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أبعاد أزمة أسعار النفط على االقتصاديات النامية
باتت  �أزم��ة  من  �لنا�شئة  �القت�شاديات  بع�ض  تعاين 
تتهدد �أ�شو�قها �ملالية باأوخم �مل�شكالت، وتنذر باندالع 
و�شع �قت�شادي ومايل م�شطر جد�ً. فاملالحظ يف هذه 
ترت�جع  �أخ��ذت  عمالتها  �رصف  �أ�شعار  �إن  هو  �ل��دول 
ومقابل  �لقيادية،  �لعمالت  مقابل  كبرية  مبعدالت 
�ل�رصكات  �أ�شهم  �أ�شعار  و�ن  خم�شو�ض،  بنحو  �لدوالر 

و�شند�ت �لقرو�ض باتت تنخف�ض بنحو متو��شل.
�القت�شاديات  بع�ض  يف  �ملركزية  �مل�شارف  وحتاول 
عمالتها  ��شتقر�ر  وتعزيز  �ملوقف  ت��د�رك  �لنا�شئة 
�لفائدة  �أ�شعار  معدالت  رفع  خالل  من  وذلك  �لوطنية 

�لقيادية.
وباملقابل، تزد�د �لدول �ل�شناعية خ�شية من �أن تتحول 
�لدول �لنا�شئة �إىل مركز و�قع فوق بوؤرة زلز�ل عظيم قد 

يخلف ور�ءه �أزمة مالية جديدة عظيمة �الأبعاد.
�أن  منها  ُيفهم  �أن  يجوز  ال  �ملالحظة  ه��ذه  �أن  �إال 
ما  �أم��ر  �ل�شاأن  وعظيمة  �الأبعاد  عاملية  �أزم��ة  �ن��دالع 
قوله  نريد  ما  كل  �إن  �أب��د�ً.  منه  �لفر�ر  باالإمكان  عاد 
�لعديد  على  تفر�ض  �الأزم��ة  هذه  �أن  هو  �أن  هو  هاهنا 
موؤملة  �إج���ر�ء�ت  تنفيذ  �لنا�شئة  �القت�شاديات  من 
�لتكيف  لتحقيق  فح�شب  �رصورية  لي�شت  لكنها  حقًا، 
يف  حاليًا  �ل�شائدة  �جلديدة  �الأو�شاع  مع  �القت�شادي 
�أي�شًا،  ي�شتغرق،  تنفيذها  �أن  بل  �لدولية،  �ملال  �أ�شو�ق 

زمنًا طوياًل.
لي�شت  �لنا�شئة  �القت�شاديات  �أن  �لبيان،  عن  وغني 
فال�شني،  �خل�شائ�ض:  متجان�شة  دول��ي��ة  جمموعة 
وبف�شل ما لديها من فائ�ض عظيم يف ميز�ن �حل�شاب 
�جلاري، ي�شودها و�شع يختلف كلية عن �لو�شع �لذي 
�لهند ب�شفتها دولة تعاين من عجز د�ئم يف  تتميز به 

ميز�ن �حل�شاب �جلاري. على �شعيد �آخر، فاملالحظ هو 
�أن �ملك�شيك �أكرث من �الأرجنتني جناحًا من حيث �أد�ئها 

�القت�شادي.
لالقت�شاديات،  ر�شمو�  قد  كانو�  منا  �لكثريين  والأن 
�ملاأزومة حاليًا، �شورة �يجابية جد�ً يف �شابق �لزمن، 
�قت�شادية  فر�ض  على  ينطوي  م�شتقباًل  لها  وتوقعو� 
و�الأط��ر  �لهياكل  �أن  منا  �لبع�ض  جتاهل  ل��ذ�  باهرة، 
�القت�شاديات  دول  من  �لعديد  يف  �ل�شائدة  �ل�شيا�شية 
يف  �ل�شائدة  و�الأط��ر  �لهياكل  من  �أ�شوء  كانت  �لنا�شئة 
�لدول �ل�شناعية يف �ملنظور �لعام، و�أن تطور �الإنتاجية 
يف �القت�شاديات �ل�شاعدة ما كان يتنا�شب مع ما كنا 
�أ�شو�ق �ملال  �أن  نتمناه لها ونتوقعه منها، كما �أغفلنا 

فيها ما ز�لت مل تتطور بامل�شتوى �ملن�شود.
�أن  حقيقة  على  �شاطعة  �أمثلة  و�ل��ر�زي��ل  رو�شيا  �إن 
�قت�شاد يتميز بتو�فره على قطاع  �لتطور �شوب  درب 

بلغته  �لذي  �لتطور  م�شتوى  ي�شاهي  �شناعي-خدمي 
�لغربية،  و�أوربا  �ل�شمالية  �أمريكا  يف  �ل�شناعية  �لدول 
�إمنا هو درب مرهق، يتطلب بذل جهد جبارة. �أ�شف �إىل 
�إىل تنفيذ  �لدولة بحاجة ما�شة  �لكثري من هذه  �أن  هذ� 
ما  ��شتغالل  �أر�دت  ما  �إذ�  �الأبعاد،  و��شعة  �إ�شالحات 

لديها من طاقات �رصورية لتحقيق �لنمو �ملن�شود.
�القت�شاديات  يف  �ل�شائدة  �ملحلية  �مل�شكالت  �أن  بيد 
�لتي  �الأزمة  �لنا�شئة، لي�شت هي وحدها، �مل�شئولة عن 
هذه  جانب  فاإىل  حاليًا.  �القت�شاديات  هذه  بها  متر 
�مل�شكالت هناك، �أي�شًا، �لظروف �لتي متيز بها �لتمويل 
�لدويل عقب �ندالع �الأزمة �ملالية �لعاملية، �لتي ظهرت 
بو�درها الأول مرة يف �آب/�أغ�شط�ض 2007، بهيئة �أزمة 
�الأمريكي  �القت�شاد  كاهل  على  خيمت  عقارية  رهون 
�أن طفت هذه �الأزمة على �ل�شطح،  يف بادئ �الأمر. فما 
)�مل�رصف  �لفيدر�يل  �الحتياطي  خف�ض  ما  �رصعان 

�ملركزي �الأمريكي( �شعر �لفائدة بنحو دوري.
�الحتياطي  خف�ض   2008 ثاين/يناير  كانون  ففي 
�أرباع  ثالث  مبقد�ر  �لقيادية  فائدته  معدل  �لفيدر�يل 
نادر  ��شتثنائي،  �أجر�ء  وهو  باملائة،   3،5 �إىل  �لنقطة 
معدل  تخفي�ض  �لفيدر�يل  �الحتياطي  وو��شل  �ملثال. 
كانون  بني  باملائة   2 �إىل  تدريجيًا  �لقيادية  �لفائدة 
�إطار  ويف  ثم،  ومن  ني�شان،�أبريل،  ونهاية  ثاين/يناير 
ز�ئد  ك��رى  مركزية  م�شارف  ل�شتة  م�شرتكة  خطوة 
�ل�شني جرى تخفي�ض هذ� �ملعدل �إىل 1،5 باملائة يف 
لت�شهيل عمليات  وذلك   ،2008 �أول/�أكتوبر  ت�رصين   8
كانت  �لتو�شعية  �لنقدية  �ل�شيا�شة  هذه  �إن  �لتمويل. 
�إىل  �ل�شيولة  من  كبرية  مقادير  �نتقال  يف  ت�شببت  قد 
�القت�شاديات �لنا�شئة. ويف �ملقام �الأول، كانت كرى 
روؤو�ض  هروب  عن  �مل�شئولة  هي  �الأوربية  �مل�شارف 
�مل�شارف  فهذه  �لنا�شئة،  �القت�شاديات  �إىل  �مل��ال 

�أخذت تتوجه �إىل �ل�شوق �الأمريكية للح�شول منها على 
بغية  وذلك  متدنية،  فائدة  وباأ�شعار  بالدوالر  قرو�ض 
حتويلها �إىل م�شارف حملية يف �القت�شاديات �لنا�شئة.
على �شعيد �آخر، فبفعل �ندالع �الأزمة �ملالية �لعاملية 
يف عام 2008، ر�أت كرى �مل�شارف �الأوربية نف�شها 
جمرة على تقلي�ض ن�شاطاتها يف جمال منح �لقرو�ض. 
�ال�شتثمار  �شناديق  ك��رى  نه�شت  م��ا  و���رصع��ان 

و�رصكات �لتاأمني �الأمريكية و�الأوربية بهذ� �لدور.
�مل�شتثمرين  كبار  �أن  �إىل  �الإ�شارة  هاهنا  بنا  ويجدر 
على  جمرين  �آخ��ر،  �أو  ل�شبب  كانو�،  �لذين  �ملاليني، 
وقتذ�ك،  �كت�شفو�،  قد  �ملختلفة،  �لدين  �شند�ت  ���رص�ء 
�شند�ت  عائد  معدل  الأن  وذلك  �لنا�شئة،  �القت�شاديات 
�رصكات  عن  �ل�شناعية  �ل��دول��ة  يف  �ل�شادرة  �لدين 
ما  ت�شديد  على  قدرتها  يف  لل�شك  جمال  ال  وحكومات 

بذمتها من ديون، كانت غاية يف �لتدين.

 خاص

دراسة.. التصحر البيئي واالقتصادي في العراق 
  

تاريخه  يف  بيئية  م�شكلة  �أكر  �لعر�ق  يو�جه 
للخطر  تعر�ض  و�لتي  �ل�شديد  بالت�شحر  تتمثل 
�لعو�مل  من  �لعديد  وتتظافر  �لغذ�ئي.  �أمنه 
نتائج  ولها  �شنعها.  يف  و�لب�رصية  �لطبيعية 
وح�شارية  و�جتماعية  و�قت�شادية  بيئية 
وخيمة �أبرزها فقد�ن �الأر��شي �ملنتجة وحترك 
�لرملية  �لعو��شف  وهبوب  �لرملية  �لكثبان 
زيادة  من  عنها  ينتج  وما  �ل�شديدة  و�لرت�بية 
�لتعرف  �لدر��شة  ه��ذه  حت��اول  �ل��ه��و�ء.  تلوث 
ونتائجها  �أ�شبابها  وحتلل  �مل�شكلة  تطور  على 

وتقرتح عدد� من �حللول ملعاجلتها.
يرد�لكثري من �لتعاريف للت�شحر غري �أن �أحدث 
�الأمم  �تفاقية  1994�شمن  يف  �ق��ر  تعريف 
�لت�شحر  ين�ض:  ملكافحة�لت�شحر  �ملتحدة 
�لقاحلة  �ملناطق  يف  �الأر����ض  تدهور  يعني 
و�شبه  �جلافة  �ملناطق  ويف  �لقاحلة  و�شبه 
ت�شمل  خمتلفة  عو�مل  من  ينتج  �لرطبة،�لذي 
�لب�رصية.  و�لن�شاطات  ملناخية  �لتغري�تا 
هدماأ  فالت�شحرعملية  ح��ق��ي��ق��ة�الأم��ر  ويف 
ميكن  لالأر�ض،و�لتي  �حليوية  للطاقة  وتدمري 
ظروف  ت�شبه  ظروف  �إىل  �لنهاية  يف  �أنتوؤدي 
�لو��شع  �لتدهور  م��ن  مظهر  �ل�شحر�ء،وهو 

لالأنظمة �لبيئية، �لذي يوؤدي �إىل تقل�ض �لطاقة 
�لنبات  �الإنتاج  يف  �ملتمثلة  لالأر�ض  �حليوية 
�إعالة  ريف  �لتاأثي  ثم  وم��ن   )1( يو�حليو�ين 

�لوجود �لب�رصي.
�ل�شهل متييز �الأر��شي �ملت�شحرة  قد يبدو من 
لكن يف �حلقيقة من �ل�شعب تعيينها وو�شفها 
�أن  حيث  ب�شيطة.  م�شطلحات  با�شتخد�م 
عدد  على  �لتعرف  يتطلب  �لدقيق  �لت�شخي�ض 
كبري من �لعو�مل، وحتى بعد ذلك فاإن �مل�شكلة 
بخ�شو�ض  �الآر�ء  �ختالف  ب�شبب  معقدة  تبقى 

�الأهمية �لن�شبية للعو�مل �ملختلفة.
وتقدر  �لت�شحر،  ظاهرة  �لعر�ق  يف  تت�شارع 
تتجاوز  باأنها  لها  �ملعر�شة  �الأر��شي  ن�شبة 
ومنذ  �الإجمالية.  �مل�شاحة  جمموع  من   92%
خ�شو�شا  �لن�شبة  هذه  �رتفعت   1981 عام 
كال  دم��رت  �لتي  �لع�شكرية،  �لعمليات  ب�شبب 
من �لرتبة و�لنباتات وكانت لها عو�قب �شلبية 
ت�شنيف  وميكن  �لبيئة.  على  �أخ��رى  �شارة 
به  �ملتاأثرة  و�الأر��شي  لكثافته  �لت�شحر طبقَا 
)2(. �إن زحف �ل�شحر�ء وتو�شعها على ح�شاب 
�الأر��شي �لزر�عية، وعدم كفاية بر�مج مكافحة 
مل�شاحة  م�شتمر  تناق�ض  عنه  ينتج  �لت�شحر، 
يف  و�ل��د�خ��ل��ة  ل��ل��زر�ع��ة  �ل�شاحلة  �الأر����ش��ي 
�الإنتاج �لزر�عي، وخا�شة يف �ملنطقة �لو�شطى 

و�نت�شارها  �مللوحة  تف�شي  جر�ء  و�جلنوبية، 
عدم  �أو  �مل��ب��ازل  �شبكة  تكامل  ع��دم  نتيجة 
�رتفاع �ملياه  �الأر��شي ب�شبب  توفرها وتغدق 
�الأر��شي  يف  وحتى  فيها،  )�لنزيز(  �جلوفية 
عودة  من  تعاين  فاإنها  ��شت�شالحها  مت  �لتي 
 )3( �شوء�ل�شيانة.  نتيجة  فيها  �لرتبة  متلح 
نهاية  �أجنز  �لذي  �لعام  �مل�شب  ي�رصف  حيث 
�إىل  �لبزل  مياه  من   30% فقط   1992 عام 

�خلليج �لعربي.
ويف �ملحافظات نالحظ �الأر��شي �ل�شحر�وية 
منطقة  يف  ت��وج��د  ب��اب��ل  ففي  و�ملت�شحرة، 
�شالح  ويف  )�ل�شوملي/�ملدحتية(  �جلزيرة 
�لدين يف )تكريت وبيجي(، ويف �لقاد�شية يف 
حمافظة  �أر��شي  �أغلب  )�الأنبار(  ويف  )عفك(، 
�أر����ش��ي ���ش��ح��ر�وي��ة، تتعر�ض  �الأن��ب��ار ه��ي 
�الأمطار  قلة  ب�شبب  �لنباتي  �لغطاء  لتدهور 
يف  قار  ذي  ويف  و�لتحطيب،  �جلائر  و�لرعي 
جنوب �لبطحاء ومركز �لنا�رصية �إىل �لب�رصة، 
ب�شبب  �لنباتي  �لغطاء  تدهور  �لب�رصة  ويف 
�لرعي �جلائر و�لتحطيب وتكون بع�ض �لكثبان 
ويف  �أي�شا  و��شط  على  ينطبق  وهذ�  �لرملية، 
و�أبو عدل، ويف  نينوى يف �حل�رص و�ل�شاخنة 
مقاطعة  يف  �ملت�شحرة  �الأر��شي  �أكرث  كربالء 
�لكرط وعني �لتمر و�لرز�زة مب�شاحات تقدر ب� 

كم²،   26
�ملثنى  ويف 
 2 8 0 0
�أر����ش��ى  دومن 
م��ت�����ش��ح��رة، يف 
ق�������ش���اء �خل�����رص 
وه���������ي م���ن���ط���ق���ة 
تتعر�ض  ���ش��ح��ر�وي��ة 
الجن�����������ر�ف �ل����رتب����ة 
�لثابتة  �ل��رم��ال  وت��ك��ون 
ع��دم  ب�شبب  و�مل��ت��ح��رك��ة 
 .)4( خ�رص�ء  �أحزمة  وج��ود 
�لت�شحر  �أن  يتبني  هنا  وم��ن 
من  كانت  و��شعة  مناطق  �أ�شاب 
�أن  مبا  �لزر�عية.  �الأر��شي  �أف�شل 
و�قت�شادية  بيئية  م�شكلة  �لت�شحر 
�إذن  ومتد�خلة؛  معقدة  و�جتماعية 
�لعو�مل  من  جملة  وتت�شابك  تتد�خل 
بالن�شبة  لت�شنعه.  و�لب�رصية  �لطبيعية 
�جلفاف  حاالت  تكرر  جند  �الأوىل  للعو�مل 
فمثال  �الأخ�����رية،  �ل��ع��ق��ود  يف  �ل��ع��ر�ق  يف 
�نخف�شت كميات �الأمطاربن�شبة 30% عن �ل
متو�شطكماهبطمن�شوباملياهفياالأنهار�لرئي�ض
وجنمعنذلك   .  1999 عام  يةباأكرثمن% 50 
�إنتاجاملحا�شياللزر�عية�ملعتمد  ت��ر�ج��ع 
ومنخ�شائريف  %70 �الأمطاربن�شبة  على 
 %63 و   37 �إنتاجالقمحو�ل�شعريبن�شبة 
على  ف��ي��امل��ن��ط��ق��ت��ي��ن��ال��و���ش��ط��ىو�جل��ن��وب��ي��ة 
ما  �إذ�  تعقيد�  �مل�شكلة  وت���زد�د  �لتو�يل)5(. 
 70% ي�شود يف  �ل�شحر�وي  �أن �ملناخ  عرفنا 
�لر�شوبي  �ل�شهل  يف  وباالأخ�ض  �الأر��شي  من 

�الأم��ط��ار  ت���رت�وح  حيث  �لغربية  و�له�شبة 
�لتملح  يعد  ملم.   50-200 بني  ما  �ل�شنوية 
درجة  بلغ  و�ل��ذي  للت�شحر  �لرئي�شي  �لعامل 
�الأمالح  �نت�شار  �إن  �حلقيقة  ويف  جد�.  خطرية 
زر�عته  بعد  وجد  �لنهرين،  بني  ما  �شهل  يف 
�مل�شادر  ت�شري  حيث  متعاقبة،  �أجيال  خالل 
�لتاريخية �إىل �أن تاريخ ري �الأر��شي �لزر�عية 
�آالف  �شتة  من  �أكرث  �إىل  يرجع  �ل�شهل،  هذ�  يف 
�نتقال  �إن  �لقائل،  �ل��ر�أي  جاء  هنا  ومن  �شنة. 
�إىل  �جلنوب  من  �لقدمية  �حل�شار�ت  مر�كز 
�الأم��الح  �نت�شار  �شببه  كان  و�ل�شمال  �لو�شط 
�أن  ويت�شح  �إنتاجها)6(.  وتر�جع  �لرتبة  يف 
�نت�شار �الأمالح يعود للعو�مل �جليمورفولوجية 
�ملياه  وخو��ض  و�ملناخية  و�لهيدرولوجية 
بعدم  �ملتمثل  �لب�رصي  �لعامل  و�إىل  و�لرتبة 
غياب  يعني  وهذ�  مالئمة  ري  طرق  ��شتخد�م 
يف  �ملتبعة  �لعلمية  و�لطرق  �ملائية  �لتقنيات 
�شنو�ت  طلية  �حلديث  كرثة  رغم  �لزر�عة)7( 
م�شكلة  نتجت  �إجماال  بالزر�عة.  �الهتمام  عن 
يتعلق  بع�شها  ع��دي��دة  ع��و�م��ل  ع��ن  �مللوحة 
�الإن�شان  بعمل  و�الآخ���ر  �لطبيعية  بالبيئة 
يف  تاأثريها  درجة  يف  �لعو�مل  هذه  وتتد�خل 
من  م�شتوياتها  تتباين  �لتي  �مللوحة  �نت�شار 
مكان الآخر فتزد�د كلما �جتهنا من �ل�شمال �إىل 
�جلنوب ومن �جلهات �ملرتفعة �إىل �ملنخف�شة. 
ياأتي  حيث  �لبارز  دورها  �لطبيعية  وللعو�مل 
كمية  زي��ادة  ت��وؤدي  �إذ  مقدمتها  يف  �ملناخ 
�الإ�شعاع �ل�شم�شي و�رتفاع �حلر�رة وقلة �لغيوم 
�ل�شمالية  �لرياح  و�شيادة  �لن�شبية  و�لرطوبة 
�لتبخر  �شدة  زي��ادة  �إىل  �لغربية  و�ل�شمالية 
ذلك  ويتز�من  �الأم��الح.  ن�شبة  زيادة  وبالتايل 
مع �الإفر�ط يف عمليات �لري خا�شة و�أن �ملياه 
�مل�شتخدمة حتتوي بدورها على ن�شب خمتلفة 
مكان  من  كميتها  تختلف  �لتي  �الأم��الح  من 
�لرتبة  لطبيعة  كما  الآخ��ر.  مو�شم  وم��ن  الآخ��ر 
�أثر و��شح يف ظهور �مل�شكلة وتفاقمها مع ما 
 .)8( زر�عية خاطئة  �أنظمة  �إتباع  ير�فقها من 
حتتوي تربة �لعر�ق على مكونات ملحية عالية 
�إذ يقدر �أن %61 من �الأر��شي �لزر�عية مهددة 
بالتملح حيث يبلغ معدله %8. وهذ� يعني �أن 
كل �لرتب �شتتملح بعد 12 �شنة �إذ� مل ي�شتخدم 
نظام �لت�رصيف �ملالئم. عندما يرتفع م�شتوى 
ترتفع  �ل��ري  �أو  �لفي�شان  مو�شم  يف  �ملياه 
�لبزل  ي�شبح  لذلك  �لرتبة،  �أعلى  �إىل  �الأم��الح 
مهما جد�. ومبا �أن �الأر�ض منب�شطة جد�؛ بغد�د 
�لعربي  �خلليج  550 كم عن  بعدها  مثال رغم 
فهي ترتفع فقط 34 م عن م�شتوى �شطح �لبحر 
وهذ� ي�شاهم يف �شعوبة �لت�رصيف. وقد �أ�شبح 
�لزر�عية م�شكلة خطرية نتيجة  �الأر��شي  متلح 
فقر  �إىل  �إ�شافة  للمياه  �لر�شيد  �ال�شتعمال غري 
قنو�ت �لري و�لبزل. حيث �أدى هذ� �إىل �رتفاع 
�ملياه �جلوفية وتر�كم �الأمالح يف �لرتبة. لذلك 
بخ�شوبتها  �مل�شهورة  �ل�شهلية  �الأر��شي  فاإن 
حتولت �إىل �أر��ض متملحة. وتر�جعت �الإنتاجية 
يف �أر��ٍض و��شعة �إىل �ل�شفر تقريبا. ويقدر باأن 
�ألف مرت   250.000( �ألف دومن   100 حو�يل 
حني  يف  �شنويًا.)9(  �لتملح  من  تعاين  مربع( 
يف  �ملروية  �الأر��شي  يف  �لت�شحر  ن�شبة  جند 
�لعر�ق 71 % بينما يف تركيا ولبنان و�شوريا 
%13، %7، %17، على �لتو�يل)10(. هناك 
�لناجتة  �لبزل �ملاحلة  كميات كبرية من مياه 
�حلقول  يف  �ل�شائعة  و�ملياه  �لرتبة  غ�شل  عن 

 54% 23 مليار م مكعب/�شنة و ت�شكل  تبلغ 
�ملياه  من  و38%  �ل�شنوية  �ل��ري  مياه  من 
مكعب/  م  مليار   61 �لبالغة  للبلد  �ملتاحة 
و�الأهو�ر  �الأنهار  �إىل  معظمها  وي�رصف  �شنة. 
و�ملنخف�شات نتيجة لقلة كفاءة �شبكة �ل�رصف 
تنفيذ  و�إهمال  و�لفرعية(  �ملجمعة  )�حلقلية، 
�الأنهار  تلوث  �إىل  �أدى  مما  �لرئي�شية،  �ل�شبكة 
و�الأهو�ر بامللوحة وتدين كفاءتها و�نخفا�ض 
خ�شوبة �لرتبة خا�شة و�شط وجنوب �لبالد، �إذ 
�رتفعت ملوحة نهر دجلة يف �ملو�شل وبغد�د 
�لعرب عند �ملعقل  �شط  و�لقرنة ويف  و�لعمارة 
و184%  و207%  و24%   9% بن�شب 
و%183 على �لتو�يل خالل -1967 1991 
.2002  1993- خ��الل   26%  13- وب��ني 
نهري  على  و�خل��ز�ن��ات  �ل�شدود  �إقامة   )11(
دجلة و�لفر�ت يف �لعر�ق وتركيا و�شوريا �لتي 
توؤثر على كمية ونوعية �الأمالح . وتقدم مياه 
نتيجة  �لعرب  �شط  يف  �ملاحلة  �لعربي  �خلليج 
وم�شاريع  �ملعامل  مياه  و�رصف  مياهه  قلة 
�لت�شنيع �لع�شكري �إىل �الأنهار دون معاجلتها 
�إن وجدت  كيمياويا ل�شعف �لرقابة و�إهمالها 
�إىل  ت�رصف  �لتي  �ملدن  جماري  معاجلة  وقلة 
�ملحافظات،  يف  �لتملح  فح�شنا  و�إذ�  �الأنهار. 
جند يف بابل 743776 دومن �أ�شيب بالتملح 
ويف  �الإد�رة.  و���ش��وء  �جلوفية  �مل��ي��اه  ب�شبب 
�شالح �لدين ينت�رص �لتملح يف جميع �ملناطق 
متو�شط  متلح  يوجد  �لقاد�شية  ويف  �لزر�عية، 
�لبدير  �ل�شنافية-  �شومر-  منطقة  يف  �ل�شدة 
دياىل  ويف  �ل��ب��زل،  نظام  كفاءة  ع��دم  ب�شبب 
يف  �الأن��ب��ار  ويف  متفرقة،  مناطق  يف  يوجد 
ويف  دومن   12500 رم���ادي   – �شقالوية 
625 دومن، ويف ذي قار جميع  ر�وة  �خلور- 
ومنطقة  و�لفر�ت  دجلة  من  �ملروية  �الأر��شي 
ينت�رص  �ل��ب�����رصة  ويف  ج���د�،  متملحة  �ل��ط��ار 
�لتملح ب�شبب ملوحة مياه �ل�شقي وخا�شة يف 
�مْلَدينة و�لقرنة و�شط �لعرب و�لفاو، ويف و��شط 
%75 من م�شاحة �ملحافظة م�شابة بالتملح 
على  و�حتو�ئها  �جلوفية  �ملياه  �رتفاع  ب�شبب 
�ل�شيخ  يف  نينوى  ويف  �ل�شوديوم،  كلوريد 
عموم  يف  ك��رب��الء  ويف  و�الإد�ر�ت،  �شيخان 
و�خل���ري�ت  فريحة  يف  وخ��ا���ش��ة  �ملحافظة 
�ملتملحة  �الأر��شي  وتقدر  �الإبر�هيمية  وطريق 
�ملثنى  ويف  �ملحافظة،  م�شاحة  من   25% ب� 
وت�شكل  بالتملح  م�شابة  دومن   1360325
وجود  لعدم  �ملحافظة  م�شاحة  من   %  6.5
للبزل  ك��ف��وؤ  ون��ظ��ام  �ال�شت�شالح  م�شاريع 
 29500 بغد�د  ويف  �جلوفية،  �ملياه  و�رتفاع 
دومن �أر��شي متملحة يف مناطق خمتلفة )12( 
و�خلطري  �لو��شع  �النت�شار  لنا  يتبني  هذ�  ومن 

مل�شكلة �لتملح يف �أف�شل �الأر��شي �لزر�عية.
�لغابات  تر�جع  �الأخرى  �لت�شحر  عو�مل  ومن 
�لتي تغطي 1.8 % من �مل�شاحة �لكلية. وطبقا 
789.000 هكتار�  �لفاو فاإنها حتتل  ملنظمة 
وزر�عة �لغابات 10.000 هكتار�. وهي تغطي 
�ل�شمال و�ل�شمال �ل�رصقي  �ملناطق �جلبلية يف 
مليون   1.851 تغطي  وكانت  )كرد�شتان(. 
 1.5 �إىل  تر�جعت  لكنها   1970 عام  هكتار 
وتر�جعت   .)13(  1978 عام  هكتار  مليون 
�مل�شاحة  وتبلغ   1.1% �إىل  �الأوىل  �لن�شبة 
�ل�شنوي  و�مل��ع��دل  كم²   12 �شنويا  �مل��ز�ل��ة 
.1990-2005 �لفرتة  يف   0.2% لالإز�لة 

)14(

د. هاشم نعمة

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

543.32
2.12
0.39%

3,048,624,151
10,544,179,690

663
30
6
12
12

0.23
7,642,381,641.00

0.19
177,100,000.00

0.38
173,236,528.00

0.40
165,174,000.00

0.90
155,779,159.00

)BUND( متحد

)BMFI( موصل

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)BSUC( سومر

0.23
1,757,493,248.00

0.90
140,201,248.00

0.83
81,532,496.00

0.38
66,283,880.00

0.40
64,812,860.00

)BUND( متحد

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط
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االندماج المصرفي.. ضرورة ملحة ام قصور في اآلليات ؟

�لكفيلة  �لو�شائل  �حدى  �مل�رصيف  �الندماج  يعد 
برت�شني �ملالءة �ملالية للبنوك وهو و�شيلة مهمة 
�ي�شا ملبادئ �حلوكمة �لر�شينة و�الد�رة �لر�شيدة 
متقدمة  دول  ويف  عاملية  جت��ارب  هناك  لها. 
�نتهجت هذ� �ال�شلوب �ي �الندماج �مل�رصيف لي�ض 
لعجزها �ملايل �منا لرت�شني قوتها �لتناف�شية يف 
و�ال�شتفادة  �الر�ء  تبادل  خالل  من  وذلك  �ل�شوق 
لتكمل  فيها  و�ملتوفرة  �حلديثة  �لتكنولوجيا  من 
على  قر�أته  خر  �نتباهي  لفت  �لفني.  �لن�شاب 
 « بنكي  �ن  م��ف��اده  �القت�شادية  �مل��و�ق��ع  �ح��د 
�تفقا  ق��د  �لوطني«  و«�ب��وظ��ب��ي  �الول«  �خلليج 
�ندماج  باإمكانية  توقع  وهناك  �الندماج،  على 
�لوطني«  �الحتاد  »بنك  مع  �لتجاري«  دبي  »بنك 

مالية  مالءة  المتتلك  �لبنوك  هذه  �ن  هل  �ل�شوؤ�ل 
كي ت�شتمر يف تقدمي خدماتها يف �ل�شوق �ملايل؟ 
�جلو�ب قطعا كال النها من �لبنوك �لعريقة لكنها 
حتقيق  يف  كبرية  �همية  �الن��دم��اج  يف  وج��دت 
مناف�شة قوية مع �لبنوك �لعاملية وحتى �ملحلية 
هذ�  يف  �جد  �ملختلفة.  �لبنكية  ل�شيا�شته  و�شالح 
تعميق  الهمية  و�شفافة  مهمة  ر�شالة  �الندماج 
هذ�  ��شوق  �لعر�ق،  لدينا هنا يف  �الندماج  ثقافة 
�ملثال الن بنوكنا غري مقتنعة باالندماج لق�شور 
يف  �مل�����رصيف  �لعمل  دمي��وم��ة  عملية  يف  �لفهم 

�ل�شوق.
�ليه  دعا  لطاملا  �لذي  �الندماج  منهج  �ن  �عتقد 
يف  هنا  تطبيقاته  يف  �اله��م  هو  �ملركزي  �لبنك 
�لعر�ق النقاذ �لبنوك �لتي التقوى على �ملناف�شة 
�لو�شايا  فر�ض  �ىل  �دى  مبا  بع�شها  فانهارت 

ر�بطة  و�ج��ب  من  �ن  هنا  �جد  الفال�شها.  عليها 
�لر�شالة  �مل�شارف �ال�شطالع بدور مهم لرتجمة 
مع  بالتعاون  �ر�شادي  برنامج  عر  �لذكر  �نفة 
بني  �الندماج  جنرب  �ن  وعلينا  �ملركزي.  �لبنك 
و�لتجربة  �ال�شلوب  بهذ�  �ملقتنعة  �مل�شارف 
�لفائدة  �شنتلم�ض  ذ�ك  وعند  برهان  �ألف  من  خري 
هذ�  يف  �ل�شبب  ولعل  �لنتائج.  ل��رى  و�شنتابع 
جهة  من  �مل�رصفية  �الد�رة  �شعف  هو  �الختيار 
بتم�شية  �الد�ر�ت  جمال�ض  من  �لبع�ض  وت�شبث 
�المور وفق �هو�ئها لال�شف وكذلك �شعف �ملالءة 
روؤو���ض  رفع  من  تتمكن  لن  حيث  لديها  �ملالية 
�مو�لها مبا تطلبته �ملرحلة ول�شوء �د�رة �ملخاطر 
بع�شها.�ن  بانهيار  ت�شببت  �لتي  �ل�شيولة  ونق�ض 
باالندماج  تكمن  �ملتعرثة  �مل�شارف  م�شكلة  حل 

وبعك�شه �شتبقى متلكئة رغم جميع �ملحاوالت.

خاص ــ 


