
احلقبة  خالل  بلدنا  بها  مر  التي  الع�سرية  الظروف  ان 
العراق  يكون  لأن  نتطلع  ولزلنا  كّنا  املا�سية  الزمنية 
بلدا دميقراطيا برملانيا خا�سعا لد�ستور دائم يكفل ف�سل 
ال�سلطات الثالث تنفيذية وت�رشيعية وق�سائية يف الآونة 
الدويل من  بداأنا نتلم�س النفتاح على املجتمع  الخرية 
خالل بعثاتنا الدبلوما�سية والقن�سليات التي بداأت ت�سد 
روؤو�س  من  الكبري  والعدد  كافة،  العامل  دول  اىل  رحالها 
العامل  واملنت�رشين يف دول  املهاجرين  العراقيني  اأموال 
لال�ستثمار  الرتويج  عملية  يف  كبري  دور  لهم  والذين 
امل��وال  لهذه  املالئمة  الظروف  تهيئة  بعد  العراق  يف 
احلقبة  خالل  املوؤكد  ومن  الوطن،  خارج  هاجرت  التي 
يف  فّعال  ع�سوا  ي�سبح  العراق  ان  والقادمة  احلالية 
الدويل  البنك  العربية والمم املتحدة، مبا فيها  اجلامعة 
بتاأريخ  العراق ع�سوا فيه  ا�سبح  الذي  والإعمار  لالمناء 
القرن  من  اخلم�سينيات  ويف  الول/١٩٤٥،  ٢٧/كانون 
والعتمادات  العرو�س  من  �سل�سلة  البنك  قدم  املن�رشم 

الكبرية  ال�ستمرارية  امل�ساريع  من  عدد  متويل  بهدف 
يف الري والبنية التحتية والتعليم والت�سالت والزراعة 
اىل ان اأوقف ن�ساطه يف عام ١٩٨٠ ثم ا�ستاأنف ن�ساطه 
التجارة  الدويل ومنظمة  النقد  ب�سندوق  يف عام ٢٠٠٤ 
العاملية . ان العراق لي�س بالبلد الكبري من حيث امل�ساحة 
حمدود  غري  الطبيعية  م��وارده  حجم  ولكن  والنفو�س، 
الذي  اجلغرايف  موقعه  اىل  ا�سافة  هائلة،  ثروات  ميتلك 
نعلم  نحن  املنطقة،  يف  وكبري  مهم  جتاري  لدور  يوؤهله 
ان مهمتنا نحن ابناء هذا البلد لي�ست �سهلة بعد ان ورثنا 
اختاللت  من  احلالّية  املرحلة  افرزته  وما  ثقيلة  تركة 
هيكلية يف القت�ساد العراقي، لذلك علينا العمل احلثيث 
جنبا اىل جنب مع ا�سدقائنا خارج الوطن؛ كي نبني لنا 
مكانة اقت�سادية مع القت�ساد العاملي من خالل منظمة 
البتعاد  او  جتاهلها  ال�سعب  من  التي  العاملية  التجارة 
عنها، والعمل اجلاد على ازالة احلواجز كافة التي تعيق 
حركة ال�ستثمار لبناء �سوق عراقي وا�سع ينعم بقدر كبري 
من حرية التجارة يف ال�سواق العربية والدولية، ولجمال 

للتاأخر اكرث من ذلك ونبداأ متاأخرين خريا من ان ل نبداأ.
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الذهب االسود واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي
رغم التح�سن الن�سبي الذي طراأ على ا�سعار النفط اخلام 
ال�سعار  بقاء  اىل  ت�سري  التوقعات  معظم  ان  ال  موؤخرا 
�سعف  ب�سبب  ال��ق��ادم��ة؛  ال�سنوات  خ��الل  منخف�سة 
م�ستويات الطلب على النفط اخلام والناجم عن انكما�س 
بالقت�سادات  املحدقة  واملخاطر  العاملي  القت�ساد 
ال�سواق  تزال  ، يف حني ل  واأوروب��ا وال�سني  ال�ساعدة 
النفطية تعاين من تخمة يف املعرو�س مع ا�رشار دول 
عدة يف اوبك )ايران مثال( على زيادة النتاج لتحقيق 

عوائد نفطية اكرب تعوي�سا لنهيار ال�سعار.
النفطية  ال��ب��ل��دان  انق�سام  تعقيداً  امل�سهد  وم��اي��زي��د 
واخفاقهم يف اخلروج باتفاق نفطي موحد يكبح اغراق 
ال�سواق النفطية، حيث مل تفلح اجتماعات عدة للبلدان 
النفطية من داخل وخارج اوبك يف تخفي�س م�ستويات 
لالإنتاج  عملية  �سقوف  حت��دي��د  او  احل���ايل  الن��ت��اج 

امل�ستقبلي.
من جانب اآخر اظهر انتاج النفط ال�سخري قدرة مثرية 
ا�سعار  تكبح  مل  حيث  ال�سعار،  هبوط  مع  التكيف  على 
النفط املتدنية منذ العام 2014 ولغاية الن من تدفق 
رغم  العاملية  النفط  ا�سواق  اىل  التقليدي  غري  النفط 
تدهور  منذ  الثلث  مبقدار  انتاجه  معدلت  انخفا�س 

ا�سعار النفط يف منت�سف العام 2014.
ومنها  النفطية،  البلدان  معظم  اتخاذ  من  الرغم  وعلى 
عن  الناجم  الث��ر  لتقلي�س  عدة  خطوات  اخلليج،  دول 
م�ستويات  �سبط  نحو  من  اخل��ام،  النفط  ا�سعار  هبوط 
النفاق العام وخف�س الدعم عن الطاقة، وايجاد منافذ 
جديدة لتمويل املوازنة وال�سعي اىل تنويع اقت�ساداتها 
ال  النفطية،  غري  القت�سادية  القطاعات  حتفيز  عرب 
احلاد يف  الهبوط  تعو�س  لن  الج��راءات  هذه  كافة  ان 

م�ستويات اليرادات النفطية.
تراكمت  التي  ال�سيادية،  الرثوة  �سناديق  ا�سهمت  وقد 

منذ نهايات العقد املا�سي نتيجة حت�سن ا�سعار النفط، 
من  ولطفت  اخلليجية  القت�سادات  موازنات  يف متويل 
درا�سات  ان  ال  النفطية،  الي��رادات  يف  النهيار  حدة 
عدة ت�سري اىل نفاذ اموال هذه ال�سناديق خالل �سنوات 
احلالية، مما  امل�ستويات  عند  النفط  ا�سعار  ا�ستمرار  مع 
التعاي�س  التعاون اخلليجي اىل  يحتم على دول جمل�س 
اقت�سادية  �سيا�سات  تبني  عرب  منخف�س  نفط  �سعر  مع 
حمركات  وايجاد  القت�ساد  تنويع  نحو  تنزع  جديدة 
جديدة للنمو القت�سادي، فقد اثبت منوذج النمو القائم 
على النفاق العام )املمول بالإيرادات النفطية( اخفاقه 
يف حتقيق ال�ستقرار القت�سادي واملايل نظرا لرتباطه 
بتقلبات ا�سعار النفط ودورات الرواج والك�ساد العاملي 

على ح�ساب متطلبات التنمية القت�سادية.
يف  القت�سادية  التنمية  خطط  عنه  تف�سح  ما  ورغ��م 
واحلد  القت�ساد  لتنويع  جهود  من  كافة  اخلليج  دول 
منو  نتائج  ان  ال  النفطية،  ب��الإي��رادات  ارتباطه  من 

متوا�سعة  تزال  ل  النفطية  غري  القت�سادية  القطاعات 
على  قادر  وغري  متخلفا  اخلا�س  القطاع  يزال  ول   ،"
النفطي، حيث ترتكز معظم  النمو  الن�سالخ عن منوذج 
او  للحكومة  مقاولت  تنفيذ  يف  القطاع  ه��ذا  ان�سطة 
وترتبط  ال��ع��ام،  للقطاع  وامل�ستلزمات  ال�سلع  توفري 
معظم هذه الن�سطة بالنفقات العامة واملرتبطة ا�سا�سا 
التخلي  باجتاه  الوىل  اخلطوة  العاملية.  النفط  باأ�سعار 
اخلليج  ب��ل��دان  يف  القائم  النفطي  النمو  من��وذج  ع��ن 
الفوري  ال�سيا�سات القت�سادية والبدء  تتمثل يف جدية 
اخلام،  النفط  ا�سعار  حت�سن  انتظار  من  بدل  بتنفيذها 
اول  البدء  النفطية  البلدان  حكومات  على  ينبغي  حيث 
ورفع  اجلارية  النفقات  ا�سكال  كافة  وتر�سيد  بتقلي�س 
كفاءة النفقات ال�ستثمارية، لتوفري بنية حتتية جاذبة 

لال�ستثمار املحلي والجنبي.
من جانب اآخر ينبغي ا�سالح النظام ال�رشيبي املعطل 
يف البلدان النفطية ملا له من دور مهم يف توفري املوارد 

ال�ستهالك  اوجه  من  واحلد  ال�ستثمار  وحتفيز  املالية، 
الرتيف الذي تتميز به دول اخلليج ب�سكل عام.

اآخر، يحتم جذب ال�ستثمار الجنبي اعادة  على �سعيد 
القائمة، وازالة  الت�رشيعية والتنظيمية  البيئة  النظر يف 
لفر�س  املعرقلة  والداري���ة  القانونية  الكوابح  كافة 

ال�ستثمار املتاحة يف معظم هذه البلدان.
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سناعات  وحتفيز  لتمويل 
على  قادرة  فر�س عمل جديدة  توفري  مركزيا يف  دورا 
ا�ستيعاب العداد املتزايدة من اليدي العاملة بدل من 
التكال على القطاع العام املرتهل يف الت�سغيل، كما ان 
اآخر  حتفيز وت�سجيع ال�سناعات الت�سديرية ميثل منفذاً 
ال�سناعات  توفره هذه  ، ملا  النفط  لالإفالت من هيمنة 
تعوي�س  يف  ت�سهم  الجنبية  للعملة  كبرية  تدفقات  من 
وحتقيق  القت�ساد  ومت��وي��ل  النفطية  امل���وارد  عجز 
جهود  ان  اىل  ال�سارة  ينبغي  اخريا  املايل.  ال�ستقرار 
فك الرتباط عن القطاع النفطي يف دول اخلليج والتي 

عقود  منذ  القت�سادية  التنمية  خطط  معظم  ت�سمنتها 
النفطية،  القطاعات القت�سادية غري  اخفقت يف حتفيز 
الجمايل  املحلي  الناجت  يف  م�ساهمتها  ن�سبة  ورف��ع 
نظرا لغياب البعد ال�سرتاتيجي من جهة، وكونها عربت 
جهة  من  النفط  ا�سعار  تدهور  تعك�س  افعال  ردود  عن 
فر�سة  النفط  لأ�سعار  امل�ستمر  النهيار  ويوفر  اخرى، 
وجه  على  واخلليجية  النفطية،  البلدان  ملعظم  جديدة 
اخل�سو�س، لإعادة ر�سم خارطة اقت�سادية متنوعة تعيد 
التوازن للقطاعات القت�سادية غري النفطية عرب اعتماد 
القطاعات  وحتفيز  لتنمية  الم��د  طويلة  ا�سرتاتيجية 
عن  النظر  بغ�س  وال�سياحية،  والزراعية  ال�سناعية 
ل�سمان  م�ستقبال  النفط  ا�سعار  ت�سهدها  التي  التطورات 
دميومة وا�ستمرارية منو هذه القطاعات وفقا ملتطلبات 
بعيدا  الداخلي  القت�سادي  وال�ستقرار  الوطنية  التنمية 
النفط  ا�سواق  ت�سهدها  التي  والك�ساد  الرواج  دورات  عن 

العاملية.

حيدر حسين آل طعمة

السياسة الصناعية في معادلة االقتصاد العراقي
القطاع  كونه   ، كبرية  اأهمية  ال�سناعة  لقطاع 
الأكرث فاعليًة وديناميكيًة يف القدرة على حتقيق 
طريق  عن  وذلك  القت�سادية  التنمية  متطلبات 
فر�س  وتوفري  وتنويعها،  الإنتاج  قاعدة  تو�سيع 
عمل لراأ�س املال الب�رشي بتقدمي كفاءات ماهرة 
هذا  اأهمية  وتزداد  ال�ستهالك،  متطلبات  لإ�سباع 
 ، الهيكلية  الختاللت  حل  على  لقدرته  القطاع 
الهيكل  تتنا�سب مع  التي  الدخل  وتنويع م�سادر 
القت�سادي بزيادة الطاقات الإنتاجية وتنميتها، 
اأكانت  �سواء  املتوافرة  الإمكانيات  وا�ستغالل 

مادية اأو ب�رشية.
وت��ع��م��ل اأغ��ل��ب ال����دول ع��ل��ى زي����ادة اله��ت��م��ام 
ال�سغرى  لل�سناعات  اإن�ساء قاعدة  والرتكيز على 
واملتو�سطة وحتى الكربى منها والثقيلة، لتحقيق 
املنتجات  بع�س  من  الذاتي  الكتفاء  من  جزء 
هذا  فاإن  احلال  وبطبيعة  امل�ستوردة،  ال�سناعية 
و�سد  للعاطلني،  عمل  فر�س  �سيوفر  الهتمام 
اإىل  الو�سول  اإمكانية  عن  ف�ساًل  ال�سوق،  حاجة 

املناف�سة العاملية.
يف زمن �سقوط احلدود بني الدول ب�سبب النفتاح 
القت�سادية  العوملة  طريق  م��ن  القت�سادي 
ميزان  تغري  اىل  اأدت  املعلومات  وتكنولوجيا 
النامية  البلدان  اأغلبية  عرفتها  التي  ال��ق��وى 
اإحالل  �سيا�سات  عرب  الت�سنيع  حلم  اإنهاء  اإىل 

القت�سادية،  القوى  �سغوطات  ب�سبب  ال��واردات، 
الدويل  والبنك  الدويل  النقد  �سندوق  وان  �سيما 
مع  تن�سجم  اقت�سادي  انفتاح  �سيا�سات  انتهجا 
بالتعرفات  العامة اخلا�سة  التفاقية  مقت�سيات 

الكمركية والتجارة )اتفاقية اللغات(. 
بول  القت�سادي  املوؤرخ  يوؤكد  ال�سياق  هذا  ويف 
وتناق�سات  "اأ�ساطري  املعنون  كتابه  يف  بريوك 
) �سيما  الغربية  البلدان  التاأريخ القت�سادي" اأن 
طورت  واليابان(  املتحدة  وال��ولي��ات  اأوروب���ا 
ولي�س  احلمائية،  ال�سيا�سة  ظل  يف  �سناعاتها 
هو  م��ا  عك�س  على  احل���رة  ال��ت��ج��ارة  كنف  يف 
على  البلدان  هذه  يف  احلكومات  وعملت  �سائع، 
باإن�ساء  وذلك  ال��واردات،  لإحالل  �سيا�سات  تبني 
التي كانت  ال�سلع  باإنتاج  �سناعات حملية تقوم 
كمركية  حواجز  واإق��ام��ة  ال�سابق،  يف  ت�ستورد 
اأكرث  ال�سلع املحلية  ال�سلع امل�ستوردة جلعل  اأمام 

تناف�سية.
النامية  البلدان  جتد  مل  التحديات،  هذه  واأم��ام 
ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  يف  التناف�س  من  ُب��داً 
ت�ستغل  حملية  �سناعية  قاعدة  لتكوين  الأجنبية 
يف  تبقى  ولكنها  الداخلية،  ال�سوق  اإم��ك��ان��ات 
اخلارج،  اإىل  الت�سدير  نحو  موجهًة  نف�سه  الوقت 
الدولية - ف�ساًل  املالية  املوؤ�س�سات  �سجعت  وقد 
وتدعو  التوجه،  هذا   - الغربية  احلكومات  عن 
-على  ي�سمن  الذي  الطريق  هذا  يف  امل�سي  اإىل 
عرب  للجميع  القت�سادي  النمو   - زعمها  وفق 

وال�سني  اجلنوبية  ك��وري��ا  وت��ع��د  ال�����س��ادرات، 
هذا  يف  م�ساعيهما  تكللت  اللذين  الأمن��وذج��ني 
عاملة  ي��داً  لتوفريها  نظراً   ، بالنجاح  املجال 
الغربية(،  بالبلدان  )مقارنة  مكلفة  وغري  ماهرة 
ف�ساًل عن انتهاجهما ل�سيا�سات حكومية حمفزة 
التحتية،  البنى  م�ساريع  يف  متثلت  لال�ستثمار، 
البحث  وت�سجيع  ال�سناعية،  املناطق  وجتهيز 

العلمي والبتكار.
ال�سيا�سية  العتبارات  تغيب  ل  احلال  وبطبيعة 
بهذه النه�سة كونها تاأخذ جماًل رئي�سًا يف هذه 
بتوجيه  اأقطاب  من  الدعم  بف�سل  النجاحات، 
البلدان  هذه  اإىل  الأم��وال  وروؤو���س  ال�ستثمارات 
تعمل  حتالفات  اإط��ار  يف  تكنولوجيًا  واإعانتها 

على حفظ م�ساحلها ال�سرتاتيجية.
العراق  يف  ال�سناعية  ال�سيا�سة  يخ�س  ما  اأم��ا 
وامل�سكالت  التحديات  من  جملًة  تعاين  فاإنها 
الداخلي  الطابع  ذات  املتغريات  تفر�سها  التي 
من م�سكلة اأ�سا�سية وجوهرية ذات تاأثري الوا�سح 
ال�سناعي  القت�سادي  الو�سع  يف  والأ���س��ا���س 
العراقي اله�س واملتمثل يف الهياكل القت�سادية 
كانت  التي  ال�سناعية  الع�سكرة  نتيجة  املتخلفة 
يف  دوره��ا  وتهمي�س   ،  2003 عام  قبل  �سائدة 

اإعادة بناء القت�ساد العراقي.
واملتغريات اخلارجية واملرتبطة بعوملة القت�ساد 
القت�ساد  هيكلة  اإع���ادة  ط��ري��ق  ع��ن  ال��ع��راق��ي 
واخلدمية،  منها  الإنتاجية  القطاعات  مبختلف 

بعد  ول���س��ي��م��ا 
 ،2003 ع�����ام 
للقرارات  ونتيجة 
احلاكم  اتخذها  التي 
العراق )بول  املدين يف 
نظامًا  لي�سبح  ب��رمي��ر( 
عن  بعيداً  ح��راً  اقت�ساديًا 
�سيطرة  اإىل  الدولة  �سيطرة 
عدم  ا�ستمرار  قابلها  ال�سوق، 
والأمني،  ال�سيا�سي  ال�ستقرار 
مما جعلت حالة النهيار م�ستمرة 
ب��داأ  حتى  ال�سناعي  القطاع  يف 
العراق  يف  ال�سناعية  الطبقة  اختفاء 
الذي  املوؤ�س�سي  الإط���ار  ثبات  وع��دم 
على  اقت�ساده  اإدارة  من  العراق  مُيّكن 
امل��وارد  توجيه  اإىل  ي���وؤدي  ال��ذي  النحو 
ذات  ا�ستخدامات  اإىل  والب�رشية  الطبيعة 
املجال  يف  ول�سيما  الكفوء،  العائد  النفع 
من  وغ��ريه��ا  وال�سياحي،  وال��زراع��ي  النفطي 
اأدوات  تخلف  ب�سبب  للدخل،  امل���درة  امل���وارد 
للفرد  العمل  اإنتاجية  م�ستوى  و�سعف  الإنتاج 
املحلي  الإنتاج  يف  دوره  �سعف  وكذلك  الواحد، 

واحل��روب  والأم��ي��ة  اجلهل  �سبب  مما  الإج��م��ايل، 
عام  بعد  وحتى  املا�سي  القرن  ثمانينيات  منذ 
الإنتاج،  عجلة  تدهور  اإىل  اأدت  التي   ،2003
وتوقف عجلة التطور يف خمتلف القطاعات، وهذا 
لأن  القت�سادية،  البنية  يف  جوهريًا  خلاًل  يعد 
طبيعة حتول النظام القت�سادي يف العراق كانت 
الريعي  القت�ساد  من  املبا�رشة  ال�سدمة  ب�سورة 
املنغلق اإىل اقت�ساد ال�سوق لتحرير التجارة بنحو 
�رشيع ووا�سع، رافقها تطبيق �سيا�سات “النفتاح 
القت�سادي” التي كانت ذات اآثار �سلبية، ل�سيما 
املنعك�سة على القطاع ال�سناعي؛ لأن مثل تطبيق 
هذه ال�سيا�سات يحتاج اإىل اأن يتم بتدرج وهدوء 
ال�سيا�سي  ال�ستقرار  على  للحفاظ  مراحل  وعلى 
يف  ال�سناعات  لأن  ال��داخ��ل��ي،  والق��ت�����س��ادي 
الكتفاء  على  عملها  جممل  يكون  يكاد  العراق 
الذاتي الع�سكري وبع�س ال�سناعات ال�ستهالكية 

الي�سرية والبعيدة عن املناف�سة اخلارجية.
القطاع  التي تواجه  اأهم املعوقات  اإيجاز  وميكن 
ال�سناعي يف العراق والتحديات التي تعرقل اأداءه 

التنموي بالآتي:
-1انعدام الظروف املو�سوعية والذاتية املج�سدة 
يف  امل�ستمر  والتباين  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  يف 

وجهات النظر.
البحث  على  وانخفا�سه  الإن��ف��اق  -2تدين 
والتاأهيل  التدريب  على  يعمل  ال��ذي  والتطوير 
التكنولوجي  البتكار  ول�سيما  الكفوء،  املهني 
التي  الإنتاج  تكلفة  من  يزيد  ما  وهذا  امل�ستمر، 

ت�سعف هيكلة القطاعات ال�سناعية يف العراق.
وان���ع���دام  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال������روؤى  -3�سعف 
القرارات  ملتخذي  الآنية  العملية  ال�سرتاتيجيات 
املعمقة  ال��درا���س��ات  �سعف  ب�سبب  ال�سناعية؛ 
جلميع  تت�سع  اأن  ميكن  التي  والعملية  العلمية 
التنمية  يف  واملهم  احليوي  القطاع  هذا  م�ساكل 
لالقت�ساد  بالن�سبة  والب�رشية  القت�سادية 

الوطني.
اإىل  الإي��الء  وعدم  بالعمل  املناف�سة  -4انعدام 
العراقية؛  لل�سناعة  الن�سبية(  )امل��ي��زة  نظرية 
العراقية بعدم الهتمام  ال�سوق  ب�سبب خ�سائ�س 

بال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة.
ال�سناعة  ن��اجت  م��ن  ال��ف��رد  ن�سيب  -5تدين 
م�سكلة  ح��ل  يف  ي�سهم  ل  بحيث  التحويلية، 

البطالة.
الت�سنيع  �سيا�سات  تنفيذ  فاإن  ال�سياق،  هذا  ويف 
ا�ستداد  اأمر حمفوف بال�سعوبات؛ ب�سبب  الدخلية 
ل  ال��ت��ي  الداخلية  ال�سناعات  ب��ني  املناف�سة 
اأمام  ال�سمود  وحتى  املناف�سة  على  قدرة  متتلك 
ال�سناعات اخلارجية القادمة من الدول الأجنبية 
التي متتلك خربة واأكرث ر�سوخًا يف �سوق التناف�س 
العاملي؛ لأن ال�سناعة العراقية تواجه حالة من 
ال�سلل، ول�سيما ال�رشكات اململوكة للدولة، اإذ اإن 
اأغلب هذه ال�رشكات تخ�رش اإل با�ستثناءات ربحية 
ي�سرية يقت�رش ربحها على التمويل الذاتي لل�رشكة 
لغياب  للموظفني؛  ال��روات��ب  توفري  طريق  م��ن 
التخطيط والربجمة للنهو�س بالواقع القت�سادي 

العراقي والعتماد على الريع النفطي.
اأمام  م�رشاعيها  على  العراقية  ال�سوق  فتح  اإن 
الب�سائع امل�ستوردة اخلارجية، ف�ساًل عن �سيا�سة 
الإغراق التي اتبعت يف الأ�سواق العراقية من قبل 
ال�سناعات  اأغلب  توقف  اإىل  اأدى  اجل��وار،  دول 
ال�سناعات  وب��ع�����س  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 

ال�سعبية، التي ُحد من م�ن قدرتها على املناف�سة 
كذلك  العاملية،  الأ�سواق  اأم يف  الداخل  �سواء يف 
م�ستوى  على  العراق  يف  الإغ��راق  �سيا�سة  اأث��رت 
واملتخ�س�سة،  الفني�ة  ول�سيما  العاملة،  القوى 
اأن  واإما  فعالة،  غري  اأعمال  اإىل  تتحول  اأن  فاإما 
تفكر يف الهج�رة، ف��ساًل ع�ن ت�اأثري الإغراق يف 
وال�سناعات  للم�ستهلك  الغذائي  الأمن  منظومة 
ذات العالقة با�ستخدام الغذاء كو�سيلة هيمنة من 
بالأ�سعار  توافرها  وعدم  ال�سناعية،  الدول  لدن 
ينعك�س  وهذا  املالئمة،  ب�اجلودة  ول  املعتدل�ة 
املحلية،  ال�سوق  ت��وازن  على  بالنهاية  جميعه 

وبالت�ايل رفاهي�ة امل��ستهلك.
معمل  اأن  مثال  الوطنية  ال�سناعة  هام�س  وعلى 
الطبي  القطن  م��ن  علبة  ينتج  الطبي  القطن 
 )5000( العلبة  و�سعر هذه  املحلي،  لال�ستهالك 
ا�سترياد  يتم  واملوا�سفات  الوزن  وبنف�س  دينار، 
التاجر  لدن  من  دينار  ب�)2000(  العلبة  هذه 
يف  ال�سلع  واق��ع  على  ينعك�س  وه��ذا  ال��ع��راق��ي، 
الإنتاج  اأ�سعار  ارتفاع  �سبب  ويرجع  ال��ع��راق، 
من  ت��اأت��ي  كلها  الأول��ي��ة  امل���واد  لأن  املحلي؛ 
العاملة  اليد  اأج��ور  ارتفاع  عن  ف�سال  اخل��ارج، 
من  ترفع  عوامل  كلها  وهذه  الكهرباء  وتكاليف 
امل�ستهلك  ي�سطر  وهنا  املحلية،  ال�سلعة  تكلفة 
امل�ستورد لنخفا�س  املنتج  للبحث عن  العراقي 
املحلي  باملنتج  مقارنة  جودته  وارتفاع  �سعره 
تواجهه  اأن  يجب  ال��ذي  ال�����رشوري  الأم��ر  وه��و 
جلملة  اللجوء  ميكن  وبذلك  ح��زم،  بكل  الدولة 
الأن�سطة  ت�سجع  التي  والإج���راءات  التدابري  من 
حلماية  ال��ع��راق  داخ��ل  ال�سناعية  الإنتاجية 
العاملية  املناف�سة  م��ن  النا�سئة  ال�سناعات 
ال�ستثمارات  توجيه  اأو  امل�ستوردة(،  )اخلارجية 
لأهميتها  نظراً  معينة  �سناعية  قطاعات  اإىل 
وترتاوح  املرتفعة،  لعوائدها  اأو  ال�سرتاتيجية 
الأدوات التي تتخذها احلكومات لتحقيق اأهداف 
�سيا�ستها ال�سناعية بني فر�س الر�سوم الكمركية 
مثاًل  ال�رشيبية  غري  القيود  وو�سع  املرتفعة 
الواردات  بع�س  على  �سحية(  اأو  تقنية  )معايري 
املالية  وامل�ساعدات  الدعم  وتقدمي  منها،  للحد 
وال�سلع  الطاقة  وتوفري  ال�سناعية،  للمقاولت 
قطاع  فاإن  لذلك  تف�سيلية،  باأ�سعار  لها  الأولية 
املنتجني  م��ن  حماية  اإىل  بحاجة  ال�سناعة 
�سوق  عن  والباحثني  ت��ط��وراً  الأك��رث  الأج��ان��ب 
ا�ستهالكية وذلك ميكن اأن يكون من طريق الدعم 
كتع�سيق  الأخ��رى،  امل�ساعدة  باأنواع  احلكومي 
ال�سوق  يف  للم�ساركة  واخلا�س  العام  القطاع 
التكنولوجيا  اتقان  من  يتمكنوا  حتى  العراقية 

املتطورة وبناء موؤ�س�سات �سناعية فاعلة.
التي  الوليدة”  ال�سناعات  غرار”نظرية  وعلى 
ال�سناعات  حماية  )�سيا�سية  تطبيق  على  تعمل 
وا�سع  اأن  عنها  م�سهور  غري  هو  وما  املحلية( 
اأول وزير  األيك�ساندر هاملتون،  النظرية هو  هذه 
املتحدة  للوليات  املالية(  )�سكرتري  اقت�ساد 
ال�10  ورقة  على  �سورته  توجد  الذي  الأمريكية 
دولرات، ففي البداية مل يقتنع بنظرية هاملتون 
اإل القليل من الأمريكيني؛ وذلك لأن )اآدم �سميث( 
اأحد موؤ�س�سي علم القت�ساد كان قد حذر من قبل 
من رعاية ال�سناعات التي ل تن�ساأ بنحو طبيعي؛ 
ولكن مع الوقت ذاته بداأ النا�س يقتنعون بنظرية 
العمل  اإىل  املتحدة  الوليات  واجتهت  هاملتون 

بها للنهو�س بواقع القت�ساد الأمريكي .

صادق علي حسن

النشاط االقتصادي الخاص.. حلول ناقصة
حميد العقابي

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

628.24
3.54
0.57%

1,574,635,172
2,268,306,589

786
38
16
5
17

0.40
1,202,150,000.00

0.46
195,711,056.00

0.87
124,976,262.00

0.51
94,730,000.00

2.58
88,080,870.00

)BIME( اوسط

)BGUC( خليج

)BBOB( بغداد

)INCP( اسفنج

)IBSD( بيبسي

0.40
481,630,016.00

2.58
226,213,360.00

0.87
108,783,848.00

0.46
90,029,088.00

9.00
84,026,352.00

)BIME( اوسط

)IBSD( بيبسي

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)HNTI( سياحة
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