاري��ة،  والعالم��ات 
املعلومات بو�س��ائل الن�س��تخدمها اب��داً يف اثناء 
احلديث عن االفراط يف �راء املالب�ص او االفراط 

يف الغذاء.
حت��ى عندم��ا نعرفه��ا فاأنه من ال�س��عب ان نقيم 
املنتجات االبداعية ونقي�سها، ومن ال�سهل ن�سبيًا 
ان نقدر قيمة قر�ص DVD، او اآلة، ولكن تقدير 
حقوق الن�ر او براءة االخرتاع فيهما وتقييمهما 
ام��راً اك��رث تعقيداً، وامل�س��ادر احلكومي��ة مرقعة 
ترقيع��ًا، فعلى الرغم من ت�رحاتها حول اهمية 
اقت�س��اد االب��داع واالقت�س��اد اجلدي��د لالنرتنت، 
فان اغلب احلكومات ا�ستمرت بتكري�ص اخلدمات 
وال�سناعات التقليدية، وثمة مرر لتوجهها فهي 
تعتمد يف دخلها اكرث ما تعتمد على ال�س��ناعات 
التقليدي��ة واق��ل من ذل��ك على القط��اع اخلدمي، 
وقلي��اًل ج��داً على امللكي��ة الفكري��ة يف عائداتها 
من ال�رائب، وتوؤثر هذه امل�سكلة لي�ص فقط على 
الناجت املحلي بل ي�سمل تاأثريها التجارة الدولية 
اي�س��ًا، وتغي��ب اح�س��ائيات ا�س��ترياد وت�س��دير 
املنتج��ات االبداعي��ة عملي��ًا م��ن االح�س��ائيات 
التجاري��ة الأنها التخ�س��ع للر�س��وم اجلمركية او 

لتح�س��يل ال�رائ��ب، وق��د يك��ون ه��ذا التج��اوز 
خط��رياً. ان معي��ار ا�س��افة �س��ناعة اىل الئح��ة 
ال�س��ناعات االبداعي��ة يعتمد على م��دى مطابقة 
ال�سناعة لتعريف اقت�ساد االبداع: اي املناقالت 
او  االبداعي��ة،  باملنتج��ات  م�روب��ة  املالي��ة 
ق.ب= م.ب × ت، واملعيار الذي يجب ان يحدده 
املنت��ج االبداع��ي ه��و ان يك��ون �س��لعة او خدمة 
ناجت��ة عن ابداع وان تكون له قيمة اقت�س��ادية، 
ومعي��ار املناقل��ة يقت�س��ي ح��دوث تب��ادل ذي 
قيم��ة اقت�س��ادية وجمي��ع املنتج��ات االبداعية 
ت�ستحق احد اال�س��كال الرئي�سية للملكية الفكرية، 
ب��راءات االخرتاع او حقوق الن�ر او املاركات او 
العالم��ات التجارية، لقد �س��مل البح��ث والتطوير 
�سمن العمليات املنتجات اجلديدة التي قد ت�سل 

اىل براءات اخرتاع.
امثلة املنتجات االبداعية

يرتب��ط االعالن باالبداع بعالق��ة حب- كراهية، 
وام��ام �س��ناعة االع��الن اليوم فر�س��ة �س��انحة 
وثالث��ة حتدي��ات، فاأم��ا الفر�س��ة فه��ي تو�س��يع 
اعماله��ا للتج��اوز و�س��ائط العر�ص وال�س��حافة 
التقليدية والتلفاز واالعالنات اخلارجية، وتدخل 
يف عالق��ات ذات تقانة عالية ومنخف�س��ة يف اآن 
مع��ًا، تتوا�س��ل عره��ا املنظم��ات م��ع زبائنهم 
وتن���ر رموزها وا�س��ماء ماركاتها و�س��عاراتها 
يف مناط��ق كان��ت خالي��ة م��ن االعالن��ات، وقد 

بع���ص  اخ��ذت 
من��ذ  ال��وكاالت 
الي��وم م��ااًل من خالل 
االنرتن��ت والرعاية اكرث 
مم��ا جتني��ه م��ن عر���ص 
االعالن��ات، وه��ي لتحقيق 
ذلك تواج��ه ثالث��ة حتديات، 
وه��و  التحدي��ات  ه��ذه  اول 
�س��به حمل��ول، يكم��ن يف التخلي 
ع��ن حتمي��ل زبائنه��ا عمول��ة ال��� 
انفاقاته��م  م��ن  التقليدي��ة   %15
عل��ى و�س��ائل االعالن، وتبني ا�س��لوب 
الر�س��وم وال�رائب، ام��ا التحدي الثاين 
فه��و تعلي��م مه��ارات الت�س��ويق واالجتار 
اجلديدة، جديدة عليه��م على االقل، ويتمثل 
التح��دي الثالث يف املناف�س��ة م��ع العديد من 
���ركات الت�س��ميم والتخطي��ط اال�س��رتاتيجي 
الت��ي غالبًا ماتك��ون اكرث �س��بابًا ولياقة، والتي 
تتمتع م�س��بقًا مبهاراتها وت�س��تطيع الرتكيز على 
املفاهي��م واالفكار اجلدي��دة وتكليف غريها مبا 

تبق��ى. ان �س��ناعة االع��الن تتح��ول م��ن كونها 
جمااًل ذا حق��وق ن�ر اىل مزيج من اعمال حقوق 
الن���ر والعالم��ة التجاري��ة، فه��ذه ال��وكاالت ال 
تنج��ز اعمااًل جدي��دة ذات ملكية فكرية فح�س��ب، 
بل انها اي�سًا م�ستخدم رئي�ص لالعمال املوجودة 
م�س��بقًا، ولو كان بع�ص ا�س��هر ال�سعارات قد حكم 
عليها على �سبيل املفارقة انها تفتقر اىل املهارة 
واجله��د املب��ذول يف و�س��عها وم��ع انتقالها اىل 
الت�س��ويق، فاأنها ت�س��بح اكرث انخراطًا يف عملية 

احداث عالمات جتارية وماركات.
الَعمارة

يق��دم املعماريون ابداعات تدعم �س��ناعة البناء 
واالن�س��اء الت��ي تعت��ر خام�ص اكر �س��ناعة يف 
الع��امل بعد الدف��اع والتعليم وال�س��حة واالغذية، 
تنوع��ًا  واالقت�س��ادي  الفن��ي  دوره��م  ويتن��وع 
كب��رياً م��ن حفنة املعماري��ني االوائ��ل احلائزين 
على جوائ��ز، والذين ي�س��ممون اب��رز املباين يف 
العامل اىل مئات االف من املعمارين وامل�ساحني 
والبنائ��ني وامل��الك الذي��ن ي�س��ممون ويبن��ون 
البقية. والعمارة هي عمل ذو حقوق ن�ر، متيزاً له 
ن�س��اطات براءات االخرتاع والعالمات التجارية، 
وخمطط��ات املعم��اري حممي��ة بقوان��ني حقوق 
الن���ر، متام��ًا كمخططات��ه امل�س��غرة ومناذجه 
وجمي��ع االعمال الفنية واالدبية، و�س��واًل للبناء 
نف�س��ه، وغالب��ًا مايحتف��ظ املعماري��ون بحق��وق 
الن���ر اخلا�س��ة باأبنيته��م، ول��و كان��وا مينحون 
تراخي�ص ملتعاقدين اخرين لبناء ن�س��خ عنه، اما 
ال�سخ�ص الذي ي�سرتي او ي�ستاأجر بيتًا فال يح�سل 

عادًة على اي حقوق ن�ر.
ميز العمارة بكونها ال�سناعة االكرث  وتتف6 
دولية، ويعود ذلك جزئيًا اىل عدم اعتمادها على 
الكلم��ات، واي�س��ًا اىل حتقيقه��ا لنظ��ام رموزها 
العامل��ي اخلا���ص امل�س��تقل ع��ن اي ام��ة وثقافة 
بعينه��ا، وحتى احلكوم��ات التي تفر���ص القيود 
عل��ى ال��وردات الثقافي��ة يف جمي��ع القطاع��ات 
االخرى ي�رها تكلي��ف معماريني اجانب للعمل 

على ابنيتها االكرث ح�سا�سية وطنية وثقافية.
وثم��ة على م�س��توى الع��امل قرابة ملي��ون معمار 
حم��رتف يحقق��ون عوائ��د تبل��غ نح��و 45 مليار 
دوالر، ومن بني ال�ركات الثالثني االوىل ح�س��ب 
العوائ��د، تع��ود 20 منه��ا اىل امري��كا والياب��ان، 

وتاتي بريطانيا يف املوقع الثالث.
وقام��ت زها حدي��د املولودة يف بغ��داد واملقيمة 
يف لن��دن بت�س��ميم متح��ف الفن الوطن��ي للقرن 
الواح��د والع�ري��ن، وه��و اول متح��ف وطني يف 
ايطالي��ا للف��ن املعا���ر. ويعك���ص حج��م �س��وق 
االن�س��اءات يف بلد ما اقت�س��اد هذا البلد الوطني، 
اال ان اعم��ال املعماري��ني تزدهر عل��ى نحو غري 
متنا�س��ب يف البلدان الت��ي لديها قطاع خا�ص او 

راأ�ص مال خا�ص مزدهر .
الربجميات

ان ت�س��ميم برام��ج احلا�س��وب وكتابته��ا عمالن 
ابداعي��ان وا�س��حان، فقد عد كل م��ن تيم برينرز 
يل الذي اخرتع �س��بكة الويب العاملية، وريت�سارد 
�س��تول مان ولينو�ص تور فالد���ص الذين اخرتاعا 
م��ن  لينوك���ص،  ونظ��ام  املجاني��ة  الرجمب��ات 
ب��ني اك��رث اال�س��خا�ص ابداع��ًا يف اواخ��ر الق��رن 
الع�ري��ن، وق��د يك��ون م��ن املنطقي ا�س��افة اي 
نوع م��ن الرجمي��ات اىل هذا الت�س��نيف، وهكذا 
ف��اأن ت�س��نيع الرجمي��ات وبيعها �س��من عملية 

�س��ناعية يندرج��ان يف ب��اب البح��ث والتطوير، 
والت�س��ميم مبعونة احلا�سوب كاد يندرج يف باب 
البحث والتطوير، اال ان من يعملون يف احلوا�س��ب 

ينظرون اىل انف�سهم ك�سناعة م�ستقلة.
انه��م ينتج��ون بال �س��ك ملكي��ة فكري��ة، حتى لو 
كان كثرياً من املرجمني والقرا�س��نة يف�س��لون 
ت��رك براجمهم متاح��ة جمانًا، وتب��ني ان برامج 
احلا�سوب تعتر اعمااًل ادبية على م�ستوى العامل، 
ومتن��ح امريكا ب��راءات اخ��رتاع للرنامج ولالثر 

الذين يحققان هذه الرامج .
وت�س��اوي ه��ذه ال�س��ناعة عل��ى م�س��توى الع��امل 
ه��ي  الرئي�س��ية  واال�س��واق  دوالر  ملي��ار   600
امريكا واوربا الغربية اللتان ت�س��كالن لوحدهما 
69% من املبيعات، وال�س��وق الكرى التالية هي 
الياب��ان بن�س��بة 10%. م��ع ازدي��اد ادراك ال��دول 
ال�س��ناعية الغنية مل�س��اهمة االب��داع يف منوها، 
مال��ذي تق��وم به البل��دان الت��ي الت��زال يف طور 
النم��و؟ ان ا�س��عار ال�س��لع تهبط يف الكث��ري منها، 
وي�سهد تعداد �س��كانها منواً �سديداً، بينما ا�ستغلت 
الوالي��ات املتح��دة واوربا االب��واب التي تفتحها 
العوملة الأمتالك او لرتخي�ص الكثري من اال�س��ول 
املحلي��ة، ومع القليل جداً من اال�س��تثناءات، فاأن 
جمي��ع بل��دان اجلن��وب النامي��ة الفق��رية حتاول 
اللح��اق برك��ب التعب��ري االبداع��ي، فلديه��ا ق��وة 
جبارة يف ثقافته��ا وفنونها الوطنية، وهي تريد 
دفعه��ا وتطويره��ا الأ�س��باب تع��ود اىل االعت��زاز 
الوطن��ي والرغب��ة يف حتقي��ق عائ��د اقت�س��ادي، 
ولي���ص ذل��ك يف االمر ال�س��هل، فه��ي يف عوز اىل 
املقاول��ني التجاريني واىل االط��الع اىل القانون 
وعلى املالية، واىل �سيا�سيني منا�رين، وبنف�ص 
ال�رع��ة التي تبني به��ا هذه البل��دان قطاعاتها 
اخلا�س��ة بالبح��ث والتطوير يف الهند و�س��ناعة 
االف��الم يف تايلن��د والع��اب الفيدي��و يف كوري��ا 
اجلنوبية، يتقدم الغرب الغني اىل االمام او يحكم 

�سيطرته بب�ساطة.
النمو العاملي

عاملي��ًا، بلغ��ت القيم��ة املالية الأقت�س��اد االبداع 
تريلي��ون   2.7 اي  دوالر  ملي��ار   2.706 نح��و 
دوالر يف الع��ام 2005 وه��ي تنم��و مبع��دل %6 
�س��نويًا. ومب��ا انه، وتبع��ًا للبنك العامل��ي قد بلغ 
اجم��ايل الن��اجت املحل��ي 44.485 ملي��ار دوالر 
اي 44 تريلي��ون دوالر، ف��اأن اقت�س��اد االب��داع 
ميث��ل 6.1% م��ن االقت�س��اد العامل��ي. وامري��كا 
هي اكر اال�س��واق، ففي العام 2004 بلغت قيمة 
امللكي��ات الفكري��ة االمريكية ماب��ني 5 تريليون 
دوالر و6 تريلي��ون دوالر اي مايع��ادل 45% من 
اجم��ايل الن��اجت املحل��ي، اي مايج��اوز اجم��ايل 
الن��اجت املحل��ي الأي بل��د اخ��ر، وق��د اثب��ت تقرير 
اعتم��د عل��ى بيان��ات بنك االدخ��ار الف��درايل ان 
ال���ركات االمريكية قد ا�س��تثمرت نحو تريليون 
غ��ري  الثقافي��ة  املنتج��ات  يف  �س��نويًا  دوالر 
امللمو�س��ة، وهو املقدار نف�س��ه الذي مت ا�ستثماره 
يف الزراعة واملكنن��ة، كما اثبت االحتاد العاملي 
للملكي��ة الفكرية )ايبا( ان ال�س��ناعات االمريكية 
املعتمدة على حقوق الن�ر ا�سهمت يف االقت�ساد 
االمريك��ي يف العام 2000 اكرث من اي �س��ناعة 
اخ��رى، اي اك��رث م��ن ال�س��ناعات الكيميائي��ة او 
الطائرات وقطع الغيار اخلا�س��ة بها، او املعادن 
او التجهي��زات االلكرتونية، او االالت ال�س��ناعية 

والطعام وامل�روبات.

ميالنو �� يف ف�س��ل ال�س��يف، حيث يهداأ اإيقاع احلياة، 
تكون هن��اك م�س��احة للتدبر يف الق�س��ايا اجلوهرية. 
وم��ن اأحد اأكر االألغاز التي �س��غلت عقل��ي موؤخرا ذلك 
االنف�س��ال بني االختالل الوظيفي ال�سيا�س��ي ال�س��ائد 
واالأداء الق��وي ن�س��بيا لالقت�س��ادات الكرى واأ�س��واق 

املال.
فالي��وم مت��ر اقت�س��ادات الع��امل الك��رى بحال��ة من 
التعايف املطرد، رغم االنتكا�س��ات العار�س��ة. وال �سك 
اأن االأداء االقت�سادي اليزال بعيدا عن الو�سول لكامل 
اإمكاناته: فاأينما وج��ه املرء ناظريه، قد يجد فجوات 
يف الن��اجت، وا�س��تدانة مفرط��ة، وميزاني��ات عمومي��ة 
ه�س��ة، ونق�ص يف اال�ستثمارات، والتزامات غري ممولة 

اأط��ول اأجال غري مرتبط��ة بالديون. لكن مع كل هذا، ال 
تبدي اأ�س��واق املال اأي اأعرا�ص تدل على اال�س��طراب، 

حتى مع �سحب التحفيز النقدي تدريجيا.
لكن يف الوقت ذاته، تبدو االأحوال ال�سيا�س��ية اآخذة يف 
التدهور. فقد ا�س��تد اال�ستقطاب وتزايد، ويرجع ال�سبب 
يف ذلك جزئيا اإىل املقاومة املتزايدة للعوملة واأمناط 
النمو غري املتوازنة الناجتة عن هذه املقاومة. ومثال 
ذل��ك ما ذكره تقرير مركز بي��و لالأبحاث يف الواليات 
املتح��دة، حي��ث اأك��د اأن النا�ص ال يختلفون ب�س��دة مع 
اأبن��اء جلدته��م املوجودي��ن عل��ى اجلان��ب االآخر من 
اجلزيرة فح�سب، بل اإنهم ال يحبونهم اأو ال يحرتمونهم.
لق��د اأ�س��حى اجلم��ود ال�سيا�س��ي، ال��ذي طامل��ا تغذى 
على االنق�س��ام بني اليمني والي�س��ار يف اأمريكا، �س��مة 
متاأ�س��لة داخل احل��زب اجلمهوري الذي ي�س��يطر االآن 

عل��ى الكوجنر���ص مبجل�س��يه والبيت االأبي���ص. وحتى 
االآن مل ت�س��فر ت�رف��ات اإدارة الرئي���ص دونالد ترمب 
اإال ع��ن تفاقم هذا اال�س��طراب الداخلي، بينما مل تقدم 
�س��يئا يذكر الإحداث التحوالت املاأمولة يف ال�سيا�سات 
االقت�س��ادية، التي من �س��اأنها اأن تزيد اال�س��تثمارات، 
وترف��ع مع��دل النمو، وتع��زز مفه��وم التوظيف اجليد. 
ورغ��م �س��عوبة ا�س��تبيان اأولوي��ات اإدارة ترم��ب يف 
ه��ذه املرحل��ة، ق��د يك��ون م��ن ال�س��عب الق��ول ب��اأن 
ه��ذه االأولوي��ات ت�س��مل تركي��زا خمطط��ا وقويا على 
مة جلع��ل اأمناط النم��و اأكرث عدالة  ال�سيا�س��ات امل�س��مَّ

وا�ستدامة.
ويف بريطانيا، جاء ت�سويت ال�سيف املا�سي ل�سالح 
اخل��روج م��ن االحت��اد االأوروب��ي مفاج��اأة للكثريين، 
اأوروب��ا عندم��ا تول��ت  اأنح��اء  وزادت املخ��اوف يف 

ترييزا ماي رئا�س��ة الوزراء واأعلن��ت التزامها بتاأمني 
خروج "ع�س��ري" من االحت��اد االأوروب��ي. واالآن بعدما 
ج��رد الناخب��ون م��اي م��ن اأغلبيته��ا الرملاني��ة يف 
االنتخاب��ات العامة املبكرة الت��ي اأجريت يف يونيو/
حزيران، باتت نتيجة مفاو�س��ات االن�سحاب القادمة 
���� وكذل��ك م�س��ري بريطانيا يف ع�ر م��ا بعد اخلروج 
م��ن االحت��اد االأوروبي �� اأكرث غمو�س��ا والتبا�س��ا من 

ذي قبل.
وعلي��ه فقد انته��ى القادة يف اأوروب��ا، وكذلك يف عدد 
م��ن دول االقت�س��ادات النا�س��ئة، اإىل نتيج��ة مفادها 
اأن بريطاني��ا والوالي��ات املتحدة حليف��ان و�ريكان 
جتاريان متقلبان وال ميكن االعتماد عليهما. وقررت 
يف  مت�س��ي  اأن  ال�س��ني،  مقدمته��ا  ويف  اآ�س��يا،  دول 
طريقه��ا اخلا���ص. واالآن يب��دو التعاون ال��دويل حول 

ق�س��ايا االقت�ساد واالأمن �� وهو اأمر مل يكن اأبدا �سهال 
�� يف طريقه للتفكك واالنهيار.

يف ه��ا ال�س��ياق ويف ظل ظ��روف كهذه، تب��دو مرونة 
االقت�س��اد العامل��ي �� حت��ى االآن عل��ى االأقل ���� االأمر 
االأب��رز واالأغ��رب )رغم ا�س��تحالة التنب��وؤ بطريقة اأداء 
االقت�س��اد يف بيئ��ة �سيا�س��ية اأكرث ا�س��تقرارا(. حقيقة 
هن��اك تف�س��ريات ع��دة حمتملة )وال ي�س��تبعد بع�س��ها 

بع�سا( لهذا الو�سع الذي يتعار�ص مع البديهة.
بداي��ة، تقيد املوؤ�س�س��ات العريقة االآن �س��لطات القادة 
ال�سيا�سيني وامل�رعني حتى ال يوؤثروا على االقت�ساد. 
فكم��ا اأن له��ذه املوؤ�س�س��ات ق��درة عل��ى اإعاق��ة تنفيذ 
�سيا�سات اإيجابية، فبو�س��عها اأي�سا احلد من املخاطر 

االقت�سادية واال�ستثمارية.
ال ي�س��تطيع ال�سيا�س��يون ب�س��هولة اإحداث انقالب كبري 

وف��وري يف اأمن��اط العومل��ة الت��ي اأُ�س�س��ت وا�س��تقرت 
يف العق��ود االأخ��رية، خا�س��ة عل��ى اجلبه��ة الدولي��ة. 
ف��اأي حماولة لفعل ذل��ك �� وبالطبع �س��تكون مدفوعة 
ب�س��غوط �س��عبوية وقومي��ة مكثفة �� قد ت�س��بب �ررا 
اقت�س��اديا �س��ديدا، يوؤدي يف النهاية ال�ستنزاف راأ�ص 

املال ال�سيا�سي لهوؤالء الذين تزعموا هذه املحاولة.
ثم��ة احتمالي��ة اأخ��رى قد ت�س��بب قلقا اأك��ر، وهي اأن 
املخاطر تنمو بوت��رية اأ�رع من اإدراكها. وميكن ملن 
ال ي�س��دق ه��ذا الراأي اأن ينظر يف م��ا حدث يف االأزمة 
املالية العاملي��ة عام 2008، حينم��ا اأدت التباينات 
املهمل��ة يف املعلوم��ات واللوائ��ح التنظيمية اإىل منط 
املتعمق��ة  واالخت��الالت  املتزاي��دة  املخاط��رة  م��ن 
ب�رع��ة، والتي كانت حمجوب��ة عن االأنظار يف معظم 

اأجزائها.
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ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

580.84
0.20
0.03%

11,249,569,706
11,515,266,628

330
25
4
10
11

1.00
10,597,000.512

1.30
191,533,328.00

0.64
149,991,664.00

0.35
135,279,152.00

7.20
100,897,664.00

)BAAI( عربية

)BKUI( كورد

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)AISP( بذور

1.00
2,147,483,647.00

0.34
397,879,880.00

0.64
233,291,014.00

1.30
147,333,334.00

0.49
68,882,396.00

)BAAI( عربية

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)BKUI( كورد

)BIBI( اثمار
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