
اإحدى الإجابات النمطية على هذا ال�ض���ؤال هي: "الدول الأع�ضاء 
يف الحت��اد الأوروب��ي" �� كل الدول الثم��اين والع�رشين. وهناك 
اإجاب��ة اأخ��رى: "املف��ض��ية الأوروبي��ة". لكن ب�ل ليفر، �ض��فري 
بريطاني��ا الأ�ض��بق اإىل اأملاني��ا، يق��دم اإجاب��ة اأك��ر و�ض���حا: 
فعن���ان كتاب��ه اجلدي��د ه� "برل��ن حتك��م"، وفيه يق���ل: "لقد 
اأظهرت اأملانيا احلديثة اأن ال�ضيا�ض��ة قادرة على حتقيق ما كان 
يتطلب حتقيقه اإ�ض��عال حرب".اأملانيا هي الدولة الأكر �ض��كانا 
يف الحتاد الأوروبي وهي امل�ض��در الذي يزوده بالطاقة، حيث 
متث��ل اأكر من 20% من الناجت املحل��ي الإجمايل للكتلة. ويبدو 
اأن حتدي��د �ض��بب جن��اح اأملانيا اقت�ض��اديا اأمر بالغ ال�ض��ع�بة. 
ولك��ن تربز ث��اث �ض��مات فريدة م��ن ن�عها ملا ي�ض��مى من�ذج 
راين لند.ف��اأول، حافظت اأملانيا على قدرتها الت�ض��نيعية على 
نح��� اأف�ض��ل كثريا م��ن غريها م��ن القت�ض��ادات املتقدمة. فا 
يزال الت�ض��نيع ميثل 23% من القت�ضاد الأملاين، مقارنة بنح� 
12% يف ال�ليات املتحدة، و10% يف اململكة املتحدة. وي�ظف 
قطاع الت�ض��نيع 19% من ق���ة العمل الأملانية، يف مقابل %10 
يف ال�لي��ات املتحدة ونح� 9% يف اململك��ة املتحدة.يتناق�ض 

جناح اأملانيا يف الإبقاء على قاعدتها ال�ض��ناعية مع املمار�ضة 
التقليدية يف الدول الغنية واملتمثلة يف نقل الت�ضنيع اإىل م�اقع 
حي��ث تكالي��ف العمالة اأقل. ولك��ن اأملانيا مل تقب��ل َقط النظرية 
الثابت��ة للميزة الن�ض��بية التي تق�م عليها هذه املمار�ض��ة. ومبا 
يتما�ض��ى م��ع اإرث رائ��د القت�ض��اد الأمل��اين فريدري�ض لي�ض��ت، 
ال��ذي كت��ب يف ع��ام 1841: "وعلى هذا فاإن ق���ة اإنتاج الروة 
اأك��ر اأهمية على نح� مطلق من ال��روة ذاتها"، حافظت اأملانيا 
عل��ى تف�قها ال�ض��ناعي من خ��ال التزام ل ه�ادة في��ه باإبداع 
عمليات الت�ض��نيع، بدعم من �ض��بكة من املعاه��دة البحثية. وقد 
اأعطاها النم� الذي تق�ده ال�ض��ادرات مي��زة العائدات املتزايدة 
بفع��ل حجم الت�ض��نيع الكبري.وتتلخ�ض ال�ض��مة الثانية للنم�ذج 
الأمل��اين يف "اقت�ض��اد ال�ض���ق الجتماع��ي"، وال��ذي ينعك���ض 
عل��ى اأف�ض��ل وج��ه يف نظ��ام "التقري��ر امل�ض��رك" ال�ض��ناعي. 
ف�حده��ا بن القت�ض��ادات املتقدم��ة الكربى، متار���ض اأملانيا 
"راأ�ضمالية اأ�ض��حاب امل�ضلحة". فكل ال�رشكات ملزمة مب�جب 
القان�ن باإن�ض��اء جمال�ض عمل. وُتدار ال�رشكات الكبرية من ِقَبل 
جمل�ض��ن: جمل�ض اإداري وجمل�ض اإ�رشايف، يق�ض��م بالت�ضاوي بن 
امل�ض��اهمن وممثلي امل�ظفن، ويتخذ القرارات ال�ض��راتيجية. 
وبالت��ايل ف��اإن مقاوم��ة نقل الأعم��ال اإىل اخلارج ُت�ض��ِبح اأكر 

ق���ة من اأي مكان اآخر، وكذلك الرغبة يف تقييد تكاليف الأج�ر.
واأخريا، هناك التزام اأملانيا الق�ي با�ض��تقرار الأ�ضعار. فلم تكن 
اأملانيا يف احتياج اإىل درو�ض من ميلت�ن فريدمان ح�ل �رشور 
الت�ض��خم. بل كانت هذه الدرو�ض متاأ�ضلة يف م�ؤ�ض�ضتها الأ�ضهر 
بعد احلرب، البنك املركزي الأملاين.يقرح ليفر اأن ذكرى انهيار 
العمل��ة يف الفرة 1945-1948، وذكرى الت�ض��خم املفرط يف 
الع�رشينيات، هي التي ثبتت هذا الدر�ض يف الأذهان. وعلى نح� 
مماثل، يعك�ض النف�ر من العجز العام مقاومة ال�ضكان للمدي�نية 
اخلا�ض��ة.من الناحية امل�ؤ�ض�ضية، اأ�ضبح الحتاد الأوروبي اأ�ضبه 
باأملاني��ا مك��ربة. اإذ تعك���ض املف��ض��ية، والربمل��ان الأوروبي، 
واملجل���ض الأوروب��ي، وحمكم��ة الع��دل الأوروبي��ة، البني��ة غري 
املركزي��ة لأملانيا ذاتها. ويعك�ض اإجني��ل "التبعية" يف الحتاد 
الأوروبي تق�ض��يم ال�ض��لطات ب��ن احلك�مة الفيدرالي��ة الأملانية 
وال�ليات. وت�ضمن اأملانيا �ضغل الأملان للمنا�ضب القيادية يف 
هيئ��ات الحتاد الأوروبي. ويحكم الحت��اد الأوروبي من خال 

م�ؤ�ض�ضاته، ولكن احلك�مة الأملانية حتكم هذه امل�ؤ�ض�ضات.
بي��د اأن احلدي��ث ع��ن "الهيمن��ة" اأو حت��ى "القي��ادة" ُيَع��د م��ن 
املحظ���رات يف اأملانيا �� وه� التحفظ النابع من اعتزام الأملان 
ع��دم تذكري النا�ض مبا�ض��ي بلدهم املظلم. ولك��ن اإنكار القيادة 

وال�ضتمرار يف ممار�ضتها رغم ذلك يعني اأن مناق�ضة م�ض�ؤوليات 
اأملانيا لي�ض��ت يف حكم املمك��ن. ويفر�ض هذا تكاليف على دول 

الحتاد الأوروبي الأخرى �� وخا�ضة التكاليف القت�ضادية.
لق��د خلقت اأملاني��ا نظاما م��ن الق�اعد التي تعمل على تر�ض��يخ 
ميزته��ا التناف�ض��ية. وت�ض��تبعد العملة امل�ح��دة اإمكانية خف�ض 
القيم��ة داخ��ل منطقة الي�رو. وي�ض��من هذا اأي�ض��ا اأن تظل قيمة 
الي���رو اأق��ل من القيم��ة التي قد تك���ن عليها العمل��ة الأملانية 
اخلال�ض��ة.تن�ض معاه��دة الحت��اد الأوروب��ي الأخ��رية ب�ض��اأن 
الحت��اد امل��ايل �� التي خلف��ت ميثاق النم��� وال�ض��تقرار �� على 
التزام��ات قان�نية واجب��ة مبيزانيات من�ض��بطة ودي�ن وطنية 
مت�ا�ض��عة، بدعم من الإ���رشاف والعق�بات. وهذا من �ض��اأنه اأن 
يح���ل دون التم�ي��ل بالعجز لتعزي��ز النم�. وال�اق��ع اأن اإ�رشار 
اأملانيا على اأن تك�ن التكاليف غري املتعلقة بالأج�ر مت�ض��اوية 
يف خمتل��ف اأنح��اء الحتاد الأوروب��ي لي���ض اأداة لتعزيز القدرة 
التناف�ض��ية الأملاني��ة بقدر م��ا يرم��ي اإىل تقلي�ض ق��درة الدول 
الأخرى.وعلى هذا فاإن الحتاد الأوروبي، وخا�ض��ة دول منطقة 
الي�رو الت�ض��ع ع���رشة، يعمل كقاعدة رئي�ض��ية وا�ض��عة لأملانيا، 
ميكنه��ا اأن ت�ض��ن ِمن عليه��ا هج�مها على الأ�ض���اق اخلارجية. 

وهي قاعدة ق�ية. 

كمربي��دج �� هل تعترب عملة البتك�ين امل�ض��فرة 
اأك��رب فقاع��ة يف عاملن��ا الي���م، اأم اأنها رهان 
ا�ض��تثماري عظي��م عل��ى اأحدث ما و�ض��لت اإليه 
التكن�ل�جي��ا املالية يف الع�رش احلديث؟ اأغلب 
ظن��ي اأن التكن�ل�جي��ا �ض��تزدهر عل��ى امل��دى 

البعيد، اأما �ضعر البتك�ين ف�ضينهار.
اإذا مل تك��ن متابع��ا لتط�رات ق�ض��ة البتك�ين، 
فدعن��ي اأو�ض��ح لك اأن �ض��عره قد ارتفع بن�ض��بة 
الأخ��رية،  �ض��هرا  الثن��ي ع���رش  600% خ��ال 
والع�رشي��ن  الأربع��ة  يف   %1600 وبن�ض��بة 
�ض��هرا املا�ض��ية. وببل�غ قيمته 4.200 دولر 
اأمريك��ي )اعتب��ارا م��ن اخلام���ض م��ن اأكت�بر/
ت�رشين الأول(، فقد اأ�ض��حت قيمة وحدة واحدة 
م��ن العمل��ة الفرا�ض��ية الآن اأك��رب م��ن اأوقية 
ذهب مب��ا يزيد عن ث��اث مرات. وي��رى بع�ض 
املب�رشي��ن بالبتك�ين اأن��ه يف طريقه ملزيد من 

الرتفاع يف ال�ضن�ات القليلة القادمة.
لك��ن �ض��يعتمد ما �ض��يحدث م��ن الآن ف�ض��اعدا 
كث��ريا على كيفية تفاعل احلك�م��ات مع الأمر. 
هل �ضت�ض��مح احلك�مات باأنظم��ة دفع جمه�لة 
امل�ضدر ت�ضهل التهرب ال�رشيبي واجلرمية؟ هل 
�ض��تبتكر احلك�مات عمات رقمية خا�ضة بها؟ 
هناك �ض���ؤال مهم اآخر يتعل��ق باإمكانية ومدى 
جن��اح "العم��ات امل�ض��فرة البديلة" املناف�ض��ة 
للبتك�ي��ن، وه��ي كث��رية، يف اخ��راق ال�ض���ق. 
مبدئيا، فاإنه من ال�ض��ه�لة مبكان ا�ضتن�ض��اخ اأو 

حت�ضن تكن�ل�جيا البتك�ين، اأما ما لي�ض �ضها 
فه� حماكاة ال�ضبق الذي ر�ضخته عملة البتك�ين 
م��ن ناحي��ة امل�ض��داقية وال�ض��بكة الكبرية من 
التطبيق��ات التي ن�ض��اأت ح�له.  حت��ى اللحظة، 
ل ت��زال البيئة التنظيمية مفت�حة للجميع. لكن 
ح��دث م�ؤخرا اأن حظرت حك�مة ال�ض��ن تداول 
البتك�ين اإثر خماوف من ا�ض��تخدام هذه العملة 
يف تهري��ب روؤو�ض الأم�ال والتهرب ال�رشيبي، 
ويف املقابل منحت اليابان ال�رشعية للبتك�ين 
للتعام��ل  قان�ني��ة  كعمل��ة  ب��ه  بالع��راف 
والتداول يف م�ض��عى وا�ض��ح لأن ي�ضبح مركزا 
عاملي��ا للتكن�ل�جيا املالي��ة.  وتتخذ ال�ليات 
املتحدة خط���ات جتريبية لتب��اع اليابان يف 
تنظي��م التكن�ل�جي��ا املالي��ة، رغ��م اأن مامح 
املرحل��ة النهائي��ة غ��ري وا�ض��حة متام��ا. ومن 
امله��م هن��ا اأن نذك��ر اأن البتك�ي��ن ل يحت��اج 
للف���ز ب��كل معرك��ة لتربي��ر اأي ارتف��اع هائل 
يحدث يف �ض��عره. ففي اليابان، وهي �ض��احبة 
ثال��ث اأكرب اقت�ض��اد يف الع��امل، جند اأن ن�ض��بة 
العملة اإىل الدخل مرتفعة ب�ض���رة غري طبيعية 
)20% تقريب��ا(، لذا فاإن جن��اح البتك�ين هناك 
انت�ض��ار كبري.  ويف وادي ال�ض��ليك�ن، ي�ض��تثمر 
يت�ق��ف  ل  الذي��ن  التنفيذي���ن  امل�ض���ؤول�ن 
لعابه��م ع��ن ال�ض��يان يف البتك�ين ويف �ض��خ 
الأم���ال يف العم��ات املناف�ض��ة. اإذ تاأتي عملة 
الإثريي�م يف املرتبة الثانية من حيث الأهمية 
بع��د البتك�ين، حي��ث يهدف الطم���ح اجلارف 
لاإثريي�م، والذي ي�ض��به طم�ح �رشكة اأمازون، 

اإىل اإتاحة الفر�ض��ة مل�ض��تخدميه بت�ظيف ذات 
التكن�ل�جيا العامة ل�ضتخدامها يف التفاو�ض 
وكتاب��ة "عق���د ذكية" ت�ض��لح لأي �ض��يء.  يف 
القيم��ة  بلغ��ت  الأول،  اأكت�بر/ت�رشي��ن  اأوائ��ل 
ال�ض�قية لاإثريي�م 28 مليار دولر، مقابل 72 
مليار دولر للبتك�ين. اأما الريبل، وهي من�ضة 
يدعمه��ا القطاع امل���رشيف بهدف خف�ض كلفة 
التعام��ات املالية املتعلق��ة بالتح�يات بن 
البن�ك والتح�يات الدولية، فتاأتي يف املرتبة 
الثالث��ة بفارق كب��ري حيث ل تتج��اوز قيمتها 
ال�ض���قية ت�ض��عة مليارات دولر. وبع��د الثاثة 
الأُول، تاأت��ي ع���رشات م��ن العم��ات النا�ض��ئة 

املناف�ضة.
 ويتف��ق معظ��م اخل��رباء عل��ى اأن التكن�ل�جيا 
البارع��ة وراء العم��ات الفرا�ض��ية ميك��ن اأن 
تك���ن له��ا تطبيق��ات وا�ض��عة تتعل��ق مبج��ال 
الأمن ال�ض��يرباين، الأمر الذي ب��ات ميثل حاليا 
واح��دا من اأك��رب التحديات التي تهدد ا�ض��تقرار 
النظ��ام املايل العاملي. اأما بالن�ض��بة لكثري من 
املط�ري��ن، فق��د ح��ّل هدف اإجن��از اآلي��ة للدفع 
اأرخ���ض واأك��ر اأمن��ا حم��ل طم���ح البتك�ي��ن 

الرامي اإىل احتال مكانة الدولر.
 بي��د اأنه م��ن احلماق��ة اأن نعتقد اأنه قد ُي�ض��مح 
الت��ي  لاأم���ال  بدي��ا  يح��ل  ب��اأن  للبتك�ي��ن 
ت�ض��درها البن�ك املركزية. ف�ضماح احلك�مات 
بتعام��ات حمدودة جمه�لة امل�ض��در �ض��يء �� 
وه��ذا يف احلقيقة قد يك�ن اأمرا م�ض��تحبا �� اأما 
�ض��ماحها مبدف�عات جمه�لة امل�ض��در وا�ضعة 

ق  لنط��ا ا
م��ر  فاأ

خمتل��ف 
 ، م��ا متا
�ض��يجعل  لأن��ه 

حت�ض��يل 
ال�رشائب وم�اجهة 
الإجرام��ي  الن�ض��اط 
�ض��عبا للغاي��ة. وكم��ا 
ذكرت يف كتابي الأخري 
املا�ض��ي  عم��ات  ع��ن 
وامل�ض��تقبل،  واحلا���رش 
ل �ض��ك اأن احلك�م��ات الت��ي 
ت�ض��در اأوراق فئ��ات نقد كبرية 
تخاطر هي الأخرى بامل�ض��اعدة 
ال�رشائ��ب  م��ن  الته��رب  عل��ى 
واجلرمية. لكن الأوراق النقدية �ضيء 
حم�ض����ض على الأق��ل، بخاف العملة 

الفرا�ضية.

 ل �ض��ك اأن متابعة تط���رات التجربة اليابانية 
�ض��تك�ن م�ض���قة ومثرية. وقد اأ�ضارت احلك�مة 
عملي��ات  عل��ى  رقاب��ة  �ض��تفر�ض  اأنه��ا  اإىل 
املقاي�ضة بالبتك�ين لر�ضد اأي ن�ضاط اإجرامي، 
وجلمع معل�م��ات عن اأ�ض��حاب ال�دائع. لكني 
عل��ى يق��ن م��ن اأن املتهرب��ن م��ن ال�رشائ��ب 
يف العامل �ض��يبحث�ن عن �ض��بل للح�ض���ل على 
البتك�ين يف اخلارج يف خفاء و�رشية، ليق�م�ا 
بعد ذل��ك بغ�ض��يل اأم�الهم من خال ح�ض��ابات 
ياباني��ة، اإذ اأن حم��ل العم��ات ال�رقي��ة عن��د 
دخ�ل بل��د اأو اخلروج منه يكلف املتهربن من 
ال�رشائ��ب واملجرم��ن كثريا. وبتبن��ي اليابان 
العمات الفرا�ضية، فاإنها تخاطر باأن ت�ضبح 
ماذا للمتهربن من ال�رشائب ي�ض��به �ض�ي�رشا، 
م��ع ك���ن ق�ان��ن �رشي��ة البن���ك مدرج��ة يف 

التكن�ل�جيا.
 ول� ُجرد البتك�ين من �ض��فة �ض��به املجه�لية، 
لكان من ال�ض��عب تربير �ض��عره احل��ايل. ورمبا 
يراهن امل�ضارب�ن بالبتك�ين على اأنه �ضتك�ن 
هن��اك دائم��ا رابط��ة من ال��دول املارق��ة التي 
اأو  للبتك�ي��ن،  املجه���ل  بال�ض��تخدام  ت�ض��مح 
ق�ى فاعلة تابعة لدول، مثل ك�ريا ال�ض��مالية، 

ت�ضتغل هذه العملة.
 ال�ض�ؤال الآن: هل ميكن اأن ينهار �ضعر البتك�ين 
اإىل ال�ض��فر ح��ال متكن احلك�مات م��ن مراقبة 
التعامات ب�ضكل تام؟ رمبا ل. فحتى مع تطلب 
تعام��ات البتك�ي��ن قدرا هائا م��ن الكهرباء، 
رمب��ا يظ��ل البتك�ي��ن مع بع���ض التح�ض��ينات 
ق��ادرا عل��ى التغلب على ر�ض���م الثنن باملئة 
التي تتقا�ض��اها البن�ك الك��ربى على بطاقات 

الئتمان واخل�ضم.
 اأخ��ريا، م��ن ال�ض��عب اأن ن��رى �ض��ببا ميك��ن اأن 
ي�ق��ف البن���ك املركزية ع��ن اإ�ض��دار عماتها 
الرقمية اخلا�ض��ة وا�ض��تخدام الق�انن املنظمة 
لإمالة امللعب حتى يتحقق لها الف�ز. ويخربنا 
التاري��خ الط�ي��ل للعملة اأن م��ا يبتكره القطاع 
اخلا�ض، تنظمه الدولة وتكيفه بال�ضكل املائم 
يف النهاي��ة. ول اأدري م��ا �ض��ي�ؤول اإلي��ه �ض��عر 
البتك�ي��ن يف الأع���ام القليل��ة القادم��ة، لك��ن 
لي���ض هن��اك م��ا يجعلن��ا نت�قع جن��اح العملة 

الفرا�ضية يف تفادي م�ضري مماثل.
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خ��رب اقت�ض��ادي غ��ري �ض��ار اىل جتار �ض���رجة 

بغداد
حممد ر�ضا عبا�ض

 نق��ل خرب ع��ن مكت��ب العبادي ي���م 9 ت�رشين 
الأول 2017، ان��ه اك��د على تخفي���ض النفقات 
غ��ري  احلك�مي��ة  امل�ض��اريف   ( الت�ض��غيلية 
ال�ضتثمارية( اىل احلد الذي ميكن تغطية رواتب 
العاملن يف الدولة و تامن الرواتب التقاعدية 
و م�ض��تحقات احلماية الجتماعي��ة . هذا اخلرب 
لي�ض �ض��ارا لتجار �ض���رجة بغداد )مركز جتارة 
بغ��داد( وحدها ، وامنا ل��كل التجار يف بغداد و 
املحافظ��ات العراقية. ال�ض��بب ه��� ان احلك�مة 
وبف�ض��ل  الب��اد  يف  امل�ض��تهلكن  اك��رب  م��ن 
م�رشوفاته��ا الت�ض��غيلية والراأ�ض��مالية )البناء 

والتعم��ري( ي�ض��من املاي��ن من افراد ال�ض��عب 
العراق��ي رواتبهم ال�ض��هرية ، وا�ض��تمرار اأعمال 
املقاول��ن ، اإ�ض��افة اىل امل�ض��اعدات املالي��ة 
الأخ��رى)  القت�ض��ادية  للقطاع��ات  والعيني��ة 
اخلدم��ات ، الزراع��ة ، وال�ض��ناعة(.  التاأث��ريات 
القت�ض��ادية لنح�ض��ار امل�ض��اريف احلك�مية 
انخفا���ض  ب�ض��بب  املا�ض��يتن  ال�ض��نتن  يف 
اأ�ض��عار النف��ط يف الأ�ض���اق العاملية اأ�ض��بحت 
معروفة عند كل جت��ار يف بغداد واملحافظات. 
ب�ضبب هذا النح�ض��ار يف امل�ضاريف احلك�مية 
متار���ض  ق��ل  او  القت�ض��ادي  الرك���د  كان   ،
القت�ض��اد العراق��ي ، لن القت�ض��اد العراق��ي 
ما يزال ي�ض��جل من�ا اقت�ض��اديا �ض��ن�يا م�جبا 
بن�ض��بة 10.2% وهي ن�ض��بة كبرية جدا قيا�ض��ا 
ببقي��ة الدول الأخرى والف�ض��ل الكبري يع�د اىل 
زيادة ال�ض��ادرات النفطية . وهك��ذا ل نق�ل ان 
القت�ض��اد العراق��ي يعاين م��ن الراجع ، ولكن 
ب��كل تاأكيد يعاين م��ن وجع الرا���ض ، وان قرار 
رئي�ض جمل���ض ال�زراء لتخفي�ض تخ�ضي�ض��ات 
امليزانية الت�ض��غيلية �ض���ف يعزز هذا ال�ض��داع 
و�ض���ف يقتل اأحام جتار العراق ب�ض��نة جديدة 
اح�ض��ن من �ض��ابقتها . من��� القت�ض��اد العراقي 
يف ال�ض��نة القادم��ة �ض��يبقى بحدود من� ال�ض��نة 
ال�ض��ابقة ، و�ض���ف لن ي�ض��اهد التاج��ر العراقي 
الف���رة القت�ض��ادية الت��ي تع���د عليه��ا طيلة 

�ضن�ات 2003 اىل 2014.
تاأثريات قرار ال�ض��يد العبادي بتخفي�ض ح�ض��ة 
امليزاني��ة الت�ض��غيلية ب�ض��بب تخفي���ض انت��اج 
النفط العراقي ح�ض��ب طلب منظمة اأوبك ، �ض�ف 
ل��ن تنته��ي بالتاج��ر فق��ط ، وامنا �ض���ف ي�ؤثر 
عل��ى املئات من خريج��ي اجلامعات واملعاهد 
العراقي��ة والذي��ن يحلم���ن ب�ظيف��ة حك�مي��ة 
وفتح بي�ت وزواج . القرار يق�ل ب�ض�ت �ضامت 
” ل تعينات جديدة ” يف ال�ضنة القادمة نقطة 
را�ض �ض��طر. رمب��ا هذا الق��رار ل ي�ؤثر كثري على 
خريجي كلي��ات واملعاهد الطبي��ة )طبيب عام 
، طبيب ا�ض��نان ، �ض��يديل، او تكنل�جيا الطب(، 
ال ان هناك اخت�ضا�ض��ات �ضيك�ن من ال�ضعب 
عل��ى حامليه��ا احل�ض���ل على عم��ل او وظيفة 

حك�مية.
ما العمل؟ احلالة القت�ض��ادية يف العراق لي�ض 

مي�ؤو�ض منها ولأ�ضباب كثرية، منها:
1. ان اع��داد ح�ض��ابات امليزاني��ة ال�ض��ن�ية يتم 
ال�اح��د  الربمي��ل  لأ�ض��عار  تقدي��رات  مب�ج��ب 
م��ن النف��ط يف ال�ض���ق العاملية ، وعل��ى الرغم 
م��ن التق��دم الهائ��ل يف عل��م الإح�ض��اء ، ال ان 
التقدي��رات ل ميك��ن العتم��اد عليه��ا %100 ، 
ول يع��رف امل�ض��تقبل ال اهلل ع��ز وج��ل . حرب 
يف مكان معن ل �ض��مح اهلل ي���ؤدي اىل ارتفاع 
اأ�ض��عار النفط ، عدم ا�ض��تقرار امني او �ضيا�ض��ي 
يف دول��ة نفطي��ة قد ي���ؤدي اىل ارتفاع اأ�ض��عار 
النفط اأي�ض��ا ، وكذلك زيادة التح�ض��ن يف الأداء 
القت�ض��ادي يف ال��دول ال�ض��ناعية ، و ارتف��اع 
الإنت��اج ال�طن��ي يف الهن��د وال�ض��ن . وعليه ، 
فان تخ�ضي�ض��ات امليزانية العراقية معر�ض��ة 
اىل الزي��ادة والنق�ض��ان كلما زادت او نق�ض��ت 

اأ�ضعار النفط يف الأ�ض�اق العاملية.

تاريخي��ًا مل تر�ض��ل المرباط�ري��ات جن�ده��ا للم�ت عرب 
البح��ار اإل م��ن اأج��ل ال��روات، فالقت�ض��اد ه��� �ض��مري 
ال�ضيا�ض��ة وقلبه��ا الناب�ض ل��دى اأي كيان �ضيا�ض��ي عادي 
فكي��ف واحلدي��ث ي��دور ع��ن امرباط�ري��ات ميت��د ح��دود 
اأمنه��ا الق�مي عرب ق��ارات العامل، فا اخت��اف ُيذكر بن 
املا�ضي واحلا�رش، غري اأن الذهب الأ�ضفر حت�ل اإىل ذهب 
اأ�ض���د واآخر �ض��فاف فاإينما ي�جدان �ض��تجد جن���د الق�ى 
العظم��ى بقرب��ه تراقبه وحتم��ي تدفقه وحتتك��ر عطاءات 
التنقيب عليه ل�ض��احلها وتطفئ حروب وت�ضعل اأخرى من 
اأجل��ه، فبق��در ما لديك من ا�ض��تح�اذ على م�ض��ادر الطاقة 
وال��روة يقي��م دورك المرباط�ري على ه��ذا الك�كب. تلك 
هي معادلة ال�ضيا�ض��ة ب��ن الق�ى العظم��ى يف هذا العامل 
والت��ي تلع��ب فيه��ا ���رشكات التنقي��ب ع��ن النف��ط والغاز 

ال��دور احلي�ي واخلفي بن القت�ض��اد وال�ضيا�ض��ة وه� ما 
يف�رش انتماء روؤ�ض��اء دول عظمى ووزراء وم�ض���ؤولن كبار 
يف وزارات خارجياته��ا ودفاعها لتل��ك ال�رشكات كمدراء 
وم�ض���ؤولن كبار فيها، ورغم هب�ب رياح الع�ملة وحت�ل 
كثري من ال�رشكات الكربى اإىل �رشكات متعددة اجلن�ضيات 
اأن تل��ك ال���رشكات حافظ��ت عل��ى منطه��ا ال�ضيا�ض��ي  اإل 
باعتباره��ا اأدوات امرباط�رية فلن جتد اأي وج�د رو�ض��ي 
اأو �ض��يني ُيذك��ر يف �رشك��ة مثل �ض��يل اأو بريت�ض غاز رغم 
حت�لهم��ا اإىل ���رشكات متعددة اجلن�ض��يات؛ ف�رشكة �ض��يل 
ال�لي��ات  متتل��ك  الأ�ض��ل  الربيطاني��ة  اله�لندي��ة  مث��ا 
املتح��دة ما يزيد ع��ن 40% من اأ�ض��همها، ويف املقابل لن 
جتد لل�ليات املتحدة اأي وج�د يذكر يف �رشكات التنقيب 
الرو�ضية اأو ال�ض��ينية العتيدة،، فهناك ح�اجز امرباط�رية 
وخط���ط حم��راء و�رشاعات وحروب ب��اردة يدور رحاها 
بهدوء و�ض��مت بعيداً عن الأنظار لكنها تظهر يف �ضيا�ضات 

تلك المرباط�ريات وتتجلى عندما يتعدى طرف اخلط�ط 
احلمراء في�ضطر الطرف الآخر لإيقافه. وهنا تن�ضاأ الأزمات 
الت��ي قد تتح�ل اإىل ح��روب تدار عادة بال�كالة ب�ا�ض��طة 
ق���ى اإقليمي��ة ل�ض��الح ال��دول المرباط�ري��ة اإذا مل تفل��ح 
الدبل�ما�ض��ية يف حتقيق الهدف طب��ق م�ازين الق�ى على 
الأر���ض، ومن���ذج نفط بحر قزوين نهاية القرن املا�ض��ي 
�ض��اهد على ت�ضلل المرباط�رية الأمريكية اإىل عمق منطقة 
نف�ذ اقت�ضادي �ض���فيتية تاريخية وو�ضع يدها على جل 
نف��ط بح��ر قزوي��ن عرب عط��اءات تنقي��ب م��ن جمه�ريات 
تفكك��ت بعد النهيار المرباط�ري ال�ض���فيتي، لكننا نرى 
لحقًا كيف جمدت رو�ض��يا ال�ريث ال�رشعي لامرباط�رية 
الرو�ض��ية املخط��ط الأمريك��ي، عرب تعطي��ل كل فر�ض نقل 
نف��ط وغاز بح��ر قزوي��ن اإىل خارج��ه بالط��رق القان�نية 
عرب الطعن يف اأحقية كازخ�ض��تان يف اإبرام عق�د التنقيب 
لتعار�ضها مع اتفاقية احلدود البحرية للدول املطلة عليه، 

مما جعل كلفة نقله عرب م�ضارات اأمريكية بعيداً عن النف�ذ 
الرو�ض��ي اأمراً عايل التكلفة ويف النهاية بقى النفط والغاز 
مكان��ه يف اأعم��اق بح��ر قزوي��ن. الي�م نحن اأم��ام من�ذج 
مماث��ل يف منطقتن��ا وحتدي��داً يف منطقة �رشق املت��ض��ط 
املمت��دة م��ن ال�ض��احل ال�ض���ري اإىل لبنان مروراً ب�ض��احل 
فل�ض��طن التاريخية و�ض���ًل اإىل �ض��احل الدلت��ا يف م�رش، 
وطبقًا خلرائط امل�ضح اجلي�ل�جي تربع تلك املنطقة على 
كنز من الغاز والنفط يقدر بتقديرات اأولية باأكر من 370 
تريلي���ن مر مكعب من الغ��از وقرابة 2 بلي�ن برميل من 
النفط مل يكت�ض��ف منها اإل قرابة 50 تريلي�ن مما يعني اأن 
املنطقة ل تزال بكراً، وهنا القت�ض��اد يف�رش ال�ضيا�ض��ة يف 
املنطق��ة اإذا م��ا علمنا اأن تط�راً علمي��ًا حديثًا يف تقنيات 
التنقي��ب ق��د حدث خ��ال الع�رشة �ض��ن�ات املا�ض��ية اأتاح 
ل�رشكات التنقيب ال��ض���ل اإىل عم��ق يزيد عن 2000 مر 
يف املياه البحرية وه� ما اأحدث ث�رة يف تقنيات التنقيب 

عرب البحار؛ وكان له ف�ضل الك�ضف عن كنز �رشق املت��ضط. 
وه��� ما يف�رش حالة الت�ض��لح البح��ري لإ�رشائيل عرب �رشاء 
غ�ا�ض��ات متقدمة تعمل بالطاقة الن�وي��ة، وه� ما يف�رش 
كذل��ك �ض��يان لعاب الدب الرو�ض��ي وهرولت��ه �رشيعًا نح� 
�رشق املت��ض��ط وحتديداً اإىل ال�ض��احل الرو�ض��ي بكل عدته 
وعت��اده، وه��� ما يف�رش كذلك يف اجلانب الآخر امل�ض��اعي 
الأمريكي��ة املحم�م��ة لإنه��اء ال�رشاع عرب �ض��فقة القرن 
لت�فري الأمن وال�ض��تقرار ل�رشكات التنقيب والتي بدورها 
ل تعم��ل اإل يف اأج�اء اآمنة ولتق�ية حتالفاتها يف املنطقة 
والتي ل تعيقها اإل الق�ض��ية الفل�ضطينية، وتلك ال�ضفقة اإن 
مت��ت ف�ض��يك�ن لها الف�ض��ل يف ح�رش النف�ذ الرو�ض��ي يف 
ال�ضاحل ال�ض�ري واللبناين على اأق�ضى تقدير وه� ما يعني 
�ض��م املنطقة للنف�ذ المرباط�ري القت�ض��ادي المريكي 
وال�ض��يطرة على ح�ضة الأ�ض��د من كنز �رشق املت��ضط وتلك 
ه��ي �ض��فقة الق��رن احلقيقي��ة الذي حت��دث عنه��ا الرئي�ض 

الأمريك��ي دونالد ترامب مراراً، وهنا يظهر �ض��بب اآخر يف 
�رشورة �ضم قطاع غزة مل�ضرية الت�ض�ية وال�ض�ء الأخ�رش 
الأمريكي لإنهاء النق�ضام والذي �ضبقه ب�ضنة تقريبًا �رشاء 
�رشك��ة �ض��يل التي متتل��ك ال�لي��ات املتحدة م��ا يزيد عن 
40% من اأ�ض��همها حل�ضة بريت�ض غاز والتي تبلغ 54% يف 
حق��ل مارين والذي ه� حقل فل�ض��طيني بالكامل. اإن دولة 
فل�ض��طن متتل��ك ح��ق التنقيب يف م�ض��احة بحري��ة تناهز 
9000 ميل مربع من م�ضاحة �رشق املت��ضط طبقا لق�انن 
التنقي��ب الدولي��ة، لك��ن ح��ق التنقيب ه��ذا اأُعط��ى ل�رشكة 
بريت���ض غ��از قب��ل اأن تبيع��ه ل�رشكة �ض��يل م�ؤخراً �ض��من 
اتقاقي��ة تنقيب وقع��ت يف الع��ام1999 واأعطى مب�جبها 
امتي��از التنقي��ب ل�15 عام يف �ض��احل قط��اع غزة ل�رشكة 
بريت�ض غاز بح�ضة تقارب54% مما يكت�ضف من اآبار و29 
% ل�رشكة احتاد املقاول�ن و17 % ل�ضالح ال�ضلطة ال�طنية 

الفل�ضطينية.
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روبرت سكيدلسكي

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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دينار عراقي

47,641
43,671
41,687
35,731
27,791
23,821
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