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التنويع االقتصادي في العراق..  تحليل من وجهة نظر أخرى
العراق  يف  الدخل  م�صادر  تنويع  مو�صوعة  اإن   
لي�صت  النفط  م��ورد  على  االعتمادية  وتقليل 
والربامج  االقت�صادية  النقا�صات  على  باجلديدة 
اال  العراق،  يف  املتعاقبة  للحكومات  ال�صيا�صية 
االأخ��رة من تدهور يف  االآون��ة  ان ما ح�صل يف 
ا�صعار النفط العاملي من )110( دوالرا للربميل 
الواحد اىل ما دون ال� )50( دوالرا، انعك�س على 
االو�صاع االقت�صادية يف البلدان امل�صدرة للنفط 
وخ�صو�صًا العراق الذي ميثل النفط املورد الرئي�س 
يف  وانخفا�س  حقيقي  مايل  عجز  من  الإيراداته 
حجم االنفاق احلكومي، اذ ي�صكل النفط ما ن�صبته 

)%95( من ايرادات املوازنة العامة للدولة.
 وهذا ما جعل من مو�صوع اال�صالح االقت�صادي 
دفع  ما  وه��ذا  منها،  منا�س  ال  حتمية  ���رورة 

احلكومة اىل ان يكون من �صمن برامج اال�صالح 
التي  اال�صالح  حزم  احد  ميثل  الذي  االقت�صادي 
ا�صعار  تردي  على  فعل  كرد  احلكومة  انتهجتها 
النفط، هو تنويع م�صادر الدخل من اجل �صمان 
النفط  غر  م�صادر  من  االي��رادات  تدفق  ا�صتمرار 
النفط، وهنا  ا�صعار  التقلبات احلا�صلة يف  ب�صبب 
�صتنجح  هل  هو  مهما؟  ت�صاوؤال  نطرح  ان  ميكن 
ب�صاأن  االقت�صادي  اال�صالح  احلكومة يف حتقيق 
ذلك  �صتحقق  وكيف  النفط؟  على  االعتماد  تقليل 

يف ظل هكذا ظروف وحتديات؟
 واجلواب على ذلك وهو لي�س بخاف على اجلميع، 
على  ذلك  حتقيق  احلكومة  على  ال�صعب  من  انه 
اأمنية م�صرية وتخبطات  االقل يف ظل حتديات 
القرار و�صناعته  �صيا�صية م�صتمرة وغياب وحدة 
البلد على االقل �صمن  وفق روؤية م�صرتكة جتعل 
من  ت�صاوؤل  بع�صهم  يثر  وقد  ال�صحيح،  امل�صار 

نوع اآخر وهو ماذا لو كانت االأو�صاع يف العراق 
وحتى  وال�صيا�صي  االأم��ن��ي  باال�صتقرار  تت�صم 
االقت�صادي، فهل �صتنجح احلكومة يف برناجمها 

االإ�صالحي؟
االأمنية  التداعيات  هل  هو  ال�صوؤال  من  والق�صد   
املتمثل  االق��ت�����ص��ادي  وال��ت��ده��ور  وال�صيا�صية 
الخ،  النفط...  ا�صعار  وانخفا�س  االداري  بالف�صاد 
وهنا  اال���ص��الح؟  لتحقيق  الوحيد  املعرقل  هي 
يكون لزامًا علينا ان منح�س يف التدقيق ونتعمق 
الناجحة  التجارب  تظهر  اذ  اأك��ر...!  التفكر  يف 
قاعدة  حتقيق  يف  جنحت  التي  ال��دول  من  لكثر 
جنحت  االقل  على  او  متطورة  وتنموية  �صناعية 
ومعاجلة  االق��ت�����ص��ادي  اال���ص��ت��ق��رار  حتقيق  يف 
ال  امل�صاألة  ان  االقت�صادية،  اختالالتها  من  كثر 
وال�صيا�صية  االمنية  االو�صاع  حدود  عند  تتوقف 
واالقت�صادية كالتي يعي�صها العراق، اذ ان املتتبع 

مل�صار هذه الدول يرى ان ثمة هناك حتوال كبرا 
ح�صل يف النهج العام للدولة، ال ال�صيا�صي وح�صب 
العامة  املنظومة  �صمل  واال�صالح  التغير  وامنا 
فقط،  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  اركانها  ال  للدولة 
هذه  حققته  ال��ذي  االجتماعي  اُل��رق��ي  والدليل 

البلدان والذي يعترب نتيجة وا�صحة لذلك.
هذا  حلقيق  احل��ك��وم��ة  م��ن  امل��ط��ل��وب  م��ا  اذن   
اال�صالح او ما الدور املناط بها والواجب عليها 

فعله لتحقيق اال�صالح االقت�صادي؟
كما معلوم لدينا ان االقت�صاد يرتبط ب�صكل وا�صح 
االقت�صاد  ا�صالح  اأجل  فمن  وعليه  بال�صيا�صة، 
ولكن  �صيا�صي،  ا�صالح  هناك  يكون  ان  من  البد 
االقت�صاد  ان حلقتي  ال�صيا�صة،  ا�صالح  يتم  كيف 
املعادلة  ط��ريف  ان  او  ناق�صة،  هي  وال�صيا�صة 
التوازن،  حتقيق  اجل  من  اآخر  متغر  اىل  يحتاج 
باإ�صالح  مرهون  االقت�صاد  ا�صالح  كان  ف��اذا 

كانت  ما  اإذا  ال�صيا�صة  ي�صلح  فمن  ال�صيا�صة، 
حتقيق  على  قادرة  غر  او  فا�صدة  او  فاعلة  غر 

اأهدافها؟
املجتمع،  باإ�صالح  مرتبط  ال�صيا�صة  ا�صالح  ان   
وهذا ما ميكن تلم�صه يف م�صرة تلك الدول التي 
جنحت يف التحول او اال�صالح الذي حققته وعلى 
لطبيعة  انعكا�س  هي  فال�صيا�صة  االأ�صعدة،  كافة 
منظومة  فيه  وتتفاعل  تن�صهر  ال��ذي  املجتمع 
التي  وال�صلوكيات  واالخالقيات  والعادات  القيم 
املتخذ  ال�صيا�صي  �صورة  يف  نهائي  ب�صكل  تظهر 
للقرار واملحددة له، وما قد يثار هناك من جدل، 
هو كيف يتم ا�صالح املجتمع؟ ومن امل�صوؤول عن 

هذا اال�صالح او من يقوم به؟
هو  هنا  طرحه  ميكن  الذي  االأهم  ال�صوؤال  ان  اال   
حتقيق  يف  اعتمادها  ميكن  التي  االآليات  ماهي 
لتحقيق  الالزمة  اال�صالح  اآليات  اي ماهي  ذلك، 

واالتفاق  االآلية  و�صوح  فان  املجتمع؟  ا�صالح 
عليها هو حجر اال�صا�س يف املو�صوع وهو الذي 
على  ق��ادرا  البلد  ه��ذا  �صيجعل  ال��ذي  احل��ل  ميثل 
االزم��ات  وت��ف��ادي  الزجاجة  عنق  من  اخل��روج 
اال���ص��الح  حتقيق  الأن  وامل�صتقبلية،  احلالية 
م�صار  وتقومي  بتقييم  الكفيل  هو  االجتماعي 
من  نابعا  التقييم  كان  ما  واذا  ال�صيا�صة،  عمل 
اولوياته  يعرف  ونا�صج  واع��ي  جمتمع  �صميم 
اخلا�صة  الهامة  الق�صايا  مع  ويتفاعل  واهدافه 
به ب�صكل ايجابي، فان تقومي ال�صيا�صة عرب الطرق 
على  ق��ادرة  والتغير  للتقومي  عليها  املتعارف 
ال�صورة  يعك�س  �صيا�صي  من��وذج  و�صنع  و�صع 
التنمية  يف  اهدافها  ويحقق  ال�صليمة  املجتمعية 
�صيا�صيًا  او  اأمنيًا  كان  �صواء  واال�صتقرار  والرفاه 
ال�صعي من اجل  وحتى اقت�صاديا، وهذا ما يجب 

بلوغه.

بغداد - إيهاب علي النواب

األمن الغذائي.. بين وباء الفقر والنمو االقتصادي المأمول

الغذائي  االأمن  وانعدام  الفقر  ن�صب  ارتفعت   
و�صوء التغذية يف العامل ب�صكل ملحوظ خالل 
ال�صنوات القليلة املا�صية، اإذ يعاين نحو 795 
مليون ن�صمة من نق�س التغذية على م�صتوى 
مليون   167 بنحو  تراجع  بعدما  ال��ع��امل، 
 216 وبنحو  االأخ���ر،  العقد  خ��الل  ن�صمة 
 .1992  -  1990 بالفرتة  مقارنة  مليونًا 
االأقاليم  يف  اأك��رب  ب�صورة  ال��رتاج��ع  وي��ربز 
النامية، على الرغم من النمو ال�صكاين الكبر. 
النمو  اأع��اق  االأخ���رة،  ال�صنوات  خ��الل  ويف 
اإىل  �صمواًل  واالأق��ل  بطئًا  االأكر  االقت�صادي 
بع�س  يف  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  عدم  جانب 
االأقاليم النامية مثل اأفريقيا الو�صطى واآ�صيا 

الغربية، م�صرة التقّدم.
 ويرى اخلرباء ان التعّر�س للمخاطر والكوارث 
االأمن  النعدام  رئي�صيًا  �صببًا  ي�صّكل  الطبيعية 
تغّر  بفعل  تتفاقم  م�صكلة  وه��ي  الغذائي، 
اأّثرت  و2013،   2003 عامي  وبني  املناخ. 

االأقاليم  يف  الطبيعية  وال��ك��وارث  املخاطر 
النامية على اأكر من 1.9 مليار ن�صمة واأّدت 
اإىل اأ�رار تقّدر بنحو ن�صف تريليون دوالر 
والزراعة،  االأغذية  منظمة  وق��ّدرت  اأمريكي. 
ما  احتياجات  تقييم  ا�صتعرا�س  خالل  من 
قطاع  اأّن  ناميًا،  بلداً   48 يف  الكوارث  بعد 
من  املائة  يف   22 ح��وايل  ميت�س  ال��زراع��ة 
ما  الكوارث،  لهذه  االقت�صادي  االأثر  اإجمايل 
ينعك�س بو�صوح على قدرة القطاع على دعم 
االأغذية  منظمة  اأعلنت  فقد  الغذائي،  االأم��ن 
اأن  )ف��او(  املتحدة  ل��الأمم  التابعة  والزراعة 
والظواهر  والفي�صانات  اجلفاف  موجات 
تكرارا  اأكر  باتت  االأخ��رى  القا�صية  اجلوية 
ما  االأخ��رة  الثالثني  ال�صنوات  خالل  و�صدة 
يف  الغذائي  االأمن  على  متزايدا  خطرا  ي�صكل 

الدول النامية.
منظمة  يف  كبر  م�صوؤول  ق��ال  جهته  م��ن   
املتحدة  ل��الأمم  التابعة  وال��زراع��ة  االأغ��ذي��ة 
زراعة  مناطق  يف  احل��رب  ا�صتداد  اإن  )ف��او( 
العام  هذا  �صوريا  �صمال  يف  الرئي�صية  القمح 
اإىل  املزارعني  و�صول  �صعوبة  من  �صيزيد 
اأرا�صيهم وقد يعيق زراعة املزيد من احلبوب 

)ان��ق��اذ  منظمة  ق��ال��ت  فيما  امل��و���ص��م،  ه��ذا 
اأكر من ع�رة ماليني  اإن  الطفولة( اخلرية 
اإىل  احلاجة  اأم�س  يف  �صي�صبحون  اثيوبي 
املعونات الغذائية عام 2017 بارتفاع عن 
مليون   8.2 بلغ  الذي  احلايل  العام  عددهم 
منذ  جفاف  موجة  اأ�صواأ  جراء  وذلك  �صخ�س 

ع�رات ال�صنني.
باأعلى  حتظى  اثيوبيا  ان  من  الرغم  وعلى 
االفريقية  القارة  يف  اقت�صادي  منو  معدالت 
بدرجة  الزراعة  على  تعتمد  الت��زال  انها  اإال 
ثالثة  به  يعمل  ال��ذي  القطاع  وه��و  كبرة 
التي  البالد  يف  العاملة  القوى  حجم  اأرب��اع 

يبلغ عدد �صكانها 90 مليون ن�صمة.
 ويرجع اجلفاف اإىل عدم �صقوط اأمطار كافية 
فاقمت  فيما  وال�صيف  الربيع  ف�صلي  يف 
ظاهرة النينيو املناخية من االأو�صاع واأدت 
اإىل ت��راج��ع يف ام���دادات  م��وج��ات اجل��ف��اف 
وق��ال��ت احلكومة  امل��ي��اه،  وم����وارد  ال��غ��ذاء 
اإن من املتوقع ان  االثيوبية واالأمم املتحدة 
غذائية  معونات  �صخ�س  مليون   8.2 يتلقى 
من  الدولية  املنظمة  حذرت  فيما  العام  هذا 
العام  مليونا   15 اىل  يقفز  قد  الرقم  هذا  ان 

القادم.
يف 

������ص�����دد 
ع  �صو ملو ا
اخلرباء  يرى 
ب��ه��ذا ال�����ص��اأن 
اجل������وع  ان 
التغذية  ونق�س 
م��رادف��ان الأف���راد 
واأكر  اإنتاجية  اأقل 
ع��ر���ص��ة ل��الأم��را���س 
قادرين  غر  وبالتايل 
على  االأحيان  معظم  يف 
وحت�صني  امل��زي��د  ك�صب 
���ص��ب��ل م��ع��ي�����ص��ت��ه��م. وه���ذا 
يف  ال��ت��ق��ّدم  يعيق  ب����دوره، 
املدقع  الفقر  من  احل��ّد  جمال 
واأّن  �صّيما  ال  اجلوع  ومكافحة 
اليد العاملة هي املورد الرئي�صي 

الذي ميتلكه الفقراء.
فّعالة  النمو  اأن��واع  جميع  ولي�صت   
التغذية.  و���ص��وء  الفقر  م��ن  احل��د  يف 
ي�صاركوا  اأن  الفقر  ملدقعي  ميكن  وال 
راأ�صماال  تتطّلب  التي  النمو  عمليات  يف 
واأ���ص��ح��اب  للمتعّلمني  ع��م��اًل  ت��وّف��ر  اأو 
املهارات. فيما يرى خرباء اآخرون ان النمو 
حتقيق  باجتاه  املحرز  والتقدم  االقت�صادي 
للتخفيف  ���روري  الغذائي  االأم��ن  غايات 
و�صوء  اجل��وع  م��ن  واحل���ّد  الفقر  وط���اأة  م��ن 
فر�س  لزيادة  االأهمية  بالغ  وهو  التغذية؛ 
ال�صّيما  م�صتدام،  ب�صكل  واالإي���رادات  العمل 

الدخل املنخف�س.  يف حني  البلدان ذات  يف 
من  مهمًا  جزءاً  االجتماعية  احلماية  ت�صكل 
امل�صتويات  تعالج  التي  ال�صيا�صات  جمموعة 
االأمن  وانعدام  للفقر  وامل�صتمرة  املرتفعة 
االقت�صادي، وامل�صتويات العالية واملتنامية 
الكافية  غر  واال�صتثمارات  امل�صاواة،  لعدم 
و�صعف  وال��ق��درات،  الب�رية  امل���وارد  يف 
اأمام  االإجمايل  للطلب  التلقائية  املثبتات 
ال�صدمات االقت�صادية، وعليه على الرغم من 
املعاجلات التي تقوم بها اجلهات امل�صوؤولة 
ت�صكل  الغذائي  االمن  انعدام  ظاهرة  تزال  ال 
حلول  اىل  ال��و���ص��ول  دون  دول��ي��ة  مع�صلة 

ومعاجلات فعالة.
الطق�س القا�صي خطر على االأمن الغذائي

االأغذية  منظمة  قالت  نف�صه  ال�صعيد  على   
يف  )ف��او(  املتحدة  لالأمم  التابعة  والزراعة 
تقرير اإن الكوارث الطبيعية ت�صببت يف ا�رار 
عاملية حجمها 1.5 تريليون دوالر اأي اأكر 
من الناجت القومي االإجمايل ال�صرتاليا -بني 
القطاع  واإن   - و2013   2003 ع��ام��ي 
الزراعي كان االأكر ت�ررا، وقال التقرير اإن 
الظواهر ت�صاعف تقريبا عما كان  عدد هذه 
عليه يف ثمانينيات القرن املا�صي ما يعرقل 

جهود الق�صاء على اجلوع والفقر.
املناخ  لتغر  امل��ت��ح��دة  االأمم  قمة  وق��ب��ل   
نحو  حت��اول  حيث  باري�س  يف  تعقد  التي 
للحد  اإج���راءات  على  االت��ف��اق  دول��ة   200
من  مزيد  اإىل  الفاو  دع��ت  املناخ  تغر  من 
الكوارث والتعايف  اال�صتثمارات يف مكافحة 
املناخ  تغر  تداعيات  مع  التكيف  مع  منها 
ويقول  مرونة،  اأكر  الزراعة  قطاع  لي�صبح 
عامليا  احل��رارة  درج��ات  ارتفاع  اإن  العلماء 
بدورها  ت�صبب  التي  الب�رية  االأن�صطة  �صببه 
الطق�س  اأحوال  ما يجعل  الغازية  االنبعاثات 

القا�صية اأكر تكرارا.
 قال جرات�صيانو دي �صيلفا املدير العام للفاو 
اأو  تراجعا  �صهد  وحده  العام  "هذا  تقرير  يف 
املزارعني و�صيادي  اأرزاق �صغار  توقفا يف 
الغابات  ويف  بالرعي  وامل�صتغلني  ال�صمك 
فانواتو  ومن  جواتيماال  اىل  ميامنار  -من 
وموجات  االعا�صر  ب�صبب  م���الوي-  اىل 
اإن  وقال  والزالزل"،  والفي�صانات  اجلفاف 
النامية  الدول  اقت�صادات  على  تركز  ال�رر 
التي تعتمد ب�صورة اأكرب على قطاع الزراعة، 
ويف منطقة جنوب ال�صحراء الكربى بافريقيا 
يف  جمتمعة  الزراعية  االن�صطة  متثل  مثال 
االقت�صادي  ال��ن��اجت  ن�صف  نحو  املتو�صط 

للبالد.
ال��روة  على  خطر  اأك���رب  اجل��ف��اف  ومي��ث��ل   
والعوا�صف  الت�صونامي  يوؤثر  فيما  احليوانية 
على م�صايد اال�صماك، واأفرد التقرير تفا�صيل 
اأن�صطة  على  اأ���رار  من  اجلفاف  ي�صببه  ملا 
الت�صنيع الزراعي يف كينيا واأثر الفي�صانات 
يف  واالرز  القطن  حما�صيل  اإن��ت��اج  على 

باك�صتان.
 وقالت الفاو اإن 2.5 مليار �صخ�س يف العامل 
يعتمدون على اأن�صطة القطاع الزراعي لكن مل 
املئة  يف   4.2 �صوى  القطاع  هذا  على  ينفق 
عامي  بني  الر�صمية  التنمية  �صناديق  من 
2003 و2012 وهو ما يقل عن الهدف الذي 

حددته االمم املتحدة وهو ع�رة يف املئة.

ال��ك��وارث  اإن  املتحدة  ل��الأمم  تقرير  وق��ال   
الطبيعية املتعلقة بالطق�س مثل الفي�صانات 
وموجات احلر كانت حتدث ب�صفة �صبه يومية 
اأي �صعف ما  االأخرة  الع�ر  ال�صنوات  خالل 
فيما  املا�صيني  العقدين  خالل  يحدث  كان 
ت�ررا،  االأ���ص��د  املنطقة  اآ�صيا  ق��ارة  كانت 
قتلت   1995 ع��ام  منذ  اإن��ه  التقرير  وق��ال 
 606 بالطق�س  املتعلقة  الطبيعية  الكوارث 
اآالف �صخ�س واأ�صبح 4.1 مليار �صخ�س بني 
اأم�س احلاجة للمعونة  اأو يف  م�صاب وم�رد 
ومثلت هذه الكوارث 90 يف املئة من جممل 

الكوارث.
تفاقم ال�راع ي�رب الزراعة يف �صوريا

اأحمد املدير  ال�صالم ولد   من جهته قال عبد 
العام امل�صاعد للفاو واملمثل االإقليمي لل�رق 
بالن�صبة  الظروف  اإن  اأفريقيا  و�صمال  االأدنى 
للمزارعني تتدهور على الرغم من اأن توقعات 
االأر�صاد اجلوية ت�صر اإىل مو�صم اأمطار جيد 

لل�صنة الثانية على التوايل.
�صوريا  يف  ال�راع  "تفاقم  اأحمد  ولد  وقال 
االإنتاج"،  على  تاأثره  حدة  وازدادت  اأك��ر 
اليوم  �صوريا  داخ��ل  "االأو�صاع  واأ���ص��اف 
الزراعي  لالإنتاج  بالن�صبة  للغاية  �صعبة 
وهناك الكثر من املعوقات التي حتول دون 
من  حقولهم  زراع��ة  يف  املزارعني  ا�صتمرار 
تخزين  و�صعوبة  االأمنية  املخاوف  بينها 
القتال  "تفاقم  اإىل  واأ�صار  منتجاتهم"،  وبيع 
ال��غ��ذاء  �صلة  ت�صكل  ال��ت��ي  املحافظات  يف 
احل�صكة  حمافظات  اإىل  اإ�صارة  يف  ل�صوريا" 
تنتج  حمافظات  وه��ي  ال��زور  ودي��ر  والرقة 
اإجمايل  من  تقريبا  املئة  يف   70 وحدها 

حم�صول القمح يف البالد. بح�صب رويرتز.
 و�صهدت هذه املناطق قتاال عنيفا هذا العام 
بني وحدات حماية ال�صعب الكردية املدعومة 
تنظيم  ومقاتلي  اأمريكية  جوية  بتغطية 
الدولة االإ�صالمية. وهذا هو اأ�صد قتال ت�صهده 
ا�صتد  كما  احل��رب،  بداية  منذ  املنطقة  هذه 
الغاب  �صهل  ال�راع يف حمافظة حلب ويف 
حمافظة  ويف  حماه  حمافظة  يف  اخل�صب 
اأرا�س  وجمعيها  البالد  غربي  ب�صمال  اإدلب 
�صاحلة للزراعة، وقال ولد اأحمد اإن ال�راع 
لو  حتى  ال��زراع��ة  مو�صم  �صيعيق  املتنامي 
كان  كما  ممتازا  االمطار  هطول  معدل  كان 
يف  االأمطار  مو�صم  وحل  املا�صي،  العام  يف 
العام املا�صي مبكرا و�صاهم يف تعزيز اإنتاج 
معدالت  اأف�صل  و�صجل  املو�صمية  الزراعات 
هطول لالأمطار منذ ع�ر �صنوات لي�صاهم يف 
زيادة اإنتاج القمح اإىل ما يقدر بواقع 2.445 
اأف�صل  م�صتوى  وهو   2015 يف  طن  مليون 
بكثر من العام ال�صابق الذي متيز باجلفاف.  
اإنتاج ال�صعر  وقال امل�صوؤول يف املنظمة اإن 
بلغ 986 األف طن يف 2015 وهو امل�صتوى 
االأف�صل له منذ عام 2006 على الرغم من اأن 
االإنتاج تركز يف م�صاحة زراعية اأ�صغر، غر 
اأن املو�صم الذي �صهد اأمطارا غزيرة مل ي�صاهم 
االأرا���ص��ي  م�صاحة  ت��راج��ع  وق��ف  يف  كثرا 
تقل�صت  والتي   2015 ع��ام  يف  امل��زروع��ة 
عام  يف  ال�راع  بداية  منذ  ممنهج  ب�صكل 
م�صاحات  اأن  اإىل  التقديرات  وت�صر   2011
زراعة القمح بلغت االآن اأدنى م�صتوياتها منذ 

�صتينيات القرن الع�رين.

بغداد – مروة االسدي
الجزء االول

بلد غني ولكن!

 ب��ني التنظ��ر وعالجات اخلرباء واملهتم��ني يتاأرجح 
الواق��ع  م��ن  انت�صال��ه  بانتظ��ار  الوطن��ي  االقت�ص��اد 

املرتدي الذي تعي�صه قطاعاته االنتاجية واخلدمية. 
 فحج��م اخللل ال��ذي يعانيه االقت�ص��اد كبر ومرتاكم 
من��ذ عق��ود زمني��ة دون اي اهتم��ام وات�ص��ع حج��م 
اال�ص��كاالت االقت�صادي��ة بع��د 2003 حي��ث توقف��ت 
العملي��ة االنتاجي��ة اخلجولة قبل ه��ذا التاريخ والتي 

كانت تن�صاأ هنا وهناك.
 وعند احت�صاب الفجوة بني الواقع االقت�صادي للعراق 
قيا�ص��ا بدول اجل��وار فاننا جند فارقًا كب��راً، رغم ان 
االمكان��ات وحجم الروات يف بلدنا تفوق جميع دول 
املنطق��ة دون ا�صتثن��اء، حيث منلك ال��روات النا�صبة 
وغر النا�صبة الت��ي تعد م�صدر قوة اقت�صادية كبرة 

ال تتوفر يف اغلب بلدان العامل.
 ومب��ا ان الع��راق ميلك ه��ذه الروات فان��ه مل ميار�س 

دوره املوؤثر اقت�صادي��ا على ال�صاحة الدولية، كما انه 
يعد م��ن بلدان عدة متلك مقومات االنتاج وال�صوق يف 
اآن واح��د، وهذا عنوان جديد ميكنه بناء اقت�صاد متني 
عند توف��ر الروؤى احلقيقية لبلوغ ه��ذا الهدف الوطني 

اال�صمى.
 فاالقت�ص��اد بام���س احلاج��ة اىل ارادة وطني��ة تعمل 

عل��ى اعادة امل�صارات االقت�صادي��ة اىل �صوابها وتبداأ 
م��ن حتدي��د هوية االقت�ص��اد الوطني ومن ث��م النزول 
اىل العمل امليداين م��ن قبل القطاعني العام واخلا�س 
وحتدي��د امل�ص��ارات ال�صحيح��ة للبن��اء االقت�ص��ادي 
م��ن خ��الل توف��ر بيئ��ة �صحي��ة ق��ادرة عل��ى جذب 

اال�صتثمارات.

 الميكن ان نحقق تنمي��ة اقت�صادية بقوانيننا النافذة 
التي تتقاطع فيما بينها وتربك اي عمل تنموي، االمر 
ال��ذي يحت��م علين��ا ت�صكيل جل��ان �ريع��ة تعمل على 
تعدي��ل وت�صذيب القوانني خالل ف��رتة معلومة ت�صمن 
حق��وق جمي��ع امل�صاهم��ني بالعملي��ة التنموي��ة ليبداأ 
بعده��ا العم��ل اجل��دي املي��داين بالتعاون م��ع اجلهد 
العامل��ي املتطور واملالك للتقان��ات وروؤو�س االموال 
لتنفي��ذ امل�صاري��ع يف خمتل��ف القطاع��ات االنتاجية 
واخلدمي��ة منطلق��ني م��ن حج��م العم��ل الكب��ر الذي 
يتطلبه اقت�صاد ينتظر فر�ص��ة تنموية حقيقية ليكون 

منرا اقت�صاديا ثامنا.
 فمتطلب��ات التنمي��ة االقت�صادي��ة ال�صامل��ة متوف��رة 
وعلى نطاق وا�صع من ث��روات طبيعية وموارد ب�رية 
�صاب��ة ميكن توظيفه��ا لتحقيق االه��داف، وما يتطلبه 
واقع االقت�صاد هو توجه حقيقي وطني لبناء اقت�صاد 
مت��ني متع��دد امل��وارد ال يتاأث��ر باالأزم��ات واله��زات 

االقت�صادية.

بغداد – حسين ثغب

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

562.35
1.31
0.23%

437,349,439
1,205,669,408

322
26
7
6
13

0.26
620,643,125.00

0.32
331,265,000.00

0.22
87,198,664.00

0.77
26,000,000.00

0.90
25,070,645.00

)BMFI( موصل

)BIME( اوسط

)BBAY( بلبنك

)BBOB( بغداد

)BSUC( سومر

0.26
161,367,216.00

0.32
106,002,304.00

0.90
22,563,580.00

0.77
20,020,000.00

0.22
19,161,720.00

)BMFI( موصل

)BIME( اوسط

)BSUC( سومر

)BBOB( بغداد

)BBAY( بلبنك
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