
فيها  انتف�ض  م�رص،  يف   2011/ يناير   25 ثورة 
واال�ضطرابات  االأو���ض��اع  على  امل�رصي  ال�ضعب 
التي  اخلدمات  وت��ردي  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 
ال�ضابق  الرئي�ض  حكم  حتت  ال�ضعب  يعي�ضها  كان 
ح�ضني مبارك وقامت الثورة باالإطاحة به واتهامه 
بالف�ضاد. حيث �ضهد ال�ضعب امل�رصي يف تلك الفرتة 
الهدف  كان  التي  وال��ث��ورات  االح��داث  من  �ضل�ضلة 
املعا�ضية  االأو���ض��اع  حت�ضني  ه��و  لها  االأ�ضا�ضي 
االإرادة  ذو  ال�ضعب  منها  يعاين  كان  التي  املرتدية 

القوية.
ال�����ض��وؤال ال���ذي ي��ط��رح��ه امل��راق��ب��ون ب��ع��د خم�ض 
اأحوال  حت�ّضنت  هل  امل�رصية:  الثورة  على  �ضنوات 
امل�رصيني؟ هل عم اال�ضتقرار االقت�ضادي وتوفرت 
هل  امل�رصي؟  ال�ضعب  بها  طالب  التي  اخلدمات 
حت�ضنت الظروف املعا�ضية اأم على العك�ض تراجعت؟ 
هل حققت الثورة اأهدافها اأم كجميع ثورات الربيع 
العربي فقط تتم االإطاحة بالرئي�ض واليوجد تغيري؟
نرى  عندما  االذه���ان  اىل  ت���رتاود  كثرية  اأ�ضئلة 

الرئي�ض  وعود  مع  امل�رصي  الواقع  م�ضهد  تناق�ض 
عندما  الذي  ال�ضي�ضي  الفتاح  عبد  احلايل  امل�رصي 
امل�رصي  ال�ضعب  تفاءل  احلكم  من�ضة  اىل  و�ضل 
بو�ضوله وتاأمل خري بوعوده التي اأكد فيها ا�ضالح 
االقت�ضاد امل�رصي واعادة اال�ضتقرار. لكن امل�ضاكل 
قد تراكمت. وتواجه م�رص االن عجزا يف امليزانية 
املركزي  اجلهاز  �ضجل  فقد  املئة.  يف   12 بن�ضبة 
الفقر  ن�ضبة  ارتفاع  م�رص  يف  واالح�ضاء  للتعبئة 
اىل اإىل 5.3% من ال�ضكان يف 2015، ارتفاعًا من 

4.4% يف 2012.
االأكرب  ال�ضعوب  من  امل�رصي  ال�ضعب  ميثل  بينما 
معدل  يبلغ  حيث  العامل  دول  بني  �ضكانية  زي��ادة 
ال�ضنة  يف  املئة  يف   4.3 م�رص  يف  ال�ضكاين  النمو 
النقد  �ضندوق  ويتوقع   2016  /  2015 املالية 
املئة هذا  اأربعة يف  املعدل حوايل  يبلغ  اأن  الدويل 
العام. وهذا يعني كرثت �ضكانية باقت�ضاد �ضعيف 
جدا حيث تعاين م�رص من نق�ض يف ال�ضكر والزيت 
وحليب االأطفال برزت يف اأزمات متتالية خ�ضو�ضا 
ال�����رصوري  ال���دوالر  م��ن  االقت�ضاد  ح��رم��ان  م��ع 
وتراجع  ال�ضياحة  قطاع  انهيار  واإث��ر  لال�ضترياد، 

عائدات اال�ضتثمار االأجنبي.

ال�ضعب  يعي�ضها  التي  االقت�ضادية  االزم��ة  ظل  يف 
امل�رصي والناجمة عن ا�ضطرابات �ضيا�ضية واأمنية 
ال�ضابق  بالرئي�ض  االطاحة  منذ  البالد  ت�ضهدها 
يبحث  امل�رصي  ال�ضعب  من  جعلت  مبارك،  ح�ضني 
اإ�ضايف يح�ضن به  اأي دخل مايل  عن بدائل لتوفري 
حالته االقت�ضادية اما �ضكل هذه البدائل وكيفيتها 
م�ضتواهم  يح�ضنوا  ان  فكروا  فقط  بها  يفكروا  فلم 

املعا�ضي باأي �ضكل من اال�ضكال.
مب�رصوع  م�رص  يف  ال�ضعبية  االحياء  بع�ض  تقوم 
او  غريب  امل�ضطلح  يبدوا  االأفراح"  "جمعيات 
عن  عبارة  امل�ضطلح  هذا  فمخت�رص  ذلك  على  يدل 
يعرفون  ال  كرث  اأ�ضخا�ض  فيها  ي�ضارك  جمعيات 
الذي  الرئي�ضي  العن�رص  هي  واحلفالت  بع�ضهم، 
يجمعهم. وحتيي احلفالت فرق مو�ضيقية وراق�ضات 
من  ممكن  ع��دد  اأك��رب  جل��ذب  �ضعبيون  ومطربون 
ي�ضجل  �ضخ�ض  ب��اإدارة  مرهونة  وهي  امل�ضاركني، 
وبالتايل  بال�ضبط  �ضخ�ض  ك��ل  يدفع  ك��م  بدقة 
يبدوا  يدفعونه  ملا  منا�ضبة  حلفالت  زبائنه  يوجه 
ان ما ن�ضاهده يف االأفالم امل�رصية لي�ضت ق�ض�ض 
واقع  يف  م��وج��ودة  انها  بل  وهمية  و�ضخ�ضيات 

ال�ضعب امل�رصي.

حتتل التنمية الريفية اهمية كبرية يف الدرا�ضات 
االقت�ضادية واالجتماعية والبيئية وذلك ملا لها 
من دور كبري يف تر�ضني وتعزيز قوة االقت�ضاد 
يف  املتاحة  للموارد  العقالين  اال�ضتثمار  عرب 
الريف، الذي ينعك�ض على تقليل البطالة وتوفري 
الغذاء والتقليل من التبعية، ولها دور يف حتقيق 
وبيئيًا،  جغرافيًا  ال�ضكاين  التوزيع  يف  التوازن 
من  والتخفيف  الهجرة،  تقليل  عنه  ينجم  الذي 
اىل  املقدمة  واخل��دم��ات  امل���وارد  على  ال�ضغط 
االفراد يف املدينة، الذي يح�ضل يف حال زيادة 
احلد  يف  اي�ضًا  وت�ضاهم  املدينة،  اىل  الهجرة 
االرا�ضي  م�ضاحة  زي��ادة  عرب  البيئة  تلوث  من 
على  الطلب  وانخفا�ض  ناحية  م��ن  اخل�����رصاء 
النقل واملوا�ضالت وامل�ضانع التي تعترب ا�ضا�ض 

التلوث يف املاء والهواء والرتبة.
ان احلد من التوزيع ال�ضكاين امل�ضوه الذي يح�ضل 
اخرى  دون  مناطق  يف  ال�ضكاين  الرتكز  ب�ضبب 
الدولة  من  يتطلب  التح�رص،  عامل  بفعل  وذلك 
تبني �ضيا�ضات زراعية جتعل من تنمية الريف يف 
وتوطني  جذب  عامل  ولتكون  اهدافها  اولويات 

لت�ضوه  ت�ضحيح  وعامل  املهاجرة  العمل  لقوة 
ال�ضلعية.  غري  القطاعات  بت�ضخم  يتمثل  قطاعي 
وو�ضعها  الريفية  بالتنمية  االهتمام  ان  كما 
من  الكثري  حل  اىل  �ضتوؤدي  االول��وي��ات  �ضمن 
واملجتمع  االقت�ضاد  منها  يعاين  التي  امل�ضاكل 
ميزان  وعجز  العامة  املوازنة  وعجز  كالبطالة 

املدفوعات والهجرة واالمن والبيئة وغريها.
ميكن  التي  الزراعية  ال�ضيا�ضات  اىل  باالإ�ضافة 
الريفية،  التنمية  لت�ضجيع  الدولة  تتخذها  ان 
ينبغي االهتمام باجلوانب االتية التي ُتعد ا�ضا�ض 
التنمية الريفية والتي ت�ضجع على توطني �ضكان 
ناحية  من  املدينة  اىل  هجرتهم  وع��دم  الريف 
من  -الهجرة  العك�ضية  الهجرة  ح�ضول  ورمب��ا 
ال�ضكاين من  الرتكز  وتقليل  الريف-  اىل  املدينة 
على  نح�ضل  ان  ميكن  وبالتايل  اخ��رى،  ناحية 

نوع من التوازن يف التوزيع ال�ضكاين.
خالل  من  يتم  الريفية  بالتنمية  االهتمام  ان 
االه��ت��م��ام ب��ع��دة ج��وان��ب م��ن اه��م��ه��ا: اجلانب 
والتكنولوجي  وال�ضحي  والتعليمي  االقت�ضادي 
االهتمام  هذا  وامل�رصيف،  واال�ضكاين  واخلدمي 
ال�ضكاين باالإ�ضافة  يوؤدي اىل حل م�ضاألة الرتكز 
االجتماعية  امل�����ض��اك��ل  م��ن  ال��ك��ث��ري  ح��ل  اىل 

واالختالالت االقت�ضادية.
بجانبي  االه��ت��م��ام  اي  االق��ت�����ض��ادي:  اجل��ان��ب 
ايجاد ما يحفز �ضكان  العر�ض، وذلك من خالل 
بفرعيه  الزراعي  باالإنتاج  االهتمام  على  الريف 
النباتي واحليواين، وتوفري مقومات ذلك االنتاج 
واال�ضمدة  واالبنية  واملكائن  واالآالت  كاملياه 
اف�ضل  ايجاد  على  والعمل  املح�ضنة،  وال��ب��ذور 
ينتجه  ما  تروج  التي  واالع��الم  للدعاية  ال�ضبل 
الطلب على  املزارعني داخليًا وخارجيًا، لزيادة 
املنتجات الزراعية، وهذا ما ي�ضجع �ضكان الريف 
االرباح،  من  املزيد  على  للح�ضول  التوطن  على 
ركب  يف  �ضيلتحقون  رمبا  املدينة  اهايل  ان  بل 
العمل  فر�ض  توفر  نتيجة  ال��زراع��ي  االن��ت��اج 
واالرباح التي يح�ضلون عليها يف حال قيامهم 
فر�ض  �ضحة  من  تعاين  املدينة  ان  اإذ  باالإنتاج. 
زي��ادة  ب�ضبب  العامل  اج��ور  وانخفا�ض  العمل 

عر�ض االيدي العاملة نتيجة الرتكز ال�ضكاين.
املناطق  تخلف  ا�ضباب  احد  التعليمي:  اجلانب 
اإذ  التعليمي،  امل�ضتوى  انخفا�ض  هو  الريفية 
التي  االقت�ضادية  الدرا�ضات  من  العديد  اجريت 
بني  ما  و�ضببية  قوية  عالقة  وج��ود  اىل  ت�ضري 
التعليم والنمو االقت�ضادي، فانخفا�ض امل�ضتوى 

ال���ت���ع���ل���ي���م���ي 
اىل  ي��������������وؤدي 
النمو  ان��خ��ف��ا���ض 
والعك�ض  االقت�ضادي 
معروف  اذ  �ضحيح، 
وتنمية  ال��ت��ع��ل��ي��م  ان 
م��ه��ارات االف����راد ي���وؤدي 
االن��ت��اج��ي��ة،  زي�����ادة  اىل 
البطالة  م�ضتويات  من  ويقلل 
واحل�������ض���ول ع��ل��ى ال���دخ���ول، 
التعليمي  بامل�ضتوى  فاالهتمام 
التعليم  وخ�ضو�ضًا  مراحله  بكافة 
يجعل  الريف،  يف  ال��زراع��ي  املهني 
على  واحل�ضول  انتاجًا،  اكرث  االف��راد 
من  املدينة  االفراد يف  عليه  يح�ضل  ما 
امل�ضتوى التعليمي وكذلك الوظائف فتقل 

فكرة االفراد يف الهجرة اىل املدينة.
اجلانب ال�ضحي: ان زيادة االهتمام باجلانب 
ال�ضحي يزيد من قوة وقابلية االفراد يف الريف 
على اداء العمل فكريًا وع�ضليًا، من خالل زيادة 
الوعي لدى �ضكان االرياف باالأمرا�ض وخ�ضو�ضًا 

من  بالوقاية  توعيتهم  ه��و  وااله���م  امل��ع��دي��ة، 
الندوات  اقامة  خالل  من  باالأمرا�ض،  اال�ضابة 
واث��ار  خ��ط��ورة  م��دى  تو�ضح  التي  واحل����وارات 
توفري  مع  امل�ضتع�ضية،  وخ�ضو�ضا  االم��را���ض 
امل�ضت�ضفيات واملراكز ال�ضحية واالدوية وغريها.

باأنها  التكنولوجيا  تعرف  التكنولوجي:  اجلانب 
ا�ضتخدام  اإىل  يهدف  وال��ذي  املنظم  اجلهد  )ذلك 
اأداء  اأ�ضاليب  تطوير  يف  العلمي  البحث  نتائج 
العمليات االإنتاجية(، وتعني يف املجال الزراعي 
كل ما يتعلق بتطبيق اأو ا�ضتخدام العلم يف تطوير 
الزراعية  ك��االآالت  ال��زراع��ي،  االإن��ت��اج  مدخالت 
والبذور  املبيدات  وكذلك  ا�ضتعمالها  وطرائق 
و.... العلمي  والبحث  ال��ري  واأنظمة  واالأ�ضمدة 
يف  احلديثة  التكنولوجيا  ادخ��ال  ان  حيث  ال��خ. 
انتاجية عالية  وا�ضتعمال حما�ضيل ذي  الزراعة 
املبازل  من  �ضبكة  واقامة  الرتبة  وا�ضت�ضالح 
العلمية  املوؤ�ض�ضات  ورب��ط  واملفتوحة  املغطاة 
من  �ضتزيد  الفالح  ومع  الزراعية  املوؤ�ض�ضات  مع 
على  �ضتعمل  وبالتايل  لديه  الزراعية  املعرفة 
زيادة االنتاج وزيادة املبيعات واالرباح ومن ثم 

زيادة دخل الفرد يف الريف.
اجل��ان��ب اخل��دم��ي: )ال��ن��ق��ل، امل����اء، ال��ك��ه��رب��اء، 
احد  التحتية  البنى  توفري  يعد  االت�����ض��االت(، 
مقومات التنمية الريفية التي ت�ضاعد على التوطن 
وتزيد من رغبة االفراد يف زراعة ارا�ضيهم دون 
ان يعانوا من امل�ضاكل التي يعانوا منها يف املدن 
كالتلوث وال�ضو�ضاء وغريها. لكن يف حال عدم 
املدينة  اىل  �ضتهاجر  اال���رص  اغلب  فان  توفرها 
الرتكز  من  يزيد  وه��ذا  اخل��دم��ات،  بهذه  للتنعم 
ال�ضكاين الذي يتطلب املزيد من االنفاق على تلك 
عن  الناجمة  احلا�ضلة  الزيادة  ملواجهة  البنى 

الزيادة ال�ضكانية.
ب�ضكل  الريفية  اال�ضكان  توفري  اال�ضكاين:  اجلانب 
واالعتناء  الع�رصية  القرى  وتوفري  ونوعي  كمي 
بها مع توفري م�ضتلزمات احلياة فيها كما مذكورة 
وهجرة  نزوح  من  �ضتقلل  ال�ضابقة،  اجلوانب  يف 
�ضكان الريف اىل املدن بل ان توفري اال�ضكان يف 
الريف �ضي�ضجع الذين نزحوا نحو املدن اىل العودة 
ال�ضكان  انخفا�ض عدد  الريف وهذا ما يعني  اىل 
اخلدمات  على  ال�ضغط  من  والتخفيف  املدن  يف 

املقدمة واملقننة على ا�ضا�ض عدد �ضكان املدن.
اجل��ان��ب امل�����رصيف: مي��ار���ض اجل��ه��از امل�رصيف 
وخ�ضو�ضًا  التنمية  مت��وي��ل  يف  ك��ب��رياً  دوراً 
االقت�ضادية  احلياة  وتي�ضري  الريفية  التنمية 
الريفية من  واالجتماعية وت�ضيريها يف املناطق 
و�ضكان  للمنتجني  االم��وال  من  يوفره  ما  خالل 
لتمويل  اموال  من  يحتاجونه  ما  لتمويل  الريف 
اال�ضتثمارية  وخ�ضو�ضًا  اال�ضتهالكية  حاجاتهم 
االبنية  وت�ضييد  ال��زراع��ي��ة  واملكائن  ك���االآالت 

واحلقول لرتبية كافة احليوانات …اإلخ.
ت�ضري خطة التنمية الوطنية 2010-2014 اىل ان 
التنمية الريفية يف العراق تواجه حتديات كبرية 
ب�ضبب االداء املتوا�ضع للقطاع الزراعي يف جمال 
االنتاجية وتوليد الوظائف، وكذلك اال�ضكان غري 
املالئم والبنى التحتية ال�ضعيفة يف الريف. لذلك 
ت�ضعى اخلطة اىل تقليل الفوارق واحلواجز ما بني 

توفري  ناحية  من  والريفية  احل�رصية  املناطق 
وجماالت  االجتماعية،  اخلدمات  التحتية،  البنى 
توليد الوظائف اجلديدة، مما يدعم احتواء الهجرة 
الريف اىل املدينة والتي تت�ضبب يف �ضغوط  من 
املوجودة  التحتية  والبنى  اخلدمات  على  �ضلبية 
وخا�ضة يف احلوا�رص الكربى، اإال انها مل ت�ضتطيع 

حتقيق ذلك.
اإذ الزال العراق يعاين من تفاوت كبري يف توزيع 
ال�ضكان بيئيًا )احل�رص، الريف(- لو مل يعاين من 
 -2017-2013 خطة  يف  تناوله  مت  مل  تفاوت 
لت�ضل  احل�رص  يف  ال�ضكان  ن�ضبة  ترتفع  حيث 
اجمايل  م��ن   %69 ي��ق��ارب  م��ا   2009 ع��ام  يف 
الوطنية  التنمية  خطة  اليه  ا�ضارت  كما  ال�ضكان 
2013-2017، وتبني اي�ضًا ارتفاع هذه الن�ضبة 
اىل  ارتفاعها  وتتوقع   2013 عام   %69.4 اىل 
ن�ضبة  ت�ضكل  مل  حني  يف   ،2017 ع��ام   %70.3
وتنخف�ض  عام 2009  �ضوى %31  الريف  �ضكان 
اىل  انخفا�ضها  وتتوقع   2013 عام   %30.6 اىل 
على  التفاوت  ذلك  ويعزى   .2017 عام   %29.7
والتغيري  الداخلية  الهجرة  بينها  من  عوامل  عدة 
االمن  بفقدان  متاأثرة  ال�ضكاين  احل��راك  منط  يف 
م�ضتوى  يف  والتباين  الق�رصي  التهجري  وظاهرة 
عن  ناهيك  واالجتماعي  االقت�ضادي  التطور 

غياب �ضيا�ضات متخ�ض�ضة تهتم بتنمية الريف.
وجدير بالذكر، كما ان العراق يعاين تفاوت كبري 
تباين  اي�ضًا من  بيئيًا، يعاين  ال�ضكان  توزيع  يف 
مركز  وهيمنة  مكانيًا  ال�ضكان  لتوزيع  مماثل 
املنظومة  على  بغداد  العا�ضمة  هو  واحد  �ضكاين 
واجتماعية  اقت�ضادية  اث��اراً  م�ضببًا  احل�رصية، 
التنمية  خطة  تو�ضح  حيث  �ضلبية،  ابعاد  ذات 
الوطنية 2013-2017 ان �ضكان حمافظة بغداد 
العراق  �ضكان  من   %21.2 ي�ضكلون   2012 ل�ضنة 
م�ضاحة  من   %1 �ضوى  م�ضاحتها  ت�ضكل  ال  بينما 
العراق  �ضكان  خم�ض  حوايل  يعي�ض  كما  العراق، 
نينوى.  الب�رصة،  بغداد،  الثالث  املحافظات  يف 
ن�ضف  ت�ضكل  املقابل هناك ثالث حمافظات  يف 
م�ضاحة العراق اال ان ن�ضيبها من ال�ضكان حوايل 

11% فقط وهي االنبار واملثنى والنجف.
ال يزال العراق يعاين من ا�ضتمرار التحديات التي 
مكانيًا  وتوزيعهم  ال�ضكان  جم��ال  يف  تواجهه 
ا�ضتمرار  التحديات  تلك  راأ����ض  وعلى  وبيئيًا، 
يقارب  ما  اىل  ال�ضكاين  النمو  معدالت  ارتفاع 
ما  وهذا  التنمية،  م�ضتويات  عن  وانف�ضامه   %3
يف  اال�ضتهالكي  النمط  ح��دة  من  ويزيد  يفاقم 
العقالين  غري  واال�ضتثمار  واملجتمع  االقت�ضاد 
ظاهرة  ا�ضتمرار  ان  اىل  باالإ�ضافة  ل��ل��م��وارد، 
حم��دود  ع��دد  يف  وتركزها  ال��ري��ف  م��ن  الهجرة 
وتاأتي  بغداد  العا�ضمة  وخ�ضو�ضًا  امل��دن  من 
�ضغوطًا  �ضتولد  حدها،  على  املحافظات  مراكز 
اقت�ضادية واجتماعية بيئية ونق�ضًا يف اخلدمات 
اخرى  ناحية  ومن  ناحية  من  املناطق  هذه  يف 
�ضتفقد املناطق املهاجر منها وال �ضيما املناطق 
يحد  مما  املنتجة  الب�رصية  مواردها  من  الريفية 
من دورها التنموي مامل تو�ضع احللول املنا�ضبة 
التي  اعاله،  املذكورة  باجلوانب  واالهتمام  لها 

متثل ا�ضا�ض التنمية الريفية.

كم�ضدر  االمريكية  املتحدة  الواليات  حتولت  ان  منذ 
برهنت  فاإنها  املا�ضية  اال�ضهر  يف  اخل���ام  للنفط 
واالبتكار  التجديد  يف  هائلة  قوة  بانها  للعامل  حقًا 
التكنولوجي )وال�ضيما يف جمال انتاج النفط اخلام من 
اقل  لي�ضبح  ال�ضخري  التقليدية كالنفط  امل�ضادر غري 
كلفة ب�ضكل متعجل ومت�ضارع قدر االمكان، مما ا�ضاف 
العر�ض  حركة  على  ج��داً  مرنة  م�ضادر  النهاية  يف 

النفطي االمريكي.
االمريكية  الطاقة  �ضرتاتيجية  ا�ضتمرت  وق��ت  يف 
ال�ضوق  خريطة  على  لال�ضتحواذ  وب�رصعة  بقوة  تعمل 
منتج  اأكرب  لت�ضبح  تتطلع  وهي  اخلام  للنفط  العاملية 
االحتادية  رو�ضيا  مبقيا�ضي  العامل  يف  اخل��ام  للنفط 

املتحدة  ال��والي��ات  ان  ويلحظ  ال�ضعودية.  واململكة 
القلة  الحتكار  هجيني  اقت�ضادي  موديل  اليوم  تعتمد 
يف  �ضواء  م��زدوج  امن��وذج  فهو   OLIGOPOLY
ويف  احتكاريًا  عليها  الطلب  او  النفوط  عر�ض  توجيه 
اخلام  النفط  ا�ضواق  خ�ضعت  كيف  ويلحظ  واحد.  وقت 
النفوذ  منطقة  �ضمن  امل�ضتهلكني  طلب  وال�ضيما  كلها 
االمريكية و�ضيا�ضتها اجلديدة يف ادارة م�ضادر الطاقة 
النفطية العاملية بعد ال�ضيطرة على التحركات ال�ضعرية 
التاأثري يف  ا�ضافة اىل قدراتها يف  االوبك،  من خارج 

العر�ض العاملي للنفط اخلام.
وهي جادة على املدى البعيد بان التكون عوائد النفط 
كبرية  مالية  لفوائ�ض  م�ضدر  املالية  وتراكماتها 
للبلدان امل�ضدرة خارج �ضيا�ضة نفوذ الطاقة للواليات 
املتحدة االمريكية وا�ضواق الواليات املتحدة نف�ضها او 

مناطق نفوذها.
مراحل  للنفط  امل�ضدرة  البلدان  ت��ت��دارك  من  والب��د 
�ضتلجئها اىل تكيفات مالية عميقة.  عجز مايل طويل ُ
امل�ضتقبلية  النفط  �ضوق  فان  الق�ضري  املدى  على  اما 
االمريكية FUTURE MARKET متتلك قدرات 
من   POSITIONS امل��راك��ز  تبديل  على  عالية 
خمزوناتها  واقع  �ضمن  وبالعك�ض  ق�ضرية  اىل  طويلة 
النفطية الأغرا�ض امل�ضاربة ال�ضعرية، وهي حتول بذلك 
عر�ض  اىل  املرونة  واط��يء  عر�ض  من  النفط  عر�ض 
يت�ضم باملرونة العالية ازاء ال�ضعر. ناهيك عن االعالن 
عن طبيعة املخزونات ال�ضرتاتيجية االمريكية للتاأثري 
اأكرث  النفطية  ال�ضوق  وجعل  ال�ضعرية  التوقعات  على 

مرونة.
الكثري  ي�ضمحل  ان  املتو�ضط  املدى  على  نتوقع  وقد 

للنفط  للبلدان امل�ضدرة  ال�ضيادية  الرثوة  من �ضناديق 
بلدان  ودخول  املا�ضية  العقود  ريوع  اأن�ضاأتها  والتي 
االوبك يف اخفاقات نوادي م�ضدري املواد اخلام يف 
امل�ضدرة  ال��رثوة  عوائد  يف  املتعرثين  الثالث  العامل 
اال  عالية  مالية  فوائ�ض  توليد  لتميزهم يف  وفقدانهم 

ما ندر.
كارتل  بكونه  االوب���ك  لتجمع  قيمة  اأج��د  ال  وعليه 
النفط  ا�ضواق  ا�ضتقرار  او  ثبات  يف  للتاأثري  للمنتجني 
العاملية م�ضتقبال مامل تدخل الواليات املتحدة بنف�ضها 
)يف منظمة االوبك( وت�ضبح ع�ضواً موؤثراً فيها وهذا ما 

ا�ضتبعده حاليًا!!!
ثانيا: ماذا يفعل العراق؟

القيمة امل�ضافة للغاز �ضواء  هنالك تطور باجتاه رفع 
ال�ضناعات  ق��درات  وتطوير  الطبيعي  او  امل�ضاحب 

البرتوكيمياوية وبا�ضتثمارات تقوم على ال�رصاكة بني 
الدولة والقطاع اخلا�ض. والتي ابتداأت حقًا ب�رصكة غاز 

الب�رصة.
فاإعادة النظر بخرائط التطوير للحقول النفطية مازالت 
البلدان  جمموعة  �ضمن  هو  العراق  مازال  اذ  م�ضتمرة، 
املنتجة للنفوط التقليدية االقل كلفة يف العامل والتي 
ت�ضكل ن�ضبتها 50%  من القدرات املتاحة املنتجة للنفط 
م�ضادر  يف  فالتنويع  التقليدية.  م�ضادره  من  اخلام 
ال�ضامل  االقت�ضادي  للتنويع  الطريق  بداية  الطاقة هو 
من خالل ا�ضرتاتيجية تطوير القطاع اخلا�ض وت�ضجيع 
يف  االجنبي  اال�ضتثمار  م�ضكالت  ومواجهة  اال�ضتثمار 
املعظمة  اجلوهرية  امل�ضاريع  يف  وال�ضيما  ال��ع��راق، 
للت�ضغيل والقوية يف ت�ضابكاتها االقت�ضادية يف بالدنا 
التي تعد تا�ضع بلدان العامل يف تركز الرثوات الطبيعية.

العراق  اليه  يتجه  الذي  لل�ضالم  ال�ضيا�ضي  فاالقت�ضاد 
يف  واالر���ض  االن�ضان  وحترير  االره��اب  انتهاء  بعد 
ا�ضالحية  �ضرتاتيجية  �ضتعقبها  املقبلة  القليلة  املدة 
�ضاملة يف مقدمتها تطوير ال�رصاكة مع القطاع اخلا�ض 
تنوعًا  �ضت�ضمن  التي   2030 ال��ع��راق  ماي�ضمى  او 
يف  اخلا�ض  القطاع  م�ضاهمة  فيه  ترتفع  اقت�ضاديًا 
الناجت املحلي االجمايل مع النفط من 37%  يف الوقت 
احلا�رص لتقارب 57%  يف �ضنة الهدف. مع توافر نظام 
الت�ضغيل  يف  االجتماعي  لالأمن  موفر  تناف�ضي  �ضوق 
وال�ضمان والتمويل وت�ضيري االعمال يف تاأ�ضي�ض نظام 
املتو�ضطة  او  ال�ضغرية  �ضواء  ال�رصكات  تاأ�ضي�ض  ي�ضهل 
او الكبرية. باإ�ضناد الدولة ومنهجها الذي �ضيقوم على 
الدولة  فيه  تكفل  والذي  االجتماعي،  ال�ضوق  اقت�ضاد 

التناف�ضية والعدالة االجتماعية.
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القضية النفطية
د. مظهر محمد صالح 

التنمية الريفية والحد من تركز السكان
حامد عبد الحسين الجبوري 

زينب شاكر السماك 

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

600.87
8.54
1.44%

1,105,559,755
1,450,682,074

564
39
23
4
12

0.77
501,796,416.00

6.28
117,651,080.00

0.85
85,450,000.00

5.21
81,581,296.00

0.39
50,790,000.00

)BBOB( بغداد

)AISP( بذور

)BMNS( أمباي

)TASC( اسيا

)BGUC( خليج

0.77
666,815,000.00

0.39
132,000,000.00

0.43
112,218,820.00

0.85
101,600,000.00

0.24
101,150,000.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)BMNS( أمباي

)BNOR( شمال
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