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موازنة العراق لعام 2017.. قراءة تحليلية نقدية 
العراق  بها  مير  التي  املالية  االنتكا�سة  ظل  يف   
امل��ورد  اعتباره  على  النفط  ع��ائ��دات  وانخفا�ض 
اال�سا�سي واحلقيقي للموازنة االحتادية قدم عدد من 
واملهتمني  والباحثني  واالقت�ساديني  االأكادمييني 
"موازنة  عنوان  حتت  بحث  ورقة  العراقي  بال�ساأن 

العراق لعام 2017.. قراءة حتليلية نقدية".
خ�سري  احل�سني  عبد  حامد  االك��ادمي��ي  ق��دم  حيث   
يعتمد  كونه  العراقي  االقت�ساد  عن  وافيا  �رشحا 
على النفط ب�سكل كبري جدا، ومن املعروف اي�سا ان 
القطاع النفطي يعد من ال�سناعات كثيفة راأ�ض املال، 
اىل  توؤدي  النفط  االعتماد على  زيادة  فان  وبالتايل 
مزيد من امل�ساكل التي تواجه االقت�ساد الكلي وتقع 
راأ�ض  على  بالبطالة  املتمثلة  االجتماعية  امل�سكلة 
ميزان  وعجز  الت�سخم  اىل  باالإ�سافة  امل�ساكل  تلك 

املدفوعات وانخفا�ض النمو االقت�سادي، وتظهر هذه 
امل�ساكل نتيجة ل�سوء توظيف االيرادات النفطية مبا 
يحقق التنويع االقت�سادي املتمثل بتفعيل القطاعات 
االنتاجية مثل القطاع ال�سناعي التحويلي والزراعي 
اجل  "من  الباحث  وا�ساف  وغ��ريه��ا.   وال�سياحي 
تنويع  فاعلية  من  يزيد  الذي  ال�رشيبي  الوعاء  بناء 
االيرادات العامة فان احد الو�سائل الالزمة ملعاجلة 
امل�ساكل االجتماعية واالقت�سادية هي خطة املوازنة 
وايرادا  انفاقا  واال�ستثماري  اجلاري  ب�سقيها  العامة 
تلك  املوازنة على مواجهة  قدرة  ان مدى  وبالتاأكيد 
عدمه  من  بالتدخل  الدولة  لفل�سفة  يعود  امل�ساكل 
الراأ�سمايل  النظام  مبادئ  تتبنى  الدولة  كانت  فاذا 
فان الدولة تقت�رش على الوظائف التقليدية املتمثلة 
العدالة  وحتقيق  الداخلي  واالمن  اخلارجي  بالدفاع 
يف  فاعلية  اقل  املوازنة  وتكون  املواطنني  بني  ما 
واذا  واالقت�سادية  االجتماعية  امل�ساكل  مواجهة 

فاملوازنة  اال�سرتاكي  النظام  مبادئ  تتبنى  كانت 
اعتماد  و"ان  امل�ساكل".   لتلك  مواجهة  اكرث  تكون 
ن�سبة  خالل  من  مالحظته  ميكن  النفط  على  العراق 
مل  التي  العامة  االي���رادات  من  النفطية  االي���رادات 
-)2005( للمدة  كمعدل   )97%( ع��ن  تنخف�ض 
)2013(، لكن �رشعان ما انخف�ست اىل )62،83%( 
يف  العامة  االيرادات  اجمايل  من   )40،85%( واىل 
انخفا�ض  هو  وال�سبب   )2016(-)2015( عامي 
خ�سارة  يف  ت�سبب  ما  ه��ذا  العاملية  النفط  ا�سعار 
دوالر   )56( ا�سا�ض  وعلى  العامني  هذين  موازنة 
 )3،300( قدرها  ت�سديرية  وبطاقة  الواحد  للربميل 
دوالر  و)45(   )2015( لعام  يوميا  برميل  مليون 
تقدر)3،600(  ت�سديرية  وطاقة  الواحد  للربميل 
مليون برميل يف عام)2016(".  كما تطرق الباحث 
لتغطية  تكفي وحدها  النفطية ال  االي��رادات  "ان  اىل 
يف  تتمثل  امل�سكلة  ب��ل  فح�سب  العامة  النفقات 

ا�ستنزاف الرثوة الوطنية املوجودة يف باطن االر�ض 
التي كانت من املفرو�ض ان تتحول اىل ثروة وطنية 
على �سطح االر�ض تتمثل بامل�ساريع االنتاجية �سواء 
غريها  اأم  حتتية  بنى  اأم  زراعية  اأم  �سناعية  كانت 
لتحقيق التنويع االقت�سادي واالبتعاد على املخاطر 
ارتباط حتديد  نتيجة  النفط  املالزمة لالعتماد على 
راأيه  وبح�سب  العاملية".  النفطية  باالأ�سواق  ا�سعاره 
النفط  اإطار �سيادة  النفط يف  " البد ان نتجه لزراعة 
انتهاء  بعد  اجنبية  يدر من عمالت  كان  ما  لتحقيق 
ع�رش النفط، ان ا�ستنزاف الرثوة الوطنية يف العراق 
يتم من خارج املالية العامة ول�سوء ا�ستخراج الرثوة 
�سوء  او  الوطنية  ال��رثوة  على  يوؤثر  ال��ذي  النفطية 
االتفاق مع ال�رشكات املنتجة للنفط هذا من ناحية، 
ومن ناحية اخرى يتم من داخل نطاق املالية العامة 
ك�سوء توظيف االيرادات العامة بال�سكل االمثل الذي 
العدالة ما بني االجيال احلالية وامل�ستقبلية  ي�سمن 

اال�ستنزاف  لذلك  عامة...  وطنية  ث��روة  باعتبارها 
يتجلى يف النفقات اجلارية عند مقارنتها بالنفقات 
للنفقات  ان تكون م�ساوية  التي ينبغي  اال�ستثمارية 
اجلارية  النفقات  �سكلت  اذ  تقدير  اقل  على  اجلارية 
اكرث من )%85( من اجمايل النفقات العامة كمعدل 
للمدة )2005( )2013( لكن انخف�ست هذه الن�سبة 
اىل )%50،65( يف العام )2015( وهذا االنخفا�ض 
يعطي انطباع ايجابي على حت�سن االقت�ساد العراقي 
التح�سن مل يكن ب�سكل حقيقي وباملقابل  اال ان هذا 
التنمية  مفتاح  تعترب  التي  اال�ستثمارية  النفقات  ان 
االقت�سادية وخ�سو�سا يف البلدان النفطية وان اغلب 
العامة هي ثروة نفطية  النفقات  التي متول  االموال 
ا�سعارها  يف  م�ستقرة  وغري  نا�سبة  انها  عن  ف�سال 
وهي جلميع االجيال ورغم كل هذا فهي مل ت�سكل اال 
)%15( من جممل النفقات العامة كمعدل)2013(".
�سكلت  فقد   )2015( يف  "اما  ال��ب��اح��ث  وا���س��ار   

وه��ذا  العامة  النفقات  اج��م��ايل  م��ن   )43،34%(
لالقت�ساد  ال�سحيح  االجت��اه  على  االم��ل  يبعث  ما 
العراقي اال انها مل ت�ستمر باالرتفاع بل انخف�ست اىل 
)%31،24( من اجمايل النفقات يف العام )2016( 
الن�سبة  م��ن  اف�سل  انها  اال  االنخفا�ض  ه��ذا  وم��ع 
انخفا�ض  اىل  يعود  االرتفاع  هذا   )15%( ال�سابقة 
املتوقع  العجز  حجم  لتقليل  اجلارية  النفقات  حجم 
والذي يبلغ يف العام اجلاري )2016( اىل )20،5( 
مدخل  وهي   )2017( عام  موازنة  اما  دوالر  مليار 
احلديث التي تبلغ اكرث من )100( ترليون دينار فقد 
مت اعتمادها على ا�سا�ض )35( دوالر للربميل الواحد 
اعتماده  مت  ال��ذي  لل�سعر  دوالرات  ع�رشة  اقل  وهو 
للربميل  دوالر   )45( البالغ   )2016( موازنة  يف 
مليون   )880،3( تبلغ  ت�سديرية  وبطاقة  الواحد 
برميل يوميا وهي اكرث من الطاقة الت�سديرية للعام 

احلايل".

بغداد – حامد عبد الحسين

رسم سياسات الطاقة وأهم المؤثرات

 ال منا�ض من االإ�سارة اإىل دور ال�سيا�سة يف 
مبكرة  مراحل  منذ  الطاقة  �سيا�سات  ر�سم 
حول  التناف�ض  ب��واب��ات  االأمم  دخ��ول  م��ن 
القوى  وحم��اوالت  االقت�سادية،  م�ساحلها 
الكربى ممثلة ب�رشكاتها العمالقة اأخذ زمام 
ال�سيا�سة مبا يخدم  املبادرة يف توجيه تلك 
فيها  �سحت  ل��دول  ال�سناعية  االآل��ة  مت�سية 
القرن  خ��الل  املتجددة  غري  الطاقة  م��وارد 
التحديد، وبعدما  الفائت واحلايل على وجه 
من  العامليتني  احلربني  نتائج  عنه  اأ�سفرت 
يف  االقت�سادية  امل�سالح  تقا�سم  خرائط 

جمال الطاقة.  
البحث  تف�سري حمى   وعلى �سوء ذلك ميكن 
عن م�سادر الطاقة املتجددة من قبل القوى 
التي  احل��روب  من  عانى  ع��امل  يف  الكربى 
بالطاقة غري  تكمن خلفها دوافع ذات �سلة 
االأر�سية  الكرة  على  جلبته  وما  املتجددة. 
م��ن م��اآ���ض وت�����رشي��د مل��الي��ني ال��الج��ئ��ني 
دع  فيه،  نعي�ض  الذي  االإقليم  يف  خ�سو�سا 
احلراري  واالحتبا�ض  التلوث  م�سائب  عنك 
حرارة  درجات  يف  امل�سبوق  غري  واالرتفاع 
الدولية  امل��وؤمت��رات  ت�سعى  حيث  االأر����ض، 

ة مبتابعة ظاهرة االحتبا�ض احلراري  اخلا�سّ
ومعاجلتها للحفاظ على ن�سبة درجة حرارة 
املئوي  باملقيا�ض  الدرجتني  تتجاوز  ال 
تقليلها  على  العمل  وحتى  ثابت،  كمعدل 
يف  ج��اء  كما  مئوي  والن�سف  الدرجة  اىل 
خالل  من  االأخ��ري  باري�ض  موؤمتر  تو�سيات 
االأكا�سيد  اإ�سعاع  لن�سبة  املمكن  التخفي�ض 
ال�سارة كثنائي اأوك�سيد الكربون يف الغالف 
اجلوي الناجم عن الفعاليات الهائلة للوقود 
اآ�سيوية  �سناعية  دول  قبل  من  االأحفوري 

كالهند وال�سني. 
على  لالإبقاء  احلثيثة  امل��ح��اوالت  ورغ��م   
ثاًل  َ مممُ االأح��ف��وري  الوقود  ا�ستهالك  اأهمية 
ال�سلعة  باعتباره  التحديد  بالنفط على وجه 
كاأحد  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  �سيوعًا  االأك���رث 
م�سادر الطاقة املهيمنة على القطاع، وذلك 
على  منها  حر�سًا  املنتجة  ال��دول  قبل  من 
اعتادت  دخل  مب�سادر  ميزانياتها  تعزيز 

الركون اليها منذ عقود. 
ثورات  اىل  بحاجة  دولها  من  العديد  وبات 
االقت�سادي  بالتنويع  للدفع  اقت�سادية 
قد  ال��ذي  للتغيري  حت�سبًا  امل�����س��ادر  بتلك 
يطرق اأبواب القطاع اإن اأ�سفر ال�سعي احلثيث 
لتوليد الطاقة عن طريق امل�سادر املتجددة 
احلايل  للم�سهد  مغايرة  جديدة  �سورة  عن 

املعتمد اأ�سا�سًا على الوقود االأحفوري . 
ملزمة  م�ستقبلية  حت�����س��ريات  ودون   
لتوفري  للنفط  املنتجة  ال���دول  حلكومات 
البيئة واملناخ املنا�سبني لدخول ذلك الزمن 
تنبئ  احلالية  املوؤ�رشات  كانت  واإن  اجلديد 
غري  املفاجاآت  فاإّن  بالق�سرية  لي�ست  بفرتة 
ال�ساّرة مل�ستقبل �سعوب هذه الدول خ�سو�سًا 
قد  اأخرى  دخل  مب�سادر  تتمتع  ال  التي  تلك 
املجتمعي،  اال�ستقرار  حيث  من  �سلبًا  تتاأثر 
�ست�سعف  ال��ت��ي  االقت�سادية  واخل��ري��ط��ة 
االإج����راءات  تخذ  تمُ مل  اإن  قوتها  م�����س��ادر 
هكذا  ملواجهة  مبكر  وق��ت  وم��ن  ال�سارمة 

تغري يف الو�سع االقت�سادي.
الواقع  يف  فعلها  تفعل  ال�سيا�سة  زالت  وما   
النفطي،  االإنتاج  وخ�سو�سًا  للطاقة  احلايل 
اأّن قليل امليل لتربير الزيادة الهائلة  ورغم 
يف  تخمة  من  عنها  جنم  وم��ا  االإن��ت��اج  يف 
ال�سوق خّف�ست االأ�سعار اىل ما دون اخلم�سني 
عّدها  اأو  موؤامرة  اأّنها  على  للربميل  دوالراً 
ال�سوق  يف  الكبار  الالعبني  ���رشاع  �سمن 
وال�سعودية  ورو�سيا  املتحدة  كالواليات 
كالعراق  بلدان  لتليها  االأوىل  الدرجة  يف 
ن�سبيًا  �ساأنًا  اأقل  تعد  التي  وفنزوياًل  واإيران 
يف ر�سم �سيا�سات معينة، لذلك تبقى عوامل 
والطلب  العر�ض  بني  والتوازن   ، امل�ساربة 

ال�����������ذي 
منذ  اخ��ت��ل 
ح����زي����ران/ 
يونيو 2014 ، 
اال�ستقرار  وعدم 
ال�������س���ي���ا����س���ي 
ال���دول،  م��ن  لعديد 
وال�������������رشاع������ات 
ال����داخ����ل����ي����ة ال���ت���ي 
�ستعيق  ع��وام��ل  ت��وؤج��ج 
زي��ادة  م�ساعي  بالقطع 
امل�ستقر  غري  البلد  اإن��ت��اج 
دول  على  ذل��ك  وان��ع��ك��ا���ض 
االإي��ج��اب��ي  بال�سكل  اأخ����رى 
خ�رشته  ما  بتعوي�ض  بقيامها 
وهذا   ، طويلة  ول��ف��رتات  ال�سوق 
حال اإيران التي تعر�ست لعقوبات 
قدراتها  اأعاقت  �سارمة  اقت�سادية 
االأوب��ك  يف  بح�ستها  االحتفاظ  على 
وال�سوق العاملية، وفر�ض تهديد تخل�ض 
الذي  االأخري  باالتفاق  تبعاته  من  العامل 
اإنتاجها وتعزيز  الدولة تطوير  لتلك  �سمن 
ب�سكل  النفط  ل�سوق  والعودة  ا�ستثماراتها، 

موؤثر. 
 كذلك حال نيجرييا التي توؤرقها ال�رشاعات 
�سدور  على  اجل��اث��م  واالإره����اب  الطائفية 

النفطية  ال�رشكات  مواطنيها، و�سعوبة عمل 
ال�سوق  رفد  يف  املهم  ب��دوره  ��رف  عمُ بلد  يف 

بح�سة جيدة خالل العقود ال�سابقة. 
بنوعية  امل��ع��روف  البلد  ليبيا  ح��ال  اأّم���ا   
خامه النفطي ذي الكثافة القليلة، فيبدو اأّن 
طوياًل  وقتًا  تتطلب  لل�سوق  عودته  مو�سوع 
ميلي�سيات  وهيمنة  ال�سيا�سي،  و�سعه  ب�سبب 
الراحل،  الليبي  الرئي�ض  اإ�سقاط  بعد  جتذرت 
التي  الطاقة  لقطاع  التحتية  البنية  وخراب 
الدوالرات  ت�ستدعي �رشف ع�رشات مليارات 
من  احل��ا���رش  ال��وق��ت  يف  البلد  يتمكن  ال 

توفريها. 
الواليات  دخ��ول  املهمة  املالحظات  ومن   
ون�سب  املت�ساعد  االإنتاج  على خط  املتحدة 
النفط  اإن��ت��اج  يف  الدراماتيكية  ال��زي��ادة 
عن  احلظر  برفع  اخلا�ض  والقرار  ال�سخري، 
عام  الثان  ت�رشين  يف  �سدر  الذي  الت�سدير 
عام  �سابق  قدمي  قرار  �سدور  بعد   2015
خلطوات  مواجهًة  الت�سدير  مبنع    1973
باإيقاف  العربية  الدول  اتخذتها  التي  احلظر 
ت�سدير النفط اىل الغرب عقب مواقف الدول 
حرب  اإّب��ان  ل�)اإ�رشائيل(  امل�ساندة   الغربية 

ت�رشين الثان/ اأكتوبر من العام نف�سه. 
النفطية  ال�سادرات  عن  احلظر  رفع  وٌيعد   
وعدم  االأمريكي  االإنتاج  يف  وفرة  )بوجود 
ا�ستيعاب  على  هناك  النفط  م�سايف  ق��درة 
التك�سري  فعاليات  من  املجهزة  الكميات 
الواليات  لدخول  املهم  ال�سبب  ال�سخري 
للنفط،  امل�سدرة  ال��دول  خط  على  املتحدة 
ال  ك��الع��ٍب  جديد  �سيا�سّي  ب��دور  وقيامها 
م�ستورداً  ب�سفته  املو�سوع  مع  يتعاطى 
�سابقًا،  عليه  احلال  كان  كما  فح�سب  للخام 
بل دولة مزدوجة الدور تكاد اأن ت�سع اأعباًء 
التقليديني  املنتجني  على  باخلفيفة  لي�ست 
كاأع�ساء منظمة اأوبك ورو�سيا يف املناف�سة 
التخمة احلالية  اأدت اىل  التي  الت�سدير  على 

يف ال�سوق. 
 ولي�ض احلال باأح�سنه فيما تعانيه فنزويال 
اإعتاد  ي�سار  �سيا�سي بني  ا�سطراب  االآن من 
ت�سافيز  ال��راح��ل  حقبة  منذ  البلد  ق��ي��ادة 
على  الدولة  فيه  تهيمن  اقت�سادي  ونظام 
من  بدعم  ي�سعى  ومي��ني  االأم���ور،  جمريات 
بدعوى  التغيري  اىل  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
ال�سليمة  غري  واالإدارة  امل�ست�رشي،  الف�ساد 
التابعة  ال�رشكة  ا�ساب  الذي  الطاقة  لقطاع 
خطط  ع��رق��ل  م�سبوق  غ��ري  ب�سلل  ل��ل��دول��ة 
الربازيل  حال  ومثلها  واالإن��ت��اج،  التطوير 
ب�سبب ف�سائح الف�ساد االأخرية التي اأدت اىل 
ال�رشكة  ومعاناة  الربازيلية،  الرئي�سة  اإقالة 
بالن�ساطات  احلافل  التاأريخ  ذات  الوطنية 
االإنتاجية، وفعاليات احلفر �سواء يف نطاق 
كانت  ما  اأو  للبلد،  التابعة   العميقة  البحار 
ولعل  خارجية  بلدان  يف  �سمعة  من  عليه 
فيها  التي متتعت  االأقطار  من  واحد  العراق 

تلك ال�رشكة مب�ساريع ا�ستك�سافية قّيمة.
�سوء  من  وال��ربازي��ل  فنزويال  عانت  ولقد   
ال�سلة  تبدو  ال  حيث  ال�سيا�سية،  االأو�ساع 
اإع��ادة  يف  وتوفريها  احلديثة  بالتقنيات 
ر�سم  يف  اأهمية  لهما  كانت  لبلدين  ال��دور 
املعتمدة  العاملية  الطاقة  �سوق  �سيا�سات 
عدان من الدول ال�سناعية  على النفط فهما تمُ

اأحد  متلك  التي  الربازيل  خ�سو�سًا  اجليدة 
املراكز املتقدمة عامليًا يف جميع جماالت 

ال�سناعة.
ال�سلة  ذات  امل��وا���س��ي��ع  اأه���م  م��ن  ول��ع��ل   
يف  بطء  من  ال�سني  به  متر  ما  مبو�سوعنا 
بطبيعة  ذلك  وعالقة  االقت�سادي،  منوها 
البلد  ه��ذا  ل��دى  الطاقة  وا�ستهالك  اإن��ت��اج 
احليوي جداً عامليًا. وثمة �سك باأّن ما يحدث 
يف ال�سني ال �سلة له بالدورات االقت�سادية 
، بل هو موؤ�رش على تغيري هيكلي يف طبيعة 
النظام االقت�سادي الذي �سيدفع ال�سني اىل 
الهائل  ال�سلعي  الت�سدير  على  التعويل  عدم 
على  الرتكيز  اىل  العامل  به  اأغ��رق��ت  ال��ذي 
اأم��ام  وحتفيزه  الداخلي،  اخلدمي  القطاع 
التوجه  بعد  فر�سته  اأخ��ذ  �سناعي  قطاع 
ال�سيني غري امل�سبوق يف االإبقاء على نظام 
اخلا�ض  املال  راأ�ض  حترير  ميزج  ا�سرتاكي 
عن  ورثها  التي  العظيمة  التحتية  بالبنية 
منوذجًا  فاأ�سبح  ال�سابق،  ال�سمويل  النظام 
دع��اة  �سيحات  اإ���س��ك��ات  ب��ه  ميكن  طيبًا 
ما  التي  ال��دول  يف  العام  القطاع  ت�سفية 
ا�سرتاكي،  اقت�سادي  ب��رتاث  حتتفظ  زال��ت 
الإرادات  العامل  ال�سعب  م�سائر  ترتك  وال 
الراأ�سمالية التي اأطلق عليها البع�ض ت�سمية 
خلقتها  التي  االأزمات  ب�سبب  ال�"متوح�سة" 
خالل العقدين االأخريين على وجه التحديد، 
ما قلل من بريقها الذي انت�رش بعد ال�سقوط 
املهول للمنظومة ال�رشقية بعد تفكك االحتاد 

ال�سوفييتي ال�سابق.  
وا�سحًا  ال�سيا�سة  دور  ي��ب��دو  وخ��ت��ام��ًا،   
بالعقوبات  امل���ّرة(  ه��ذه  فا�سح  )وب�سكل 
التي طبقت على رو�سيا بعد �سمها  الغربية 
ل�سبه جزيرة القرم التي كانت تتبع اأوكرانيا 
عانى  ولقد  رو�سية،  اأغلبية  وجود  بدعاوى 
ت�سدير  وخ�سو�سًا  الرو�سي  الطاقة  قطاع 
عليها،  املفرو�ض  احلظر  من  كثرياً  الغاز 
املتحدة  الواليات  لرت�سيح  اإمكانية  وثمة 
خالل  بالغاز  اأوروب��ا  لتزويد  بديل  كم�سدر 
الطفرة االإنتاجية والت�سديرية التي متر بها 

االآن.
 ويت�سمن احلظر جتميد تزويد رو�سيا باآخر 
حتديث  يف  املطلوبة  وامل��ع��دات  التقنيات 
االآب��ار  وفح�ض  واالإك��م��ال  احلفر  اأ�ساليب 
�سيا�ساتها يف  تو�سع  بعد  الخ، ولكن رو�سيا 
تطويع الطرف االآخر قد جنحت يف التن�سيق 
من  معتربة  كميات  لت�سدير  ال�سني  م��ع 
اأنبوب مفرت�ض مّده، وتعمل على  الغاز عرب 
التهدئة باتباع دبلوما�سية مرنة مع اأندادها 
وخ�سومها مبلفات عديدة كامللف ال�سوري، 
عد  وما تن�سيقها االأخري مع ال�سعودية التي تمُ
واالإنتاج  النفطي  املخزون  االأكرب من حيث 
يف منظمة االأوبك متهيداً لالجتماع املرتقب 
منتدى  م��وؤمت��ر  هام�ض  على  اجل��زائ��ر  يف 
الطاقة العاملي اإاّل مثاال بّينًا على ذلك، وال 
يف  النجاح  حتقق  ب�ساأن  حا�سمة  موؤ�رشات 
اىل  االأ�سعار  عودة  بغر�ض  االإنتاج  جتميد 
وذلك  والطلب،  العر�ض  بني  التوازن  مرحلة 
مليارات  ملئات  املنتجة  ال��دول  فقدان  بعد 
بعد  املا�سيتني  ال�سنتني  خالل  ال��دوالرات 
حزيران  يف  لالأ�سعار  الدراماتيكي  الهبوط 
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النجف.. أرض خصبة الزدهار قطاع الذهب األخضر

بتوظي��ف  اال  ياأت��ي  ال  انتاجي��ة  طف��رات  حتقي��ق   
االمكانات الطبيعية واملادية التي البد منها لتطوير 
ذل��ك القطاع الزراعي اىل جانب وجود عوامل ت�ساعد 
عل��ى تطوي��ره وتوطن��ه، والقط��اع الزراع��ي كبقي��ة 

القطاعات االخرى ال يخرج عن هذا ال�سياق.
 ان القط��اع الزراع��ي يف الع��راق حقيق��ة ذو �سجون 
حي��ث جت��د مقوم��ات االنت��اج الزراع��ي متوفرة يف 
اغلب املناطق ولكن ت��ردي واقعه كان ب�سبب اهمال 
اجله��ات املعني��ة حيث احلاج��ة اىل تعليم��ات تنظم 
العم��ل واال�ست��رياد م��ن دول اخلارج وم��ن ثم حتفيز 
املزارع وبعد ذلك اعتماد خطط ا�سرتايتجية لتطويره.
 و�سه��د القط��اع الزراع��ي خ��الل ال�سن��وات املا�سية 
من��واً يف انت��اج بع���ض املحا�سي��ل ولك��ن امل�ساكل 
الت�سويقي��ة حالت دون ذلك وبالنتيجة ابتعد املزارع 
ع��ن ا�ستثمار االر�ض وه��ذا حمل تاأثريات كربى على 

االقت�ساد الوطني.  وي�سار اىل جتربة حمافظة النجف 
على �سبيل املثال بانتاج حما�سيل ا�سرتاتيجية البلد 
بام���ض احلاجة لها وت�س��وق اىل �سومعات حكومية، 

مبعدالت ت�سل اىل اكرث من 90 يف املئة.

م��ن الوا�س��ح ان اه��م ما يحتاج��ه القط��اع الزراعي 
ه��و وجود االرا�س��ي الزراعي��ة ال�ساحل��ة وحمافظة 
النج��ف حتتوي على مالي��ني الدومنات من االرا�سي 
ال�ساحلة للزراعة م�ستغلة  ب�سورة جزئية، حيث تبلغ 

امل�ساح��ة الكلية للمحافظ��ة ) 11529600( مليون 
دومن وان امل�ستغل منها ) 380000( الف دومن فقط 
اي بن�سبة 3، 3 باملئة ويف ن�سبة قليلة اذا ما قورنت 
بامل�ساح��ة الكلي��ة ، وت��روى ه��ذه امل�ساح��ات ع��ن 
طري��ق االنهار واجل��داول. ووج��ود حمافظات متتلك 
ذات املقوم��ات التي متتلكه��ا حمافظة النجف ولكن 
حتت��اج اىل حمفزات لتفعي��ل االنت��اج الزراعي الذي 
يتناغ��م وتربته��ا والظروف البيئي��ة، مبينا ان موقع 
حمافظة النج��ف اال�رشف على ال�سف��ة الغربية لنهر 
الف��رات اعطاه��ا تف��ردا بانتاج ا�سن��اف خا�سة من 
احلب��وب وخا�سة ال��رز مما جعل له��ذا املنتوج قيمة 
جتاري��ة ويع��د توفري امل��وارد املائية عن���رشاً مهمًا 
الجن��اح العملية الزراعي��ة بل يعد الرك��ن الثان بعد 
توف��ر الركن االهم وهو االر���ض.  يذكر ان حمافظات 
غرب��ي العراق و�سماليه ميكنها انت��اج كميات كبرية 
من املحا�سيل اال�سرتاتيجية التي تغطي حاجة البلد 

حال توفر الدعم التنظيمي لال�سواق املحلية. 

بغداد – عبد الكريم جابر شنجار

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

561.04
4.10
0.73%

1,462,116,710
630,763,491
327
26
3
12
11

0.26
817,193,943.00

0.90
176,152,112.00

0.21
129,925,000.00

0.32
113,800,440.00

0.53
58,425,246.00

)BMFI( موصل

)BSUC( سومر

)BBAY( بلبنك

)BIME( اوسط

)BIBI( اثمار

0.26
212,500,928.00

0.90
158,536,896.00

0.99
38,761,000.00

0.32
36,416,140.00

0.53
30,821,330.00

)BMFI( موصل

)BSUC( سومر

)BMNS( أمباي

)BIME( اوسط

)BIBI( اثمار
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