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الثروة الحيوانية في العراق.. دعم محدود وطرق بدائية في زيادة أعدادها

ارتفاع  مع  ال�سكان،  اعداد  يف  الزيادة  ا�ستمرار  ان 
احليواين  االنتاج  زي��ادة  يتطلب  املعي�سة  م�ستوى 
الغذاء  من  الرئي�سية  االحتياجات  لتوفري  وذل��ك 
احليواين  االن��ت��اج  تنمية  ميكن  احلالة  ه��ذه  ويف 
على  والتغلب  للحيوانات  االنتاجية  الكفاءة  برفع 
عوامل تبديد االنتاج �سواء كانت هذه العوامل متثل 
جانب نق�ض الغذاء او اال�سابة باالأمرا�ض، ويعتمد 
الوثيقة بني  العالقة  االنتاج احليواين املثايل على 
الرتكيب الوراثي للحيوانات والظروف البيئية التي 

تعي�ض فيها.
دعم وتطوير االنتاج احليواين 

هناك عدة ا�س�ض ومبادئ ميكن من خاللها تطوير 

وا�سناد االنتاج احليواين وهي كاالتي:
انتاج  يف  الطعام  حيوانات  م��ن  ي�ستفاد   -  1
هذه  وت�ستعمل  عالية  غذائية  قيمة  ذات  بروتينات 
قيمة  ذات  غذائية  م��واد  م�ساندة  يف  الربوتينات 
اقت�سادية  بطريقة  انتاجها  ميكن  ولكن  متو�سطة 

كالقمح الذي ي�سنع منه اخلبز.
يف  يعتمد  احليواين  االنتاج  ان  البع�ض  يرى   -  2
ذلك  تقلي�ض  وان  الغذاء  حبوب  على  االول  املقام 

االنتاج ي�سمن توفري احلبوب.
بالثورة  املا�سية  العقود  خالل  العامل  اهتم   -  3
الثورة اخل�رضاء قامت على نحو  ان  اخل�رضاء، مع 
النباتي واالنتاج  النا�ض ل�سالح االنتاج  ما ي�سف 
لها  كانت  البداية  منذ  انها  اال  �سواء  على  احليواين 
اجتاهات ايجابية اكرث واو�سع نحو االنتاج النباتي.

4 - التكنولوجيا و�سيلة لزيادة االنتاج.
الزراعة  يف  التقليدية  الطرق  حت�سني  ميكن   -  5
احل��ي��وان��ي��ة اىل ج��ان��ب اع��ت��ن��اق ن��ظ��م��ًا ج��دي��دة 
االقت�سادية  احلياة  خمتلف  مع  تتنا�سق  للتنمية 
اربعة  اعتبارها  يف  وتاأخذ  لل�سكان  واالجتماعية 
 – التغذية  هي:  باحليوان  ترتبط  ا�سا�سية  جماالت 

الرعاية – الرتبية وال�سحة.

قواعد تطوير التغذية احليوانية:
وادارة  ا�ستغالل  يف  فعال  ب�سكل  اال�سهام   -  1
امل��راع��ي وارا����س���ي اال���س��الح م��ن اج���ل ان��ت��اج 

املجرتات.
واعتبارهما  والبقوليات  باحل�سائ�ض  العناية   -  2

جانبًا من انتاج املحا�سيل احلقلية.

انتاجها  ميكن  التي  املحا�سيل  يف  التو�سع   -  3
االغذية  عن  بداًل  احليوان  تغذية  يف  وحتل  حمليًا 

امل�ستوردة.
4 - ا�ستغالل كافة املخلفات الزراعية التي ميكن 

ان ت�سلح لتغذية احليوان.
البدائية  احليواين  االنتاج  طرق  م�ستوى  رفع   5-  
يف  تهوم  التي  واملجرتات  بالدواجن  تتعلق  والتي 
الطرقات وحول املرافق يف االرياف دون رعاية او 

رقابة.
االهمية االقت�سادية للرثوة احليوانية يف العراق:

الزراعية  الهدف اال�سا�سي من تربية احليوانات  ان 
هو توفري املواد الغذائية احليوانية بالدرجة االوىل، 
وتاأتي املنتجات االخرى كال�سوف والوبر والري�ض 

واجللود غري ال�ساحلة لالأكل بالدرجة الثانية.

املعا�رض  العامل  واجهها  التي  اال�سا�سية  وامل�سكلة 
اجلن�ض  م��ن  امل��ت��زاي��دة  امل��الي��ني  م��ا حتتاجه  ه��و 
الغذائية  ال�سلع  من  املنتجة  الكميات  من  الب�رضي 
من  والعمق  باالرتفاع  اخذت  حيث  اال�ستهالكية 
الغذاء  منظمة  قدرت  وقد  الزمن  من  طويلة  فرتات 
 %  15 –  10 ب��ان ح���وايل  ال��دول��ي��ة  وال���زراع���ة 
وان  التغذية  �سوء  من  يعانون  العامل  �سكان  من 
الغذائية  املواد  من  يكفيهم  ال  العامل  �سكان  ن�سف 
وامل��ع��ادن  والفيتامينات  احل��ي��واين  وال��ربوت��ني 
معظم  ان  ال�سحية.  االج�سام  لبناء  ال�رضورية 
تقع  احليوانات  وتربية  احليواين  االنتاج  م�ساكل 
يف البلدان النامية والبد من ايجاد احللول املالئمة 
انخفا�ض  بعد  خا�سة  الظاهرة  لهذه  وال�رضيعة 
كمية وم�ستوى املنتج من املواد الغذائية يف بع�ض 

املواد  ت�سدير  انخف�ض  وبالتايل  املتقدمة  البلدان 
النامية  البلدان  الفائ�سة عن حاجتها اىل  الغذائية 
النامية  الدول  على  ال�رضوري  من  ولذلك  والفقرية 
تطويرها  اجل  من  الزراعية  ثروتها  اىل  االلتفات 
ان  الفائ�ض.  اىل  الو�سول  يكن  مل  ان  وتنميتها 
منخف�ض  العراقية  للحيوانات  االنتاج  م�ستوى 
الدول  الن  العاملي  االنتاجي  بامل�ستوى  مقارنة 
والغذائية  ال�سحية  بالرعاية  اهتمت  قد  املتقدمة 
لرثوتها  الوراثي  الرتكيب  حت�سني  اىل  باالإ�سافة 

احليوانية.
احليوانية  االنتاجية  الكفاءة  انخفا�ض  يعزى  كما 
اىل  العراق  يف  املنتجات  هذه  ا�سعار  ارتفاع  اىل 
العديد من املتغريات بع�سها حملي والبع�ض االخر 

تتحكم فيه الظروف الدولية 

بغداد متابعة

مقترحات إلنشاء مدن جديدة لحل أزمة السكن في العراق
  

االأزمات  واحدة من  العراق  ال�سكن يف  اأزمة 
الكبرية التي مل جتد طريقها للحل اأو تقلي�ض 
حجم امل�سكلة اإىل م�ستوى معقول حلد االآن، 
فالزالت احللول حمدودة جداً ،و�سنبني مدى 
حم��دودي��ة احل��ل��ول امل��وج��ودة الح��ق��ًا، وال 
قريب  اأو  امل�سكلة  حجم  م�ستوى  اإىل  ترتقي 
منها  تتولد  التي  ال�سلبيات  عن  ف�ساًل  منه، 
والتي تكون غري منظورة يف الغالب. قبل اأن 
احللول  عن  �سنتحدث  مقرتحنا  يف  نخو�ض 
ال�سكن،  اأزم��ة  ملعاجلة  حاليًا  امل�ستخدمة 
املنظورة  غري  وال�سلبيات  جدواها،  ومدى 

التي تنتج عنها:
طرق معاجلة اأزمة ال�سكن احلالية:

ميكننا ت�سنيفها اإىل �سنفني رئي�سيني:
اأ-حلول حكومية:

ونق�سد بها احللول التي تتكفل بها اجلهات 
احلكومية، وتكون هي امل�ساهم االأكرب فيها، 

وهي تنح�رض مبا يلي:

-1توزيع قطع االأرا�سي املخ�س�سة لل�سكن:
احلكومات،  عليه  داأبت  تقليدي  اإجراء  وهو 
االأرا�سي  قطع  بتوزيع  قيامها  به  ونق�سد 
�سمن حدود بلديات املدن بني فرتة واأخرى 
على فئات حمددة وباآليات تكون يف الغالب 
حمدود  اإج��راء  وهو  للجميع،  مر�سية  غري 
االأثر وغري جمدي عمليًا لالعتبارات التالية:
وبع�ض  املوظفني  �رضيحة  ي�سمل  اأ-كونه 
ال�سهداء  االأخرى كعوائل  ال�رضائح املحدودة 

وغريهم وال ي�سمل اجلميع.
ب-يتوقف على حتديث الت�سميم االأ�سا�سي 
للمدن، وهذا ما ال يحدث اإال كل عدة �سنوات 
عديدة  ل�سنوات  امل��دن  بع�ض  تبقى  وق��د 
عاجزة عن توزيع قطع االأرا�سي لعدم وجود 

�سواغر لديها �سمن ت�سميمها احلايل.
ج-اآلية تنفيذه يرافقها الكثري من االأخطاء 
وفيها  املتوفر-  ملحدودية  مربر  -بع�سها 

حماباة وا�سحة.
قائمة  ال�سكن  قطعة  بناء  م�سكلة  د-تبقى 

وتتطلب حلواًل.

ال�سلبيات 
ال�������ت�������ي 
على  ترتتب 

هذه الطريقة:
اأ-ع������������������دم 
االإن�������������س������اف 

يدفع  الدولة  موظفي  على  االأم��ر  واقت�سار 
الدولة هو  العمل عند  ال�سغط جلعل  باجتاه 
املعيار يف البطالة من عدمها وهو اأمر غري 

�سحيح.
ب-اختالف يف التوزيع بني مدينة واأخرى 
�رضط  مع  -خا�سة  املدن  بني  تفاوت  يولد 
هجرة- اأو  م�ساكل  ورمبا   - الراأ�ض  م�سقط 

غري منظورة يف الغالب.
وارتباط  البلدية  ح��دود  ���رضط  ج-ل��وج��ود 
املو�سوع بتحديث الت�سميم االأ�سا�سي الذي 
من  القريبة  الزراعية  املناطق  على  يزحف 
النظر عن  وبغ�ض  فقط  قربها  املدن ملجرد 
�سيولد  وهذا  الزراعية،  واأهميتها  خ�سوبتها 
جتريف  ع��رب  ال��زراع��ة،  يف  كبرية  م�ساكل 
املدن  وزح��ف  املهمة  الزراعية  املناطق 

باجتاهها.
اإج����راءات  الت�سميم  حت��دي��ث  د-ي��ت��ط��ل��ب 
خاللها  يكون   - �سنوات  –رمبا  مطولة 
البناء الع�سوائي قد ا�ستهلك الكثري من قطع 
مالمح  وغري  لل�سكن  املخ�س�سة  االأرا�سي 
ال��ت�����س��م��ي��م 
نحو االأ�سواأ، 
ف�ساًل عن اإن 
وجود م�ساكن 
���س��اب��ق��ة حت��دد 
االختيارات  من 
وهو  الت�سميم  يف 
الأن  منه  مفر  ال  اأمر 
امل��ن��اط��ق ال��زراع��ي��ة 
ال��ق��ري��ب��ة م���ن امل���دن 
متتاز بكثافة البناء فيها 
للبناء  ج��اذب��ة  وبكونها 
الع�سوائي لقربها من املدن.

د-ت����وزي����ع ال��ق��ط��ع ب��ه��ذه 
الطريقة يزيد الكثافة ال�سكانية 
ال��واق��ع  يف  وه����ي  امل����دن  يف 
امل��روري��ة  ال��زح��ام��ات  م��ن  تعاين 
�سوارعها  الغالب ل�سيق  الكبرية يف 
الن�سبة  هذه  من  الأقل  م�سممة  الأنها 

ال�سكانية.
ه�-توزيع قطع االأرا�سي بدون اأي بنية 
يثقل  االأر����ض  على  خ��دم��ات  وال  حتتية 
كاهل موازنة املحافظات التي مل تنجز حلد 
اإال ن�سب قليلة من اخلدمات يف مدنها  االآن 

احلالية.
و-�ستكون هناك ع�سوائية يف البناء من قبل 
لعدم  ال�سكنية  القطع  تلك  من  امل�ستفيدين 
مو�سوع  يف  خا�سة  لذلك،  معايري  وج��ود 

ارتفاع اأ�سا�ض البناء عن االأر�ض.
ز-تكلفة توفري اخلدمات بعد وجود املباين 
قورنت  ما  اإذا  جداً،  مرتفعة  �ستكون  الحقًا 
يف  عنه  �سنتحدث  ال��ذي  اخلدمات  بتوفري 

مقرتحنا.
-2�سلفة االإ�سكان:

االإ�سكان،  وزارة  تقدمها  مالية  �سلفة  وهي 
وتقت�رض على موظفي الدولة وتكون مبالغها 
غري كافية و�رضوطها واآلية احل�سول عليها 

مع  لالأغلبية،  منا�سبة  غري  الزالت  وال�سداد 
حمدودية ال�سلف التي ميكن اإعطائها �سنويًا.
تكون  والتي  االأخ��رى  ال�سلف  لها  وي�ساف 

فوائدها كبرية ومرهقة يف الغالب.
-3بناء املجمعات ال�سكنية:

وتقوم بهذا العمل جهتان:
اأ-وزارة االإ�سكان:

وقد بنت والزالت تبني عدد من املجمعات 
-يف  امل��دن  بلديات  ح��دود  �سمن  ال�سكنية 

الغالب - �سمن تخ�سي�سات الوزارة.
ب-هيئة اال�ستثمار:

�سكنية  جممعات  بناء  رخ�ض  اأعطت  وق��د 
لعدد من ال�رضكات بداأ البع�ض منها بالعمل 

فعليًا ون�سبة ما يتم اإجنازه حمدود جداً.
جدواها:

فهي  االإ���س��ك��ان  ملجمعات  اأ-ب��ال��ن�����س��ب��ة 
منها  ي�ستفيد  وال  معينة  ل�رضائح  تخ�س�ض 

اجلميع.
زالت  فال  اال�ستثمار  ملجمعات  ب-بالن�سبة 
الفائدة  ف��اإن  وبالتايل  االأ�سعار  مرتفعة 
التنفيذ  منها حمدودة، ف�ساًل عن �سعوبات 

والت�سويق.
�سمن   - الغالب  -يف  املجمعات  ج-تبنى 
مرغوب  غري  وهو  العمودي  البناء  اأ�سلوب 
اجتماعيًا يف الكثري من مناطق العراق، وال 
مع  املحافظات  من  الكثري  يف  له  ���رضورة 

وجود امل�ساحات ال�سا�سعة الفارغة.
اأ�سلوب  اأي  فقط،  االأ�سلوب  هذا  اعتمدنا  لو 
بناء املجمعات لنعالج اأزمة ال�سكن احلالية، 
دون اأخذ النمو ال�سنوي فيها بنظر االعتبار، 
بحاجة  فاإننا  مثاًل،  قار،  ذي  حمافظة  يف 

الأكرث من “100 �سنة” الإجناز ذلك!
ال�سلبيات غري املنظورة التي ترتتب على هذا 

االأ�سلوب:
�سمن  يكون  ال�سكنية  املجمعات  -1بناء 
يف  منها  قريبًا  اأو  امل��دن  بلديات  ح��دود 
التي  امل�سكلة  نف�ض  يولد  وه��ذا  ال��غ��ال��ب، 
قطع  ت��وزي��ع  م��و���س��وع  يف  عنها  حتدثنا 
الكثافة  زي���ادة  م�سكلة  وه��ي  االأرا����س���ي، 
يف  وامل��دن  كبري،  ب�سكل  للمدن  ال�سكانية 

الغالب غري مهياأة لذلك.
لتلك  اخ��ت��ي��اره��ا  مت  ال��ت��ي  -2املواقع 
باالإمكان  ك��ان  مميزة  مواقع  املجمعات 
اال���س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا ك��م��واق��ع مل�����س��اري��ع 
توفر  ع��دم  اأخ���ذ  م��ع  اأف�����س��ل،  ا�ستثمارية 
امل�ساحات املميزة يف املدن ب�سهولة وكون 
ميكن  كبرية  مل�ساحات  حتتاج  املجمعات 
على  اآخر  نوع  من  م�رضوع  من  اكرث  اإجن��از 

نف�ض تلك امل�ساحة.
للمجمعات  اخل��دم��ات  ت��وف��ري  -3يبقى 
-خا�سة اال�ستثمارية منها - م�سكلة اأخرى 

ترهق كاهل موازنة املحافظات املحدودة.
بخ�سو�ض  حوله  نتحدث  اأن  اأردن��ا  ما  هذا 
�سديد،  باخت�سار  احلالية  احلكومية  احللول 
اأخرى  حكومية  حلول  عن  احلديث  وتركنا 

ملحدوديتها.
ب-حلول غري حكومية:

يكون  التي  ال�سكن  اأزمة  حلول  بها  ونق�سد 
للمواطن الدور االأكرب فيها، وهي غري احللول 
التي حتدثنا عنها �سابقًا، ومن هذه احللول:

-1بناء دار على ح�سابه اخلا�ض:
تكلفة  الأن  حم��دود،  لعدد  متاح  احلل  وه��ذا 
لن�سبة  اإال  متاحة  لي�ست  املنا�سب  البناء 
حمدودة، لذا فهي لي�ست ذات جدوى ما دام 

م�ستوى دخل الفرد منخف�سًا.
اأكرث: اأو  اإىل دارين  -2�سطر الدار 

العمودي،  البناء  اأو  االأف��ق��ي  ال�سطر  ع��رب 
حاًل  يوفران  وكالهما  م�ساكل،  اأقل  والثاين 
اإال  متاح  غري  وهو  نهائيًا،  حاًل  ال  موؤقتًا 
والتي  الكبرية  امل�ساحات  ذات  البيوت  يف 
قد ميكن  اأفرادها،  بني  توافق معقول  يوجد 
جتاوز م�سكلة امل�ساحة يف البناء العمودي، 
لي�ست ذات جدوى، وتزيد  الطريقة  لذا فهذه 
الكيلو مرت املربع  ال�سكانية يف  الكثافة  من 
يف  كبرية  م�ساكل  يخلق  وهذا  كبري،  ب�سكل 
املدن،  يف  الزحام  وك��رثة  اخلدمات  توفري 
قد  التي  االجتماعية  امل�ساكل  عن  ف�ساًل 

ترتتب على هذا احلل.
�سمن  ال��زراع��ي��ة  املناطق  يف  -3البناء 

اأر�سه اأو قريبًا منها:
لعدم  حاليًا  قانوين  غري  يعد  االأم��ر  وه��ذا 
االأرا�سي  يف  البيوت  ميلك  ت�رضيع  وج��ود 
من  ال��دار  �ساحب  ي�ستفيد  ال  لذا  الزراعية، 
اأي امتياز متنحه الدولة ل�ساحب العقار من 
�سلف وغريه، يف حني اإن اإيجاد قانون لذلك 
عرب تفعيل مو�سوع القرى الع�رضية وقبلها 
يخلق  ل�ساغليها  الزراعية  االأرا�سي  متليك 
حالة كبرية من اال�ستقرار ويقلل من الطلب 

املتزايد على ال�سكن يف املدينة.
حاًل  يعد  ال  احلالية  الظروف  �سمن  ولكن 
الدور  اأ�سحاب  الغالب  لذا يبحث يف  نهائيًا 
على  للح�سول  فر�ض  عن  االأماكن  تلك  يف 
قطعة اأر�ض اأو عقار يف املدن ب�سكل م�ستمر، 
ت�سميم  يف  تخطيط  وجود  عدم  عن  ف�ساًل 
الع�سوائي  للعمل  امل�ساألة  وترك  القرى  تلك 

وواقع احلال ليفر�ض نف�سه.
-4البناء يف الع�سوائيات:

يف اأطراف املدن اأو داخلها، وهذا خلق اأحياء 
ع�سوائية )جتاوزات( ذات م�ستوى منخف�ض 
عالية  وفو�سوية  اخلدمات،  يف  كبري  ب�سكل 
حل  مت  ولو  وال�سوارع،  املنازل  ت�سميم  يف 
والفقراء  املحدود  الدخل  لذوي  ال�سكن  اأزمة 

ملا مت اللجوء ملثل هذا اال�سلوب.
تلك  يف  البناء  يف  الكثريون  ت�سجع  وق��د 
الدخل  متو�سطي  بع�ض  من  حتى  املناطق، 
واالأخبار  االإج��راءات  بعد  احلال،  ومي�سوري 
رغم  لهم،  ال��دور  متليك  عن  تتحدث  التي 
للمتاجرة  ال�سيا�سيني  وتناف�ض  التجاوز، 

بهذه امل�ساألة يف االنتخابات.
اإىل هنا نكون قد اأكملنا احلديث عن احللول 
ال�سكن  اأزم��ة  ملعاجلة  حاليًا  امل�ستخدمة 
وتعرفنا، واإن كان ب�سكل خمت�رض، على عدم 
جدواها، وعلى بع�ض ال�سلبيات التي ترتتب 

عليها وتكون غري منظورة يف الغالب.

المهندس رشيد السراي:

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

505.22
5.24
1.03%

789,884,441
1,270,734,714

458
31
6
8
17

0.90
159,040,354.00

0.14
116,900,000.00

0.36
98,128,571.00

1.35
60,300,000.00

0.42
50,000,000.00

)BSUC( سومر

)BDSI( سالم

)BCOI( أهلي

)IBPM( تغليف

)BROI( كريدت

7.10
178,892,432.00

0.90
144,513,056.00

0.32
127,338,224.00

0.63
60,177,000.00

0.68
58,397,396.00

)SKTA( شماكس

)BSUC( سومر

)BGUC( خليج

)IMAP( مندوا

)BBOB( بغداد
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االقتصاد العالمي وآفاق النمو واالستقرار بين الدول

العاملي،  االقت�ساد  اف��اق  عن  االح��دث  تقريره  يف 
النقد  �سندوق  خف�ض   ،2016 يناير  يف  وال�سادر 
النمو االقت�سادي  الدويل من توقعاته حيال معدالت 
ابرز  بحذر  التقرير  وناق�ض  العامل.  بلدان  خمتلف  يف 
خالل  العاملي  االقت�ساد  مل�سار  املتوقعة  التحديات 
اال�سباب  خمتلف  اب��راز  مع  والقادم،  اجل��اري  العام 
تقوده  الذي  التنموي  الزخم  انح�سار  خلف  الكامنة 

االقت�سادات ال�ساعدة.
بالتذبذب  العاملي  االق��ت�����س��ادي  الن�ساط  وات�سم 
معدالت  تراجع  بفعل  املا�سي  العام  خالل  والتباطوؤ 
النمو يف اقت�سادات االأ�سواق ال�ساعدة واالقت�سادات 
يزال  ال  بينما  التوايل،  على  اخلام�ض  للعام  النامية 
نظرا  حم���دودا  املتقدمة  االقت�سادات  يف  التعايف 
ال�ستمرار م�ساعفات االزمة املالية العاملية. وب�سكل 
عام ت�سهم ثالثة حتوالت رئي�سة يف تقلي�ض التوقعات 

حول اآفاق النمو االقت�سادي العاملي:
1 -�سعف االقت�ساد ال�سيني.

خيم تباطوؤ الن�ساط االقت�سادي يف ال�سني وا�ستعادته 
اال�ستهالك  ن��ح��و  حت��ول��ه  م��ع  ب��ال��ت��دري��ج  ل��ل��ت��وازن 
واخلدمات بعيدا عن اال�ستثمار وال�سناعات التحويلية 
على امل�سهد املايل واالقت�سادي العاملي. وي�سهد النمو 
الكلي يف ال�سني انح�سارا ملحوظًا بفعل تباطوؤ حركة 
الواردات وال�سادرات بوترية اأ�رضع من املتوقع، وهو 
اإىل �سعف ن�ساط اال�ستثمار  ما يرجع يف جانب منه 
وال�سناعة التحويلية. وتنت�رض تداعيات هذه التطورات، 
اأداء اقت�ساد ال�سني  اإىل جانب خماوف ال�سوق ب�ساأن 
يف امل�ستقبل، نحو اقت�سادات اأخرى من خالل قنوات 
من  وكذلك  االأولية،  ال�سلع  اأ�سعار  و�سعف  التجارة 
خالل تراجع الثقة وتزايد التقلب يف االأ�سواق املالية.

اأ�سعار الطاقة وال�سلع االأولية. 2 -انخفا�ض 
مراكز  على  �سغوطا  النفط  اأ�سعار  انخفا�ض  يفر�ض 
املالية العامة يف البلدان امل�سدرة للنفط اخلام ويلقي 
باأعبائه على اآفاق النمو فيها، بينما يدعم الطلب يف 
القطاع العائلي ويخف�ض تكاليف الطاقة على قطاع 
خا�سة  اخلام،  للنفط  امل�ستوردة  البلدان  يف  االأعمال 
انخفا�ض  ينتقل  حيث  املتقدمة،  االقت�سادات  يف 

اأن  ورغم  النهائي.  امل�ستخدم  اإىل  بالكامل  االأ�سعار 
املعرو�ض  بزيادة  املدفوع  النفط  اأ�سعار  انخفا�ض 
النفطي قد يدعم الطلب العاملي نظرا، لزيادة امليل اإىل 
االإنفاق يف البلدان امل�ستوردة للنفط مقارنة بالبلدان 
امل�سدرة للنفط، فقد اأدت عدة عوامل يف ظل الظروف 
النخفا�ض  االإيجابي  التاأثري  اإ�سعاف  اإىل  الراهنة 

اأ�سعار النفط.
البلدان  من  كثري  يف  املالية  التحديات  متار�ض  اأواًل: 
امل�سدرة للنفط دورا �سلبيا على املوازنة واالقت�ساد، 
�سدمة  ا�ستيعاب  يف  البلدان  هذه  قدرة  من  يحد  ما 
اال�سعار، وي�ستلزم تخفي�ض الطلب املحلي لديها ب�سكل 

كبري.
ثانيًا: كان النخفا�ض اأ�سعار النفط تاأثري ملحوظ على 
اال�ستثمار يف قطاع النفط والغاز، مما قلل كذلك من 

معدالت الطلب الكلي على م�ستوى العامل.
البلدان  يف  اال�ستهالك  م�ستويات  حت�سن  ظل  ثالثًا: 
انخفا�ض  بفرتات  مقارنة  �سعيفًا  للنفط  امل�ستوردة 
اأ�سعار النفط ال�سابقة، وقد يكون ذلك نتيجة ال�ستمرار 
خف�ض التمويل بالديون يف بع�ض هذه االقت�سادات. 

او ب�سبب حمدودية انتقال اآثار االنخفا�ض يف االأ�سعار 
يف  رئي�سا  عامال  ي�سكل  ما  وه��و  امل�ستهلكني.  اإىل 
ا�سعاف م�ستويات التعايف يف العديد من اقت�سادات 

االأ�سواق ال�ساعدة واالقت�سادات النامية.
3 -ت�سديد ال�سيا�سة النقدية يف الواليات املتحدة.

موؤخراً، يف  املتحدة  الواليات  الفائدة يف  ا�سعار  رفع 
ظل �سالبة تعايف االقت�ساد االأمريكي خيم على افاق 
خلفه  ما  مع  خ�سو�سًا  العاملي،  االقت�سادي  النمو 
ما  وهو  االمريكي،  ال��دوالر  قيمة  زي��ادة يف  من  ذلك 
يهدد معدالت منو االقت�ساد العاملي املتوا�سعة نظرا 
العاملي.  التجاري  التبادل  ميزان  يف  الدوالر  ملوقع 
من  العديد  يف  املركزية  البنوك  توا�سل  املقابل،  يف 
االقت�سادات املتقدمة اعتماد �سيا�سة الت�سهيل الكمي 
) تي�سري ال�سيا�سة النقدية(، اذ مت�سي �سيا�سة التي�سري 
وا�سع  واليابان على نطاق  اليورو  النقدي يف منطقة 
االأو�ساع  ت��زال  ال  ع��ام،  وبوجه  متوقعًا.  ك��ان  كما 
للغاية  تي�سريية  املتقدمة  االقت�سادات  داخل  النقدية 
خالل  واملايل  االقت�سادي  التحفيز  من  ملزيد  توخيًا 

العام اجلاري.

د حيدر حسين آل طعمة


