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المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورهما في تنمية االقتصاد العراقي

 ميثل التمويل احد اهم عنا�رص تنمية املفا�صل 
االقت�صادية االنتاجية واخلدمية وانعكا�صات 
ذلك على امل�صتوى املعا�صي الفراد املجتمع، 
افكارا  تتبنى  العوائل  من  الكثري  بداأت  حيث 
ال�صغرية  امل�صاريع  خالل  من  جديدة  تنموية 
اقت�صاد  تدعم  ا�صبحت  التي  واملتو�صطة 

العائلة.
قال:  ال�صمري  �صادق  د.  االقت�صادي  اخلبري 
تغزو  بداأت  التي  اجلديدة  التمويل  ا�صكال  من 
امل�صارف  توفره  ما  االقت�صادية  ال�صاحة 
التي  للم�صاريع  تخ�صي�صات  من  اال�صالمية 
اقت�صادية  كتل  خاللها  من  تنه�ض  ا�صبحت 

مهمة على م�صتوى العامل.
وا���ص��اف رغ���م ح��داث��ة جت��رب��ة امل�����ص��ارف 
عقود،  بب�صعة  املقا�ض  وعمرها  اال�صالمية 
من  ك��ب��ريا  ج���زءا  تقتطع  ا�صبحت  ولكنها 
احل�صة الت�صويقية للم�صارف التقليدية وكذلك 
جديدة  اقت�صادية  قنوات  ادخال  يف  جناحها 
تثبيت  من  متكنت  وبالتايل  وحيوية  هادفة 
اركان ال�صريفة اال�صالمية على م�صتوى العامل 
وهذا ما جعلها ت�صتهدف من اطراف كثرية، ان 
جناحها على امل�صتوى االقليمي والدويل الذي 
ال احد ميكن انكاره او جتاهله والذي انعك�ض 
تديرها  التي  للموجودات  الهائل  احلجم  يف 
 )700( بحدود  بلغت  التي  امل�صارف  ه��ذه 
حجم  ينمو  ان  املتوقع  وم��ن  دوالر  مليار 
 4 2016 لي�صل بحدود  اعمالها مطلع العام 

ترليون دوالر وبن�صبة منو 35 باملئة.
يف  اال�صتثمار  جم��االت  مناق�صة  اىل  وا�صار 
العراق وعمليات متويل امل�رصوعات ال�صغرية 
اال�صالمية  امل�����ص��ارف  ودور  واملتو�صطة 
غرفة  موؤمتر  يف  امل�رصوعات  ه��ذه  بتمويل 
جتارة دبي املقام يف اربيل بح�صور عدد من 
اال�صالمي  الوطني  امل�رصف  منها  امل�صارف 
وم�رصف جيهان وم�رصف ال�صمال وم�رصف 
كرد�صتان وم�رصف بغداد ومدير عام م�رصوع 
امل�صارف  وبع�ض  االعمال  ورج��ال  التنمية 

االجنبية.
منافذ  من  م�صتفيد  ح�صني  غريب  احمد  ام��ا 
اال�صالمية  امل�صارف  توفرها  التي  التمويل 
من  متكن  قر�ض  على  ح�صل  ان��ه  ق��ال:  فقد 
عن  عبارة  �صغري  م�رصوع  ان�صاء  من  خالله 

م�صنع  اىل  ت��ط��ورت  �صغرية  ح���دادة  ور���ص��ة 
بقر�ض  امل�رصوع  دع��م  مت  حيث  عامني  بعد 
اجل��دوى  امل�����رصوع  حقق  ان  بعد  تطويري 
االقت�صادية، و�صار يوفر اكرث من 15 فر�صة 

عمل بعد ان بداأ ب�صاحب امل�رصوع وعامل.
�صاحب  خلف  عدنان  �صهاب  بني  حني  يف 
بعد  القر�ض  على  ح�صل  انه  �صغري  م�رصوع 
اليه،  يهدف  ال��ذي  امل�����رصوع  خطة  ق��دم  ان 
وقال: متكنت من خالل القر�ض تاأ�صي�ض حمل 
ليكون  بعد  فيما  تطور  الغذائية  امل��واد  لبيع 
انه عمل على ت�صديد  ا�صواقا كبرية، الفتا اىل 
من  ح��ددت  التي  الثابتة  باملواعيد  القر�ض 
ان  ليقول  ال�صمري  وعاد  التمويل.  منفذ  قبل 
ليتجاوز  ارتفع  اال�صالمية  امل�صارف  ع��دد 
يعادل  ما  اي  بلدا   57 ال�)600( منت�رصة يف 

وجناحها  ن�صاطها  وا�صبح  العامل،  دول  ثلث 
للم�صارف  الطويل  بالتاريخ  مقارنة  ملمو�صا 
تلك  اكتنفته  وم��ا  )ال��ت��ج��اري��ة(  التقليدية 
والتحديات  والعقبات  امل�صاعب  التجربة من 
االداري��ة(.   - القانونية   - الت�رصيعية  )منها 
اال�صالمية  امل�صارف  متويل  ان  اىل  ولفت 
التي  ال�صغرية واملتو�صطة  يتجه للم�رصوعات 
يف  ال�رصكات  اجمايل  من  باملئة   90 متثل 
 60 من  اكرث  توفر  العامل،  اقت�صادات  معظم 
وت�صاهم  العمل،  فر�ض  اجمايل  من  باملئة 
املحلي.  الناجت  من  باملئة   50  40- بحدود 
يذكر ان 60 مليون �صخ�ض يف العامل العربي 
يعي�صون مبعدل 2 دوالر يوميا اذ يعي�ض 8 ،2 
 6،4 عددهم  البالغ  العامل  �صكان  من  مليار 
يوميا  دوالري��ن  من  اقل  على  �صخ�ض  مليار 

فقر  يف  يعي�صون  ممن  مليار   1،1 ومنهم   .
ال�صمري اىل ان م�رصوع حممد  مرتفع. وا�صار 
الذي   1977 البنغال م�رصوع غرامني  يون�ض 
اقرتح فكرة )القر�ض ال�صغري( قدم بحدود 70 
مليار دوالر قرو�صا �صغرية متناهية ال�صغر 
�صدد املقرت�صون 99 باملئة منها وبهذا راهن 
املتناهية  القرو�ض  على  ال��دويل  املجتمع 
ال�صغر للحد من الفقر التاحة الفر�صة امامهم 
وانقاذ  عمل  فر�ض  وايجاد  دخلهم  لزيادة 
اأن عدد  مبينا  الفقر،  دائرة  الفقراء من  هوؤالء 
العربية  ال��دول  يف  املتو�صطة  امل�رصوعات 
 90 ميثل  م�رصوع  الف   341 من  باكرث  قدر 
باملئة من احلجم الكلي لل�صناعات التحويلية 
ماليني   3،2 من  اك��رث  بها  ويعمل  العربية 

عامل.

خاص

مشاكل الزراعة في العراق.. متى وكيف تنتهي؟
عام  احلديثة  العراقية  الدولة  تاأ�صي�ض  منذ   
يف  ت�صع  املتعاقبة  واحلكومات   )1921(
انطالقًا  الزراعي  القطاع  تطوير  اأولوياتها 
اإدراكها الأهمية هذا القطاع يف النهو�ض  من 
باالقت�صاد امل�صتدام وتقدم البالد، لكن مل توؤد 
املرجوة  النتائج  اإىل  ال�صيا�صات  تلك  من  اأي 
هنا  الب�صيطة  النجاحات  بع�ض  حتقيق  ورغم 
وهناك، اإال اأنها مل ترتق مل�صتوى الطموح، بل 
نعي�صه  الذي  احلال  واقع  فان  ذلك  من  واأكرث 
)مبا  الزراعي  القطاع  تخلف  اإىل  ي�صري  يوميًا 
يف ذل��ك ال���رثوة احل��ي��وان��ي��ة( وم��ع��ان��اة هذا 
القطاع من م�صاكل يف عدم القدرة على تغطية 
واأ�صبحنا  املطلوب،  باالإنتاج  املحلية  ال�صوق 
واحليوانية  الزراعية  املنتجات  كل  ن�صتورد 
بال ا�صتثناء من اخلارج، عدا هجرة اأهل الريف 
امل�صاكل  من  وغريها  والبطالة  املدنية  اإىل 
يت�صور  قد  القطاع.  هذا  تدهور  على  املرتتبة 
اإىل االحتالل  التدهور  البع�ض يف ت�صمية هذا 
 )2003( عام  بعد  م�صاكل  من  �صاحبه  وما 
اإىل  الو�صول  اأردنا  ما  اإذا  يكفي  ال  هذا  ولكن 
حلول ناجحة للنهو�ض بواقع القطاع الزراعي 
الزراعية  امل�صاألة  اإن  ب�صكل حقيقي وم�صتدام. 
بقية  عن  خمتلفة  خ�صو�صية  ذات  العراق  يف 
الوفري،  الزراعي  باإنتاجها  املتميزة  البلدان 
هم  الرافدين  بالد  �صكان  اأن  من  الرغم  فعلى 
اأول من اكت�صف الزراعة يف العامل اأجمع، وكما 
“العراق  كتابة  يف  روو  جورج  املوؤرخ  يقول 
الدالالت  من  وا�صحًا  “يبدو  يلي:  القدمي” ما 
املتوفرة لدينا االآن اأن الثورة النيوليثية )اأي 
حتول  عندما  احلديث  احلجري  الع�رص  بداية 
انتاج  اقت�صاد  اإىل  القوت  االقت�صاد من جمع 
احليوانات(  وتدجني  الزراعة  بوا�صطة  القوت 
منطقة  يف  مت�صارعة  بخطوات  حدثت  ق��د 
يف  حاليًا(  العراق  )ب�صمنها  االأدن��ى  ال�رصق 
وقت ما حوايل عام )7000 ق.م(”، اأي بوقت 
مثل  العامل  يف  منطقة  اأي  اإىل  بالن�صبة  مبكر 
وادي النيل اأو الهند وال�صني وغريها. رمبا الأن 
الظروف  باأف�صل  يتمتع  كان  االأدن��ى  ال�رصق 
املناخية املالئمة، ورمبا كان البقعة الوحيدة 
يف العامل القدمي التي منت فيها حبوب احلنطة 
وال�صعري الربية والتي جعلت اإمكانية زراعتها 
يوفر  ومنتظم  وا�صع  ب�صكل  االإن�صان  بوا�صطة 
لفرتة  للتلف  قابل  غري  قوت  تخزين  اأمكانية 
من الزمن، ي�صتطيع االإن�صان اأن ي�صتقر ويكون 
االآن  ندعوها  والتي  مدنية  �صكانية  جتمعات 
كذلك  القدمية”.  الرافدين  وادي  “بح�صارة 
يف  ال�صواد  باأر�ض  عليه  يطلق  العراق  كان 
العبا�صيني  اأيام  واإىل  ذلك  تلت  التي  الع�صور 
ملا  عظيمة  الإمرباطورية  مركزاً  اأ�صبح  حيث 
يتمتع به من مميزات زراعية وخ�صوبة تربة 
عديدة  تطورات  ح�صلت  لكن  وفرية،  وخريات 
الع�صور وع�رصنا احلايل فقد كانت  تلك  بني 
م�رصوطة  املختلفة  ون�صاطاته  االإن�صان  حياة 
وكمية  الرتبة  وطبيعة  ب��االأر���ض  بعيد  حلد 

واالآب��ار  الينابيع  توزيع  وخطوط  االأم��ط��ار 
اجلارية  املياه  ومعدالت  االأنهار  وم�صارات 
العميق  تاأثريها  العوامل  لتلك  لقد كان  فيها، 
جتارته  طرق  توؤ�رص  التي  فهي  االإن�صان  على 
تدعوه  التي  وه��ي  الع�صكرية،  ومغامراته 
الرتحال  عليه  حتتم  اأو  كمزارع  لال�صتقرار 
والبداوة الرعوية عند انتقاله اإىل مرحلة رعي 
احليوانات االأليفة، كما كانت ت�صاهم اأي�صًا يف 
ت�صكيل �صفاته اجل�صمية واخللقية وحتدد منط 
لدرجة  والفل�صفية  الدينية  ومعتقداته  تفكريه 
فلم  البيئة  تطورات كثرية يف  ما.لقد ح�صلت 
القدمية،  وديانها  نف�ض  ت�صري يف  االأنهار  تعد 
ومل تكن ال�صم�ض بتلك احلرارة، ومل يكن هناك 
للكرة  اجل��وي  املحيط  يف  ح��راري  انحبا�ض 
من  املزيد  اإىل  ب��دوره  اأدى  ال��ذي  االأر�صية، 
ملوحة  وزيادة يف  املياه،  ونق�صان  الت�صحر 
و�صعوبات  اخل�صوبة،  يف  ونق�صان  االأر���ض 
املياه  الوفرية يف  االأنهار  الري من  جمة يف 

كما كانت عليه احلال يف الع�صور ال�صابقة.
لقد ا�صتنزفت الفي�صانات الكثري من العنا�رص 
ال�رصورية لنمو الزراعة وكانت عملية التبخر 
ال�رصيع عاماًل مهمًا يف زيادة امللوحة القاتلة 
ال��زراع��ة  تعد  مل  ل��ذل��ك  امل���زروع���ات،  لكافه 
مقت�رصة على ايجاد حلول للعالقة بني مالك 
يت�صور  كما  وامل��زارع  )االإقطاعي(  االأر���ض 
البع�ض، ومل تعد عملية ان�صاء م�صاريع زراعية 
الزراعة  مل�صكلة  جذريًا  حاًل  ت�صكل  حكومية 
القريبة  ال�صنني  اأثبتت جتارب  العراق.كما  يف 
امل�صنية  اجل��ه��ود  تلك  ك��ل  ف�صل  املا�صية 
النفطية  االإي��رادات  �صاعدت  والتي  بذلت  التي 
ف�صل  يقت�رص  ومل  متويلها،  يف  املت�صاعدة 
العراق  على  احلكومية  الزراعية  امل�صاريع  
تلك  يف  �صبقتنا  قد  دواًل  اأمامنا  اأن  بل  فقط، 
الف�صل م�صريها مثل )االحتاد  التجربة وكان 
اإىل  التاأ�صري هنا  ال�صابق(. البد من  ال�صوفيتي 
اال�صتثمارية  لل�رصكات  الرتويج  يف  البدائل 
والبد  اخلا�ض  القطاع  ن�صاط  �صمن  الزراعية 
بكل  ال��زراع��ي  اال�صتثمار  وتن�صيط  دع��م  من 
اال�صتثمار  هيئة  ومنها   املتاحة  الو�صائل 
العديد  هناك  وغريها.  ال��زراع��ي  وامل�رصف 
اعاقة  هامًا يف  دوراً  تلعب  التي  العوامل  من 
احلقلية  املحا�صيل  وتطوير  وزيادة  الزراعة 
ال�صوء  ت�صليط  من  البد  احليوانية،  وال��رثوة 
لر�صم  االعتبار  نظر  يف  ت��وؤخ��ذ  لكي  عليها 
ولكن  وم�صتدامة.  ناجحة  �صرتاتيجية  �صيا�صة 
الرئي�صية  االأ�صباب  اإىل  اأ�صري  اأن  اأود  ذلك  قبل 
ال��ت��ي جتعل م��ن االه��ت��م��ام ب��ال��زراع��ة اأم���راً 
توفري   )1( يلي:  وكما  فيه  ج��دال  ال  حتميًا 
االأزمات  تاأثري  عن  واالبتعاد  الغذائي  االأمن 
العاملية يف �صحة املحا�صيل احلقلية وارتفاع 
من  الغذاء  كون  واالآخ��ر  احلني  بني  اأ�صعارها 
احلاجات املادية االأ�صا�صية يف حياة االإن�صان.
فر�ض  وتوفري  البطالة  م�صكلة  معاجلة   )2(
العنف  اآفة  من  والتخل�ض  باأعداد كبرية  عمل 
حا�صنة  الريف  من  لها  جتد  التي  واالإره��اب 
ماأهول  غ��ري  مناطق  يف  الت�صرت  خ��الل  م��ن 

ونائية 
ي�����ص��ع��ب 
ال��و���ص��ول 

اإليها.
ب���ن���اء   )3(

اقت�صاد متني وم�صتدام وتوفري موارد ا�صافية 
للدولة دون االعتماد الكلي على ت�صدير النفط 
اخلام املحدود واخلا�صع للعديد من االأزمات 

والتقلبات يف االأ�صعار وغريها.
)4( معاجلة البيئة وتقليل التلوث الناجم عن 
حرق كميات كبرية من النفط والغاز وحت�صني 

املناخ.
ملا  ل��الأر���ض  باالنتماء  ال�صعور  تقوية   )5(
املواطن  عروق  يف  تدخل  ثمرات  من  تنتجه 
احليوية  بالطاقة  ومت��ّده  منه  ج��زءاً  وت�صبح 

وحب الوطن وتزيد من حر�صه على بلده.
)6( تزويد ال�صناعة ببع�ض املنتجات كمادة 

اأولية لت�صنيع حاجيات اأ�صا�صية خمتلفة.
ان الزراعة تعتمد على اأربع مكونات اأ�صا�صية 

موؤثرة يف ا�صتدامتها بنجاح وهي:
الب�رصية  الطاقة   2- واملناخ   االأر���ض   1-
االإدارة  املياه -4  امل��زارع(  -3  اأو  )الفالح 
وتوفري البنية التحتية. ولناأخذ كل واحدة من 
يتطلب  ما  ملعرفة  انفراد  على  املكونات  تلك 

من ا�صالح حولها وكما يلي:
العراقية  الرتبة  االأر�ض واملناخ: تختلف   )1(
يف طبيعتها ومكوناتها بني ال�صمال والو�صط 
واجلنوب من حيث اخل�صوبة واملالئمة الأنواع 
حمدودة من املزروعات دون غريها، وميكن 
ت�صنيف معظم االأرا�صي يف الو�صط واجلنوب 
ال�صورية  احل��دود  من  القريبة  املنطقة  )ع��دا 
ذات  باعتبارها  ال��ف��رات(  لنهر  واملحاذية 
خ�صوبة واطئة ا�صتناداً اإىل ت�صنيف فريق من 
ال�صابق(  ال�صوفيتي  )االحتاد  الرو�ض  اخلرباء 
من  ال�صتينيات  يف  العراق  اإىل  قدموا  الذين 
الرتبة تبني لهم  القرن املا�صي، وبعد حتليل 
الرابعة  الدرجة  من  تعترب  العراقية  الرتبة  اأن 
العنا�رص  م��ن  تخلو  الأن��ه��ا  اخل�صوبة،  يف 
عالية  كفاءة  اأع��ط��اء  وع��دم  للنبتة  املفيدة 
الع�صوية  امل���واد  م��ن  وخ��ل��وه��ا  الثمر  م��ن 
حتتفظ  التي  النافعة  والبكرتيا  وال�صيليلوزية 
للنبتة.وكذلك  املفيد  النايرتوجني  بعن�رص 
ال�صقي  عملية  بعد  ال�رصيع  بالت�صلب  تتميز 
واجلفاف مما تت�صبب يف غلق امل�صامات ومنع 
اإىل املزيد  التنف�ض، وحتتاج  النبتة من  جذور 
من التقليب والت�صوية الحتوائها على مركبات 
الكال�صيوم واملغني�صيوم بدرجة كبرية، بينما 
من  عالية  بدرجة  اخل�صبة  االأرا�صي  تتميز 
 )RESILIENCE( االأ�صفنجية  الطبيعة 
يف  االأوىل  ب��ال��درج��ة  ت�صنف  ال��ت��ي  كتلك 
بعدها  وتاأتي  اأ�صود  لونها  ويكون  اخل�صوبة 
االأر�ض ذات اللون البني املحمر التي حتتوي 
على ن�صبة عالية من احلديد واملعادن االأخرى 
عالية،  بكفاءة  املزروعات  لنمو  ال�رصورية 
)ال�صارة( ونق�صان  كذلك فاأن ن�صبه امللوحة 
م�صطرا  الفالح  جتعل  العنا�رص  من  العديد 
تلعب  التي  الكيميائية  االأ�صمدة  من  لالإكثار 
هي االأخرى دوراً يف اإ�رصار الرتبة من خالل 
وزي��ادة  اجلوفية  امل��ي��اه  يف  تلوث  ح�صول 
اجلذور  اإىل  الهواء  نفاذ  ومنع  الرتبة  ت�صلب 
مما ت�صتدعي التقليب الدائم، وكل ذلك يتطلب 
جهداً كبرياً 
و�����رصف 

يف 
االأم����������وال 
مم����ا ي��ج��ع��ل 
غري  املح�صول 
للمناف�صة  ق��اب��ل 
م����ع امل��ح��ا���ص��ي��ل 
امل�����ص��ت��وردة، ك��ذل��ك 
اأخ��رى  خا�صية  هناك 
وهي  العراقية  الرتبة  يف 
ال��ه��ي��دروج��ني  االأ������ض  اأن 
)PH( ملحلول الرتبة قاعدي 
نافع  غ��ري  وه��ذا   )7( ف��وق  اأي 
املطلوب،  باملعدل  االأحياء  لنمو 
بر�ض  ب�صهولة  ذلك  معاجلة  وميكن 
املخفف  الكربيتيك  بحام�ض  الرتبة 
ي�صبح  لكي  ال�صقي  مياه  مع  خلطه  اأو 
االأ�ض الهيدروجني بني )5.5-5( املالئم 
بريطانيا.  يف  به  معمول  هو  كما  للنمو 
لديهم  احلام�صية  االأمطار  من  الرغم  فعلى 
حام�ض  ي�صتخدم  االنكليزي  امل���زارع  ف��اأن 
الكربيتيك يف الرتبة لت�رصيع منو املزروعات 
الع�صبية الأغرا�ض اأعالف احليوانات وغريها.
اأن  ب��ل  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  يعني  ال  ذل���ك  ان 
املراكز  خ��الل  م��ن  وذل��ك  �صهلة،  املعاجلة 
تقوم  اأن  يف  الزراعة  لوزارة  التابعة  البحثية 
للوقوف  منطقة  لكل  العراقية  الرتب  بدرا�صة 
التي  االأ�صلية  والعنا�رص  املكونات  على 
نوع  مع  ين�صجم  ب�صكل  وت�صنيفها  حتتويها 
تربة  لكل  املالئمة  واملزروعات  املحا�صيل 

زراع��ة كل  اأول��وي��ات يف  ان��ف��راد وجعل  على 
�صنف ح�صب اجلدوى االقت�صادي لغلة الدومن 
دون  معني  ملح�صول  ُزرع��ت  لو  فيما  الواحد 
درا�صة  اأهمية  تاأتي  املنطلق  هذا  من  غ��ريه. 
 )FEASIBILITY( االقت�صادية  اجلدوى 
يف معرفة االأ�صلوب املثايل للزراعة ملا توفره 
من  ن��وع  ولكل  اأعلى  اقت�صادي  م��ردود  من 
)قبل  ال�صابقة  احلكومة  داأبت  لقد  املحا�صيل. 
االكتفاء  �صيا�صة  نحو   )2003 عام  التغيري 
الذاتي انطالقا من مبداأ اال�صرتاكية، وما ميكن 
اقت�صادية  خماطر  من  البالد  له  تتعر�ض  اأن 
الأن  اأدت  وغريها  احل��روب  وحمن  كاحل�صار 
الفالح  اجبار  �صيا�صة  ال�صابق  النظام  ينتهج 
وذلك  دون غريه،  زراعة حم�صول معني  على 
الدولة  خزينة  من  املتزايد  الدعم  خالل  من 
والقطن  وال�صعري  احلنطة  حم�صول  لتوفري 
اإىل  ت�صل  مل  والتي  املحا�صيل  من  وغريها 
من  فالبد  االآن  اأما  اأ�صاًل.  املرجوة  النتيجة 
اإىل  اللجوء  من  والبد  ال�صيا�صات،  تلك  تغيري 
باالندماج  ال�صوق”  “اقت�صاد  �صيا�صة  مبداأ 
املناف�صة  يف  والدخول  اخلارجي  العامل  مع 
البالد  عزل  ميكن  وال  حتمية  اأ�صبحت  والتي 
يف  النظر  ف��اأن  لذلك  اآج��اًل.  اأم  عاجاًل  عنها 
اقت�صادي  م�رصوع  لكل  االقت�صادية  اجلدوى 
ت�صبح �رصورية التخاذ القرار ال�صائب ب�صاأنه 
ومن هذا املنطلق فاأن الزراعة يجب اأن تتجه 
اأعلى مع  قيمه م�صافة  ما يحقق  زراعة  نحو 
ال�صرتاتيجية  االأخذ بعني االعتبار املحا�صيل 
مو�صوع  اإىل  وع���ودة  وال�صعري.   كاحلنطة 
اأن  امل��ع��روف  فمن  الرتبة  خ�صوبة  حت�صني 
جذورها  باحتفاظ  تتميز  حما�صيل  هناك 
ال�صم�ض  وعباد  كالبقوليات  بالناتريوجني 
بلدان  التي جرت يف  التجارب  وغريها، ومن 
اأمريكا  بلدان  املثال  �صبيل  على  نذكر  العامل 
وبنما  ونيكاراغوا  هندورا�ض  مثل  الو�صطى 
RED-( احلمراء  الفا�صوليا  اأعطت  حيث 
ملحوظًا،  اقت�صاديا  م���ردوداً   )BEANS
و�صجعت  عندهم  زراع��ي��ة  ث���ورة  واأح��دث��ث 
اأعطت من مميزات يف حت�صني  اال�صتثمار. ملا 
ال��رتب��ة ل��ي�����ض ف��ق��ط م��ن خ���الل االح��ت��ف��اظ 
تربة  تكوين  يف  �صاعدت  بل  بالناتريوجني 
حتتاج  ال   )RESILIENETE( رخ���وة 
اأعالفا  اإعطائها  ويف  )الكراب(  التقليب  اإىل 
االأبقار  منو  يف  ي�رّصع  الذي  بالربوتني  غنية 
اللحوم  انتاج  يف  زي��ادة  وبالتايل  والعجول 
زراعة  فاأن �رصورة  كذلك  االألبان.  ومنتجات 
االأ�صجار املعمرة يف حميط االأرا�صي املوزعة 
على  الفالحني الذين اأعطتهم الدولة االأرا�صي 
باللزمة وذلك بتحديد اأ�صيجة من ذلك االأ�صجار 
لكي تكون م�صدات للرياح احلارة يف ال�صيف 
خمتلفة  زراع��ي��ة  دول  يف  ب��ه  معمول  كما 
اأجرب  قانون  ت�رصيع  مت  حيث  بريطانيا  مثل 
وكان  باالأ�صجار  اأرا�صيهم  بتحديد  املزارعني 
تطوراً  واأحدثث  ع�رص  الثامن  القرن  منذ  ذلك 
ومن  لذلك  احلني.  ذلك  منذ  ملحوظًا  زراعيًا 
البد  الت�صحر  مكافحة  يف  قدمًا  امل�صي  اأجل 
باالإكثار  املزارعني  لتحفيز  �صبل  ايجاد  من 
نحو  جذورها  متد  والتي  االأ�صجار  زراعة  من 
بعد  ال�صقي،  اإىل  احلاجة  دون  اجلوفية  املياه 
وهذا  االأولية،  النبتة  عمر  عن  قليلة  �صنوات 
االأخ�صاب املفيدة يف  �صوف ي�صاعد يف توفري 
الرثوة  زيادة يف  وبالتايل  �صناعات خمتلفة 
اأو  )ال��ف��الح  الب�رصية  الطاقة   )2( الوطنية. 
الزرع  الذي يقوم بعملية  اأن  املزارع(: ال �صك 
فعليًا هو املزارع يف احلقل ولي�ض احلكومة اأو 
وتتوقف  اأخرى،  اأي جهة  وال  املعنية  الوزارة 
من  برمته  ال��زراع��ي  الربنامج  جن��اح  عملية 
خالل العمل الكفء واملثمر ملن يزرع االأر�ض، 
واأكاد اأن اأجزم بعدم وجود مزارع بامل�صتوى 
الع�رصي احلديث )يف االعم االأغلب( باملقارنة 
الزراعي  االإنتاج  ذات  ال��دول  من  الكثري  مع 
بع�ض  يف  اأو  املتقدم  العامل  يف  �صواء  الوفري 
الدول النامية حديثًا. لذلك حتتاج املزيد من 
اجلهد يف االإر�صاد والتوجيه واالإعداد وتطوير 
الثقايف  امل�صتوى  رفع  يتطلب  وذلك  القدرات 
ن�صاء  الريف  الأبناء  االأمية  وحمو  واملعريف 
اإليهم  املعلومة  نقل  ن�صتطيع  لكي  ورج��ااًل 
ب�صهولة. ويتوجب علينا يف و�صع اإ�صرتاتيجية 
بعيدة املدى يف تطوير القطاع الزراعي اتخاذ 

اخلطوات التالية:
الريف  الأبناء  االأمية  حمو  مراكز  اقامة  اأ- 

وتوزيع ن�رصات اإر�صادية دورية عليهم.
ال��ت��دري��ب  ان�����ص��اء امل���دار����ض وم���راك���ز  ب- 
احليوانية  والرتبية  بالزراعة  املتخ�ص�صة 
وال�صحة العامة وحماولة تو�صيل كل خدمات 
من  واخلارجي  الداخلي  العامل  مع  االت�صال 
I - االلكرتوين  الف�صائية والربيد  )القنوات 

مبا  بينة  على  يكونوا  لكي   )TER- NET
حقل  يف  وتقنية  علمية  تطورات  من  يجري 
الزراعة، وت�صهيل طرق االأداء لال�صتفادة منها 

يف حياتهم اليومية وتطوير حياتهم.
تدريبية  دورات  اق��ام��ة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ج- 
وحما�رصات متخ�ص�صة اإر�صادية يف املناطق 
الريفية بالتعاون مع منظمات املجتمع املدين 
لرفع م�صتوى االأداء وتنمية روح املبادرة يف 

حل امل�صاكل الزراعية االآنية.
د- اإر�صال منتدبني من اأبناء الفالحني ال�صباب 
الطالعهم  متخ�ص�صة  اخلارج  اإىل  دورات  يف 
على الطرق احلديثة يف االأداء الزراعي وتربية 
ولفرتات  املتقدمة،  ال���دول  يف  احل��ي��وان��ات 
االنقطاع  هذا  ك�رص  من  يتمكنوا  لكي  ق�صرية 
الطويل عن العامل املتمدن واالرتقاء مب�صتوى 
االأداء الذي �صوف ينعك�ض على زيادة االإنتاج 

وحت�صينه.
ه�- ت�صجيع وزيادة دعم املبادرات الزراعية 
احلديثة من خالل زيادة ح�صة الت�صليف ملن 
وحم�صن  جديد  حم�صول  زراع���ة  يف  ي��ب��ادر 
اأو ان��ت��اج ح��ي��واين ي��ح��دث ط��ف��رة مم��ي��زة يف 
رمزية  ج��وائ��ز  وت��وزي��ع  معني.  اخت�صا�ض 
ونوعية  اإنتاجية  كفاءة  يحقق  الذي  للمزارع 
احل��ي��واين.  اأو  ال���زراع���ي  احل��ق��ل  يف  ع��ال��ي��ة 
وت�صجيع بناء امل�صاريع الزراعية اال�صتثمارية 
التعبئة  بعمليات  تقوم  التي  كتلك  املتكاملة 
والتغليف احلديثة اأو عمليات �صناعية ب�صيطة 
االأل��ب��ان  كاإنتاج  ال��زراع��ي��ة  منتجاتهم  م��ن 
التمور  وتعليب  الطماطة  ومعجون  واللحوم 

وغريها.
والتي  ال�صهلة  املوا�صالت  ط��رق  توفري  و- 
لت�صهيل  واملدينة  الريف  بني  التوا�صل  تتيح 
من  واحليوانية  الزراعية  املنتجات  اإي�صال 
ودعم  الت�صويق  مراكز  اإىل  النائية  املناطق 
تلك  حلفظ  املالئمة  املكيفة  املخازن  ان�صاء 
عملية  ان  املح�صول.  تلف  ملنع  املنتجات 
ان�صاء الطرق والقناطر يف املناطق النائية من 
اخت�صا�ض جمال�ض املحافظات بالتعاون مع 
دون  اأنف�صهم  االأرا�صي  واأ�صحاب  املزارعني 
القيام  وميكن  املركزية،  ال�صلطة  اإىل  احلاجة 
بها للنهو�ض بواقع القطاع الزراعي املتدهور 
هذا  اأن  من  الرغم  على  املياه:   )3( حاليًا. 
لبحث  ويحتاج  متخ�ص�صًا،  اأ�صبح  املو�صوع 
منفرد، ولكن ال بد من  التاأ�صري لبع�ض النقاط 
عرب  املتوفرة  املياه  اأن  وهي  للتذكري  الهامة 
نهري دجلة والفرات والروافد واملياه اجلوفية 
مثايل  ب�صكل  م�صتغلة  غري  للزراعة  ال�صاحلة 
اخلطوات  اتخاذ  من  البد  لذلك  ال��زراع��ة،  يف 
�صيا�صات  تر�صم  اأن  للحكومة  ميكن  التالية:  
بالن�صبة  باالأ�صعار  التحكم  حيث  من  متوازنة 
وال�صعري  كاحلنطة  مثاًل  احلقلية  للمحا�صيل 
والرز وحتى يف جمال الرثوة احليوانية بحيث 
االأزم��ات،  اإىل  امل��زارع  اأو  الفالح  تّعر�ض  ال 
وح��االت  موا�صم  هناك  املثال  �صبيل  فعلى 
عالية  درجة  اإىل  امل��زارع  ربحية  فيها  ت�صل 
جداً وغري معقولة بحيث ال ي�صتطيع هو نف�صه 
باالإرباح  الت�رصف  وكيفية  اأ�صتيعابها  من 
املفاجئة القادمة اإليه، وعدم وجود قدرة على 
ا�صتثمارها يف ان�صاء مزارع منوذجية وتطوير 
حالته االجتماعية، بينما تاأتي موا�صم اأخرى 
كبرية  خ�صائر  اإىل  يتعر�ض  بحيث  القحط  من 
املدينة  اإىل  والهرب  اأر�صه  ترك  على  ترغمه 
املرتتبة  ال��دي��ون  ت�صديد  على  ق��درت��ه  لعدم 
عليه، ان عملية ال�صيطرة على االأ�صعار وحتديد 
اأتباعها  ومدى  احلكومة  على  تعتمد  الربحية 
ل�صيا�صات �صعرية معقولة ومتوازنة للمنتجات 
املقدمة،  واخل��دم��ات  ومداخالتها  الزراعية 
ال�صليم من خالل  التخطيط  وهذا يتوقف على 
احلاجة  ومدى  ال�صوق  حلالة  بيانات  درا�صة 
باالإ�صافة  ونوعياتها  املنتجة  والكميات 
الزراعية  املدخالت  اأ�صعار  يف  التحكم  اإىل 
واخلدمية واملوازنة مع املخرجات، اأن عملية 
الزراعية  منتجات  االأ�صعار  وموازنة  تنظيم 
ميكن التحكم بها من قبل احلكومة من خالل 
زيادة  خلدمة  عملها  يف  ت�صب  عديدة  قنوات 
التوزيع  العدالة يف  الزراعي وحتقيق  االإنتاج 
ما بني املزارع وامل�صتهلك. والبد من ت�صجيع 
للمنتجات  والتغليف  التعئبة  عمليات  ودعم 
الزراعية الريفية لت�صهيل عملية الت�صويق ومنع 
الزراعية  ال�صيا�صات  ان  التلف،  من  املنتجات 
الأنها  احلكومة،  اخت�صا�ض  من  الر�صينة هي 
تنمية  عمليات  عن  امل�صوؤولة  وحدها  هي 
نظام  وج���ود  ل��ع��دم  ون��ظ��را  برمتها  ال��ب��الد 
�رصيبي متطور يف الوقت احلا�رص فاأن عملية 
التنوع  ر�صم �صيا�صات زراعية ر�صينة ت�صمن 
يف املنتجات املربحة وتكفل حاجة امل�صتهلك 

النهائي وحتقق العدالة تعد اأمراً �رصوريًا.

د. سمير حسن ليلو

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

568.77
8.42
1.50%

767,365,652
1,089,571,032

416
33
18
4
11

0.85
407,700,000.00

0.43
233,510,000.00

0.90
124,211,641.00

0.41
61,012,636.00

0.66
55,264,859.00

)BBOB( بغداد

)BCOI( أهلي

)BSUC( سومر

)BGUC( خليج

)BROI( كريدت

0.85
348,484,992.00

0.90
111,790,480.00

0.43
101,170,400.00

0.66
36,015,912.00

0.41
24,915,180.00

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

)BCOI( أهلي

)BROI( كريدت

)BGUC( خليج

الوحدة

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 10

دينار عراقي

47255.6
43317.64
41348.65
35441.7
27565.77
19689.83


