
  
تاريخيًا مل تر�س��ل االمرباطوريات جنودها للموت عرب البحار 
اإال من اأجل الرثوات، فاالقت�س��اد هو �س��مري ال�سيا�سة وقلبها 
الناب���ض لدى اأي كيان �سيا�س��ي عادي فكي��ف واحلديث يدور 
ع��ن امرباطوري��ات ميت��د ح��دود اأمنه��ا القوم��ي ع��رب قارات 
الع��امل، ف��ا اخت��اف ُيذكر بني املا�س��ي واحلا���ر، غري اأن 
الذه��ب االأ�س��فر حت��ول اإىل ذهب اأ�س��ود واآخر �س��فاف فاإينما 
يوج��دان �س��تجد جنود الق��وى العظمى بقرب��ه تراقبه وحتمي 
تدفق��ه وحتتك��ر عط��اءات التنقي��ب علي��ه ل�س��احلها وتطفئ 
ح��روب وت�س��عل اأخرى من اأجله، فبقدر ما لديك من ا�س��تحواذ 
على م�س��ادر الطاق��ة والرثوة يقي��م دورك االمرباطوري على 
هذا الكوكب.تلك هي معادلة ال�سيا�س��ة بني القوى العظمى يف 
هذا العامل والتي تلعب فيها �ركات التنقيب عن النفط والغاز 
الدور احليوي واخلفي بني االقت�س��اد وال�سيا�سة وهو ما يف�ر 
انتماء روؤ�ساء دول عظمى ووزراء وم�سوؤولني كبار يف وزارات 
خارجياتها ودفاعها لتلك ال�ركات كمدراء وم�س��وؤولني كبار 
فيها، ورغ��م هبوب رياح العوملة وحت��ول كثري من ال�ركات 
الك��ربى اإىل ���ركات متعددة اجلن�س��يات اإال اأن تلك ال�ركات 

حافظت على منطها ال�سيا�س��ي باعتبارها اأدوات امرباطورية 
فلن جتد اأي وجود رو�س��ي اأو �سيني ُيذكر يف �ركة مثل �سيل 
اأو بريت�ض غاز رغم حتولهما اإىل �ركات متعددة اجلن�س��يات؛ 
ف�رك��ة �س��يل مث��ا الهولندي��ة الربيطاني��ة االأ�س��ل متتل��ك 
الواليات املتحدة ما يزيد عن 40% من اأ�سهمها، ويف املقابل 
لن جتد للواليات املتحدة اأي وجود يذكر يف �ركات التنقيب 
الرو�س��ية اأو ال�س��ينية العتي��دة،، فهن��اك حواج��ز امرباطورية 
وخط��وط حم��راء و�راع��ات وح��روب ب��اردة ي��دور رحاها 
به��دوء و�س��مت بعيداً عن االأنظ��ار لكنها تظهر يف �سيا�س��ات 
تل��ك االمرباطوري��ات وتتجل��ى عندما يتعدى ط��رف اخلطوط 
احلمراء في�س��طر الطرف االآخ��ر الإيقافه.وهنا تن�س��اأ االأزمات 
الت��ي قد تتحول اإىل حروب تدار عادة بالوكالة بوا�س��طة قوى 
اإقليمية ل�س��الح الدول االمرباطورية اإذا مل تفلح الدبلوما�سية 
يف حتقي��ق الهدف طبق موازين الق��وى على االأر�ض، ومنوذج 
نف��ط بح��ر قزوي��ن نهاي��ة القرن املا�س��ي �س��اهد على ت�س��لل 
االمرباطوري��ة االأمريكي��ة اإىل عم��ق منطق��ة نفوذ اقت�س��ادي 
�س��وفيتية تاريخية وو�س��ع يده��ا على جل نفط بح��ر قزوين 
ع��رب عط��اءات تنقيب م��ن جمهوري��ات تفككت بع��د االنهيار 
االمرباطوري ال�سوفيتي، لكننا نرى الحقًا كيف جمدت رو�سيا 

الوريث ال�رع��ي لامرباطورية الرو�س��ية املخطط االأمريكي، 
ع��رب تعطيل كل فر���ض نقل نفط وغاز بحر قزوين اإىل خارجه 
بالطرق القانونية عرب الطعن يف اأحقية كازخ�س��تان يف اإبرام 
عقود التنقيب لتعار�س��ها مع اتفاقي��ة احلدود البحرية للدول 
املطل��ة علي��ه، مم��ا جع��ل كلفة نقل��ه ع��رب م�س��ارات اأمريكية 
بعيداً عن النفوذ الرو�س��ي اأمراً عايل التكلفة ويف النهاية بقى 
النف��ط والغاز مكان��ه يف اأعماق بحر قزوين.الي��وم نحن اأمام 
منوذج مماثل يف منطقتنا وحتديداً يف منطقة �رق املتو�س��ط 
املمتدة من ال�ساحل ال�سوري اإىل لبنان مروراً ب�ساحل فل�سطني 
التاريخية و�سواًل اإىل �س��احل الدلتا يف م�ر، وطبقًا خلرائط 
امل�س��ح اجليولوج��ي ترتب��ع تلك املنطق��ة على كنز م��ن الغاز 
والنف��ط يق��در بتقديرات اأولي��ة باأكرث م��ن 370 تريليون مرت 
مكع��ب من الغاز وقرابة 2 بليون برميل من النفط مل يكت�س��ف 
منها اإال قرابة 50 تريليون مما يعني اأن املنطقة ال تزال بكراً، 
وهنا االقت�س��اد يف�ر ال�سيا�س��ة يف املنطق��ة اإذا ما علمنا اأن 
تط��وراً علمي��ًا حديث��ًا يف تقني��ات التنقي��ب ق��د ح��دث خال 
الع�رة �سنوات املا�س��ية اأتاح ل�ركات التنقيب الو�سول اإىل 
عم��ق يزيد ع��ن 2000 مرت يف املياه البحري��ة وهو ما اأحدث 
ثورة يف تقنيات التنقيب عرب البحار؛ وكان له ف�س��ل الك�سف 

ع��ن كنز �رق املتو�س��ط.وهو ما يف�ر حالة الت�س��لح البحري 
الإ�رائيل عرب �راء غوا�سات متقدمة تعمل بالطاقة النووية، 
وه��و ما يف���ر كذلك �س��يان لعاب ال��دب الرو�س��ي وهرولته 
�ريعًا نحو �رق املتو�س��ط وحتديداً اإىل ال�ساحل الرو�سي بكل 
عدته وعتاده، وهو ما يف�ر كذلك يف اجلانب االآخر امل�ساعي 
االأمريكية املحمومة الإنهاء ال�راع عرب �س��فقة القرن لتوفري 
االأم��ن واال�س��تقرار ل���ركات التنقيب والت��ي بدورها ال تعمل 
اإال يف اأج��واء اآمن��ة ولتقوي��ة حتالفاته��ا يف املنطقة والتي ال 
تعيقها اإال الق�سية الفل�سطينية، وتلك ال�سفقة اإن متت ف�سيكون 
له��ا الف�س��ل يف ح�ر النفوذ الرو�س��ي يف ال�س��احل ال�س��وري 
واللبناين على اأق�سى تقدير وهو ما يعني �سم املنطقة للنفوذ 
االمرباط��وري االقت�س��ادي االمريكي وال�س��يطرة على ح�س��ة 
االأ�سد من كنز �رق املتو�سط وتلك هي �سفقة القرن احلقيقية 
الذي حتدث عنها الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب مراراً، وهنا 
يظهر �س��بب اآخر يف �رورة �س��م قطاع غزة مل�سرية الت�سوية 
وال�س��وء االأخ���ر االأمريك��ي الإنهاء االنق�س��ام والذي �س��بقه 
ب�س��نة تقريبًا �راء �ركة �س��يل التي متتلك الواليات املتحدة 
ما يزيد عن 40% من اأ�س��همها حل�س��ة بريت�ض غاز والتي تبلغ 

54% يف حقل مارين والذي هو حقل فل�سطيني بالكامل.

اعتق��د  �س��خ�ض  اذا كان اي  ق��د نت�س��األ عم��ا 
يوم��ًا ان التق�س��ف فك��رة جي��دة، فقد يب��دو ان 
ال�سيا�سيون االمريكيون املعا�رون منجذبني 
اليه ب�سبب ا�س��لوب يف العمل ال�سيا�سي الوطني 
يلقي اللوم على القطاع العام يف �س��اأن اي امر 
�س��يئ يحدث يف القط��اع اخلا�ض، مث��ل االباء 
املفرط��ني بالت�س��اهل الذي��ن الي�س��تطيعون ان 
ان ذريته��م تخط��ئ يوم��ًا، الميك��ن  ي�س��دقوا 
لوا�سعي ال�سيا�س��ات االمريكيني اال القاء اللوم 
عل��ى الدول��ة، واحيان��ًا امل�س��ارف، لك��ن لي�ض 
ال�س��وق، ويف الوق��ت نف�س��ه، يبدو ان وا�س��عي 
ال�سيا�سات االوربيني حما�رين يف غرفة بني 
جهاز نقدي كارث��ي ونظام م�ريف مفرط يف 
الرف��ع املايل يقبع على حاف��ة الهاوية، وورقة 
تعليم��ات املانية خم�س�س��ة لنزع فتيل ال�س��ئ 

نف�سه الذي يجعل امل�سكلة ا�سواأ ال اف�سل.
ومع ذلك، وكما �سرنى، ميكن ان يكون التق�سف 
الرد ال�س��حيح على �س��عيد ال�سيا�س��ات، ل�س��وء 

احلظ، هو يعم��ل فقط يف اطار جمموعة حمددة 
للغاي��ة م��ن ال�روط، ويف�س��ل التق�س��ف ف�س��ًا 
ذريعًا عندما تك��ون هذه الظروف غائبة، وثمة 
كث��ري م��ن االدلة لدع��م ه��ذا الزعم، مل��اذا اذن 
الت��زال الفك��رة "تهيمن" من اجلهت��ني العملية 
والنظري��ة، عل��ى الفك��ر االقت�س��ادي للطبقات 
احلاكم��ة واالكادميي��ة م��ن ه��ذا اجلي��ل، كم��ا 
فعلت ملائة �س��نة م�س��ت" كما ق��ال جون كينز 
يف 1936؟ فعل��ى الرغ��م م��ن كل �س��يء، مرت 
80 �س��نة منذ ان كت��ب كينز هذا الكام واليزال 
بري��ق التق�س��ف ابعد م��ن ان يتا�س��ى.اذ تطرح 
اجابت��ان نف�س��يهما هن��ا، االوىل ه��ي تنوي��ع 
عل��ى جمل��ة ن�رته��ا ال�س��يدة تات�ر_"اليوجد 
بدي��ل"، فعل��ى الرغ��م من كل �س��يء، يب��دو انه 
عندما يبنى نظام��ًا م�رفيًا اكرب من ان ينقذ، 
ويرم��ي بعيداً كل مالديه م��ن االدوات االخرى 
على �س��عيد ال�سيا�س��ات )ال�س��يطرة على ا�سعار 
الفائ��دة وا�س��عار ال���رف، وم��ا اىل ذل��ك( يف 
نوب��ة "اوربي��ة" قد اليكون ثم��ة بديل كبري من 

التق�سف، على االقل يف اوروبا.

هذا هو يف الواقع اال�سلوب الذي تنظر به النخب 
االوربي��ة يف جم��ال ال�سيا�س��ات اىل اال�س��ياء، 
وبالت��ايل اىل التق�س��ف، لكن هذا يعن��ي اما ان 
التق�س��ف �س��ينجح واما انه لي�ض ثمة بديل، وان 
اورب��ا جت��ري يف الوقت احلايل جتربة تق�س��ف 
عماقة، والنتائج تو�سف بالب�ساعة املتوقعة، 
واذا كان فعل ال�سيء نف�سه مراراً اليزال تعريفًا 
للجن��ون، فاالأرج��ح ان نهاية اجلنون �س��تكون 
�سيئة، قبل وقت طويل من ايتاء التق�سف ثماره، 
وه��و امر غ��ري ممكن يف ظل الظ��روف الراهنة، 
لذل��ك ن�س��األ م��رة اخرى، مل��اذا ي�س��تمرون يف 
فع��ل ذلك؟ لي���ض "غياب البدي��ل" كافيًا ل�رح 
اجلاذبي��ة الدائم��ة للتق�س��ف يف مواجه��ة ادلة 

م�سادة.
التاريخ الغائب للتق�سف وما�سيه املقهور

وعلى النقي�ض من ال�روريات التي يفر�س��ها 
"غياب البديل" تتطلع جمدداً االجابة املكونة 
هن��ا اىل قوة االفكار االقت�س��ادية، املزعوم ان 
ال�س��بب اال�سا�س��ي لازمة املالية للعام 2008 
كان قب��ول املنظم��ني والعامل��ني يف ا�س��واق 

ل  مل��ا ا
ع��ة  جممو
م��ن  معين��ة 
ر  ف��كا ال ا
ية  د قت�س��ا ال ا
ه��ا  ر عتبا باأ
التعليمات  ورق��ة 
بذل��ك  اخلا�س��ة 
الزم��ن، وعلى الرغم 
العدي��د  وج��ود  م��ن 
التعليم��ات  اوراق  م��ن 
الت��ي  االقت�س��ادية 
انتج��ت يف م��دى القرون 
القليلة املا�س��ية-املذهب 
وال�س��يوعية،  التج��اري، 
وهيمنة جمموعات امل�سالح، 
وهذا غي�ض م��ن في�ض- نحن 
مهتمون هنا باأ�سول الليربالية، 
االكرث جناحًا من بني الكل، حتى 
نتمك��ن من تتبع ا�س��ول التق�س��ف 

ون�سبه.
الغائ��ب املعني هو التق�س��ف نف�س��ه، 
يف  حموري��ة  فك��رة  اىل  فبالن�س��بة 
حوكمة الدول واال�سواق، يتميز التاريخ 
الفك��ري للتق�س��ف بالق���ر وال�س��طحية 
على حد �س��واء، وال توجد "نظرية تق�سف" 
مطورة يف �س��كل جيد يف الفكر االقت�سادي 

تع��ود اىل ال��وراء بالزم��ن اىل بع���ض البيانات 
اال�سا�سية التي ا�سبحت اكرث منهجية و�رامة 
مب��رور الوق��ت كما ه��و احلال مثًا م��ع نظرية 
التج��ارة، لدين��ا بدال من ذلك ما و�س��فه ديفيد 
كوالندر ب��"ح�سا�سية" يف �ساأن الدولة، م�سمنة 
يف االقت�س��اد اللي��ربايل من��ذ ان�س��ائه، وتنت��ج 
"التق�س��ف" كاأجاب��ة افرتا�س��ية ع��ن ال�س��وؤال، 
ماذا نفعل عندما تف�س��ل اال�سواق؟ منى اقت�ساد 
الليربالية ك��رد فعل والدولة هنا لي�س��ت الدولة 
كما نعرفها اليوم- )عادة( دميقراطية متثيلية 
بطموح��ات اتفاقي��ة عل��ى نط��اق وا�س��ع – بل 
دولة ميثله��ا امللوك: مل��وك ا�س��ار، ومتقلبون، 
وغ��ري جديرين بالثقة ي�رقون ث��روات االفراد 
فور النظر اليهم، لذلك كانت الدولة �س��يئًا يجب 
جتنبه، وتخفي�س��ه اىل احل��د االدنى، وجتاوزه، 
وجلمه، وعلى الرغم من كل �سيء عدم الثقة به، 
ويف املقاب��ل، برزت ال�س��وق يف الفكر الليربايل 
كم��ا الرتي��اق الفك��ري واملوؤ�س�س��ي ل�سيا�س��ات 
امل�س��ادر الت��ي ينتهجه��ا امللك، وع��امل كهذا، 
اذا حررت اال�س��عار والتجار، �ست�س��اعف ثروة 
االمم )الحظ، لي���ض "املمالك"(.لكن من البداية 
ق��ام هذا الراأي الليربايل، اي " الدولة يف مقابل 
ال�سوق"، على �سوء فهم: تظهر اال�سواق يف �سكل 
طبيعي عند ازالة الدولة من املعادلة، لكن وكما 
ا�س��ارة كارل بوالين يف نهاي��ة احلرب العاملية 
الثاني��ة، اليوج��د �س��يء طبيع��ي يف اال�س��واق، 
فتحوي��ل النا�ض اىل عم��ال ماأجورين، وتاأمني 
اخ��رتاع  وحت��ى  لار���ض،  اخلا�س��ة  امللكي��ة 
راأ�ض امل��ال واحلفاظ على �س��كله النقدي، كلها 
م�س��اريع �سيا�س��ية عميقة تنطوي على حماكم 
وتنظي��م وتنفي��ذ وبريوقراطية و�س��ائر االمور، 
ويف الواق��ع، كانت �س��يطرة طبق��ة التجار على 
الدولة ال�س��مة املميزة للراأ�سمالية املبكرة، فمع 
ا�س��تثناءات جزئي��ة تتعل��ق باململك��ة املتحدة 
والوالي��ات املتحدة ) ال�س��ابقة الأنها كانت اول 
بل��د حق��ق التح��ول اىل الراأ�س��مالية والاحق��ة 
الأنه��ا كان��ت معزول��ة جغرافي��ًا(، م��ن املانيا 
يف �س��بعينيات القرن التا�س��ع ع�ر اىل ال�سني 
اليوم، تخلق الدول لا�سواق مبقدار ما اال�سواق 
حتدد م�س��ري الدول، واليزال الفكر االقت�سادي 
اللي��ربايل غاف��ًا- اىل ح��د كب��ري- ع��ن ه��ذه 
احلقائ��ق، ونتيج��ة لذل��ك، يق��ارب الليرباليون 

اجلدد املعا�رون الذين يزعمون بالتق�سف.
يف بداي��ة الق��رن الع�ري��ن، اعت��رب "تقلي���ض 
الدول��ة" احل��ل الوحي��د املقب��ول م��ن الطبقات 
ه��ذه  لك��ن  الراأ�س��مايل،  الع��امل  يف  احلاكم��ة 
االجاب��ة تلق��ت �رب��ة قا�س��ية يف ثاثينيات 
الق��رن الع�ري��ن، عندما كربت ال��دول بداًل من 
ان تتقل�ض، نظراً لف�س��ل �سيا�س��ات التق�س��ف يف 
تعزي��ز االنتعا�ض، وكذلك منى االقت�س��اد الذي 
التالي��ة،   30 ال  ال�س��نوات  م��دى  يف  دعمت��ه، 
وم��ع ذل��ك، مل يبتع��د الليربالي��ني م��ن الدولة، 
وجلب��ت االزم��ة املالي��ة احلالي��ة م��رة اخ��رى 
احلج��ج القدمية نف�س��ها يف �س��كل كام��ل، وفق 
ماحظة ابداه��ا الربت هر�س��مان يومًا، عندما 
تتكرر احلجج نف�س��ها الأكرث من 300 �س��نة من 
دون تعديل يذك��ر، وبغ�ض النظر عن اي وقائع 

خمالف��ة توؤثر فيها، ينبغي علين��ا جداً ان ننظر 
اليه��ا بع��ني ال�س��ك، ويف روح ال�س��ك اخلا���ض 
بهر�س��مان، نقدم يف مو�سوعنا هذا م�ستفيدين 
من التاريخ الفكري للتق�سف، اجابة عن ال�سبب 
ال��ذي يجعل الفك��رة التزال تهيم��ن على عقول 

الطبقات احلاكمة واالكادميية.
احلا�ر املطعون به التق�سف:

نب��داأ بتقدمي تفا�س��يل عن مكانني جل��اأ اليهما 
التق�سف بعدما بدا ان احلجج امل�سادة للتق�سف 
التي تقدم بها كينز فازت، وكما املانيا، موطن 
االوردوليربالية، والنم�سا، ال الباد، بل النم�سا، 
املدر�سة االقت�سادية املتميزة، وبقيت الو�سيلة 
لتنظي��م  املاني��ة ح�ري��ة  و�س��يلة  االملاني��ة 
االقت�س��اد حت��ى ا�س��بحت املب��داأ الت�س��ميمي 
املدر�س��ة  وبقي��ت  الي��ورو،  م���روع  وراء 
النم�س��اوية حرك��ة هام�س��ية، حت��ى ثمانينات 
الق��رن الع�ري��ن عل��ى االق��ل، عندم��ا ا�س��بح 
املن��اخ الفكري يف �س��كل ع��ام ليربالي��ًا جديداً 
اكرث، و�س��كلت املدر�سة النم�س��اوية اي�سًا نوعًا 
من املن��زل املوؤقت للحج��ج االمريكية املوؤيدة 
للتق�س��ف، وبعد مناق�س��تنا لهاتني املدر�ستني، 
ن�ستعر�ض باأيجاز التحول الليربايل اجلديد من 
ثمانين��ات الق��رن الع�رين، ماحظ��ني كيفية 
متك��ني ه��ذه االف��كار له، ث��م نناق���ض كيف اثر 
ه��ذا التح��ول اللي��ربايل اجلديد يف ال�سيا�س��ات 
االقت�س��ادية يف جنوب الكرة االر�سية، وكيف 
ان �س��ندوق النقد الدويل خ�سو�س��ًا بات يعترب 
التق�سف، يف �س��كل جمموعة من االفكار ت�سمى 
"توافق وا�سنطن"، ال�سيا�سات التنموية الرائجة 
خال ثمانينيات القرن الع�رين وت�س��عينياته.
لكن التق�سف بقي ال�سيا�سات املطبقة يف العامل 
النامي، حتى االزمة املالية احلالية على االقل، 
لك��ن حتى يف تلك اللحظة، مل تظهر االفكار من 
العدم: كانت لديها �س��ائف ومروجون، وبداأت 
خال ثمانينيات القرن الع�رين وت�س��عينياته 
بتطوير نظرية : التق�سف التو�سعي" التي اعطت 
يف النهاي��ة التق�س��ف ا�س�س��ًا نظري��ة خط��رية، 
احل��االت االيجابي��ة للتق�س��ف من��ذ ثمانينيات 
الق��رن الع�ري��ن الت��ي �س��كلت جوه��ر مزاع��م 
التق�سف التو�سعي- فكرة ان التق�سف، بعيداً من 
كونه خطر، هو فا�س��لة ايجابي��ة، وندر�ض هنا 
حاالت ايرلندا والدمنارك وا�سرتاليا، ماحظني 
انه��ا كانت اما من��اذج اقل م��ن كاملة حتى او 
تو�س��عية الأ�س��باب اخ��رى غ��ري جمرد التق�س��ف 
املقل���ض للموازن��ة، واخ��رياً، نوج��ه اهتمامنا 
اىل ح��االت راهن��ة- حتال��ف REBLL الذي 
ي�س��م رومانيا وا�س��تونيا وبلغاري��ا وليتوانيا 
والتفيا- وهو "االمل اجلديد" لدعاة التق�س��ف، 
ان االزم��ة الفعلي��ة او املفرت�س��ة املالية تنتج 
تغيرياً حقيقيًا عند حدوثها، وتعتمد االجراءات 
الت��ي تتخذ عل��ى االف��كار املتواف��رة، ان فكرة 
التق�س��ف يكون توافرها باأ�س��كال خمتلفة على 
الو�س��طى، واليح�س��نها مب��رور  الق��رون  م��دى 
الوقت التكرار وال�سقل واالعادة امل�ستمرة، لكن 
ذلك المينع الليرباليني من اعتبارها جذابة اىل 
ماالنهاي��ة وتلميعها جم��دداً كل مرة تقع فيها 

ازمة مالية.

اأوك�س��فورد – لقد مت رفع دعوى �سد راأ�سمالية ال�سوق 
احل��رة. يف اململكة املتح��دة، يتهم زعيم حزب العمال 
جريمي��ي كورب��ني الليربالي��ة اجلدي��دة بزيادة ن�س��بة 
الت���رد، ومعان��اة االأطف��ال م��ن الفق��ر، وبالت�س��بب 
يف انخفا���ض االأج��ور اإىل م��ا دون م�س��توى الكفاف. 
وبالن�س��بة للدفاع، ت�ست�س��هد رئي�سة الوزراء املحافظة 
ترييزا ماي بالقدرة الهائلة القت�س��اد ال�سوق املفتوح 
واملبتك��ر. كم��ا جتري "مقا�س��اة" مماثل��ة يف جميع 
اأنحاء العامل.قبل ربع ق��رن فقط، توقف النقا�ض حول 
االأنظمة االقت�س��ادية – والفرق بني اال�س��رتاكية التي 
تديره��ا الدولة والدميقراطية الليربالية والراأ�س��مالية. 
مع انهيار االحتاد ال�س��وفييتي، مت احل�س��م يف الق�سية 

- اأو هكذا بدا االأمر.

ب��اأن  ال�س��ني  �س��عود  اأوح��ى  احل��ني،  ذل��ك  ومن��ذ 
االإ�س��رتاتيجية التي تقودها الدولة �س��وف تف�سل، وقد 
ك�س��فت االأزم��ة املالية العاملية خماطر االأ�س��واق غري 
املنظمة ب�س��كل وا�س��ح. ويف عام 2017، اأ�سبح لدى 
ع��دد قليل م��ن االقت�س��ادات االأ�رع من��وا يف العامل 
اأ�س��واقا ح��رة )اإثيوبي��ا واأوزبك�س��تان ونيب��ال والهند 
وتنزاني��ا وجيبوت��ي والو���ض وكمبودي��ا وميامن��ار 
والفلبني(. وتعاين العديد من اقت�س��ادات ال�سوق احلرة 

من تباطوؤ النمو وتزايد عدم امل�ساواة ب�سكل �ريع.
ال�سيا�س��يني  بع���ض  يع��د  مل  اخللفي��ة،  ه��ذه  وعل��ى 
يداف��ع عن راأ�س��مالية ال�س��وق احل��رة من حي��ث النمو 
االقت�س��ادي اأو املكا�س��ب الناجمة عن العوملة. وبدال 
م��ن ذل��ك، فاإنه��م يرك��زون عل��ى الفر���ض الفردي��ة. 
وعلى �س��بيل املث��ال، فقد نوهت رئي�س��ة الوزراء ماي 
براأ�س��مالية ال�س��وق احل��رة الأنها ت�س��اهم يف احلد من 

وفي��ات الر�س��ع، وزي��ادة متو�س��ط العم��ر، واحلد من 
الفقر املدق��ع، وزيادة الدخل املتاح، وتو�س��يع فر�ض 
احل�س��ول عل��ى التعلي��م، وتخفي���ض مع��دالت االأمية.
ولكن هذه ااٍلدعاءات ال تتما�س��ى م��ع احلقائق. وذلك 
ب��دءا بوفيات االأمهات. لق��د قطعت معظم بلدان العامل 
خط��وات كب��رية يف جع��ل ال��والدة اأك��رث اأمان��ا. ويف 
الف��رتة م��ا بني ع��ام 1990 وع��ام 2015، خف�س��ت 
األبانيا وفيات االأمهات بن�سبة 100.000 والدة حية 
م��ن 29.3 اإىل 9.6. بينما خف�س��ت ال�س��ني - منوذج 
النم��و الذي تق��وده الدولة - معدلها م��ن 114.2 اإىل 
17.7.ويف الوقت نف�س��ه، �س��ارت الوالي��ات املتحدة، 
وهي مثال الدميقراطية يف ال�س��وق احلرة، يف االجتاه 
املعاك���ض، حي��ث ارتفعت وفيات االأمه��ات هناك لكل 
100.000 مول��ود حي من 16.9 يف عام 1990 اإىل 
26.4 يف عام 2015. ومن املوؤ�س��ف اأي�سا، اأن معدل 

االأمرا���ض والوفي��ات عن��د الرج��ال والن�س��اء البي�ض 
يف منت�س��ف العم��ر يف الواليات املتح��دة )غري ذوي 
االأ�سول االإ�سبانية( ارتفع بني عامي 1999 و2013. 
كما اأن ادعاء �سيا�س��ات ال�سوق احلرة "خف�ض االأمية" 
م�س��للة اأي�س��ا. ويف اإجنلرتا، ال ي��زال حوايل 15% من 
البالغ��ني )5.1 ملي��ون �س��خ�ض( "اأمي��ني وظيفي��ا"، 
مبعن��ى اأن م�س��تويات التعليم لديهم اأق��ل من املتوقع 
عن��د البالغ��ني من العم��ر 11 عاما. واأظهر ا�س��تطاع 
اإ�سكتلندا االأخري انخفا�س��ا يف معدل االإملام بالقراءة 
والكتاب��ة، حي��ث اإن اأق��ل م��ن ن�س��ف �س��كان الب��اد 
الذي��ن ت��رتاوح اأعمارهم بني 13 و14 عام��ا لهم اأداء 
جي��د يف الكتابة. يف الواقع، اإذا بحث��َت يف االإنرتنيت 
ح��ول "حمل��ة حم��و االأمي��ة الناجح��ة"، فاإنك �س��تجد 
اأن البل��د الذي يحقق مكا�س��ب مذهل��ة يف جمال حمو 
االأمي��ة ه��و كوبا - وه��و بل��د ال يتوفر على اقت�س��اد 

ال�س��وق احلرة.واحلج��ة املحافظة، الت��ي اأعربت عنها 
م��اي بباغة، ه��ي اأن اقت�س��اد ال�س��وق احل��رة، الذي 
يعمل مبوج��ب القواعد واالأنظمة ال�س��حيحة، هو اأكرب 
وكيل للتقدم االإن�س��اين اجلماعي الذي مت اإن�ساوؤه على 
االإط��اق. واإذا كان��ت ه��ذه املطالب��ة �س��حيحة، فاإن 
النتيج��ة املنطقي��ة الوحيدة هي اأننا نت�رف ب�س��كل 
خاطئ.فم��ا ه��ي التداب��ري الازمة لتحقي��ق ذلك على 
النحو ال�س��حيح؟ يبدو اأن احللول العملية املعرو�س��ة 
متنا�س��قة اإىل حد م��ا عرب الطيف ال�سيا�س��ي. ويف هذا 
االإطار، يب��دو اأن االختافات بني الي�س��ار واليمني قد 
انهارت.يف اململكة املتحدة، يتمثل االقرتاح االأول يف 
�سمان اال�س��تثمار والنمو على نطاق االقت�ساد، االأمر 
الذي يتطل��ب تدخل احلكومة. ويقرتح كوربني اإن�س��اء 
بن��ك اال�س��تثمار الوطن��ي و�س��ندوق التح��ول لتعبئة 
اال�س��تثمارات العامة وخلق الرثوة والوظائف اجليدة. 

وم��ن جانبه��ا، تق��رتح م��اي اإ�س��رتاتيجية �س��ناعية 
لتعزي��ز "النمو يف جميع اأنحاء الباد"، مما �سي�س��اعد 
عل��ى "حتوي��ل املناط��ق املحلي��ة املتمي��زة اإىل قدوة 
للت�سدير الوطني".ثانيا، يجب اأن تتغري قيادة القطاع 
اخلا���ض، م��ن اأجل من��ع التفكري على املدى الق�س��ري، 
والك��ف ع��ن جتن��ب ال�رائ��ب، وغريه��ا من اأ�س��كال 
االنتهازي��ة واالإثراء ال�سخ�س��ي ال�ري��ع. وبذلك يركز 
كورب��ني على امل�س��اءلة يف جمال���ض اإدارة ال�ركات، 
يف ح��ني تدعو م��اي اإىل اإعطاء العمال وامل�س��اهمني 
�س��وتا اأقوى يف عملية اتخاذ الق��رارات يف ال�ركات 
و�س��مان توفري ال�ركات الكربى حلوافز التفكري على 
امل��دى الطويل.ويتمثل احلل الثالث يف حت�س��ني اأجور 
املوظف��ني وظروف العمل. يف بريطانيا، حتى مع منو 
االقت�س��اد، انخف�س��ت االأجور - بن�سبة 10% من عام 

2007 اإىل عام 2014. 
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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

السعر بالمثقال الواحد
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دينار عراقي

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