
 
 تتلّخ�ص نظرية مراحل النمو االقت�صــادي لـ والت 
 WALT WHITMAN رو�صــتو  ويتمــان 
ROSTOW يف حتديــد مراحل معينة لعملية 
النمو االقت�صــادي عند الدول املختلفة، تت�صــم كل 

منها بخ�صائ�ص معينة. وهذه املراحل هي:
 THE التقليــدي  املجتمــع  مرحلــة   -1

TRADITIONAL SOCIETY
 THE لانطــاق  التهيــوؤ  مرحلــة   -2
PERQUISITES FOR TAKE-OFF
 THE TAKE-OFF 3- مرحلة االنطــاق 

 PERIOD
 MOVE TOWARDS 4- مرحلة الن�صوج

MATURITY
 HIGH MASS 5- مرحلة اال�صتهاك الوفري 
CONSUMPTION ومع وجود الكثري من 
التحفّظــات علــى هــذه النظريــة، والتي �صــبق اأن 
تداولتهــا الكتابــات االقت�صــادية منــذ ظهورهــا 
يف �صــتينّيات القــرن املا�صــي، اإاّل اأّن خطوطهــا 

م�صــارات  حتليــل  يف  تنفــع  ان  ميكــن  العامــة 
بع�ــص  يف  واالجتماعــي  االقت�صــادي  التطــور 
البلــدان. ويف خم�صــينّيات القــرن املا�صــي اأعلن 
خــرباء املنظمــات الدولية )وبالــذات خرباء البنك 
الدويل لاإن�صــاء والتعمري الذيــن عملوا مع جمل�ص 
االعمــار يف العــراق(، اّن م�صــاريع هــذا املجل�ص، 
مــع وفــرة املــوارد النفطيــة ايل مت تخ�صي�صــها 
بالكامــل لتمويــل اجنازها، �صت�صــع العــراق على 
"عتبــة" مرحلــة االنطــاق، و�صت�صــمح يف حــال 
امل�صــّي بهــا ببلــوغ العــراق مرحلــة "االنطاق" 
نحو الراأ�صــمالية. وجاءت االنقابات الع�صــكرية، 
لتفر�ص منطًا خمتلفًا للت�رصف باملوارد النفطية. 
وكان اأن و�صــل العراق )يف حقبتــن من تاأريخه 
احلديــث يف االأقّل( اىل مرحلة اال�صــتهاك الوفري، 
ليرتافــق  االأخــرى،  املــرور باملراحــل  مــن دون 
ذلــك )يف حقــب اأخرى( مع انتكا�صــة منط التنمية 
)واالنتــاج( اىل ع�صــور مــا قبــل ال�صــناعة، واىل 
دعــم وتكري�ــص الت�صــكيل االجتماعــي االقطاعــي 
)اأو �صــبه االقطاعــي(، بــكل مــا يعنيــه ذلــك مــن 
�صــيادة قيــم و�صــلوكيات تتعار�ــص متامــًا مــع 
التوّجــه االقت�صــادي ال�صــليم لتخ�صــي�ص املوارد 

االقت�صــادية املتاحة، والت�رّصف بهــا. ولن اأطيل 
عليكــم ب�رصد املزيد مــن "الكاآبات" االقت�صــادية 
ذات ال�صلة بهذا املو�صوع )فقد ُكتب عنها الكثري، 
وهــي متاحــة ملــن يبــذل القليــل مــن اجلهــد يف 
البحث عنها(.. غري اأّنني اأّود االإعراب عن ده�صــتي 
ال�صا�صــعة حــول عــدم قدرتنــا على بلــوغ مرحلة 
االنطــاق، علــى الرغم من مــرور اأكرث من �صــّتن 
عامــًا على بلوغنا مرحلة التهّيــوؤ لانطاق )على 
وفــق نظرية عّمنا رو�صــتو �صــالفة الذكــر(، وعلى 
الرغــم مــن اّن خرباء ال�صــندوق والبنــك الدولّين 
)واأبنــاء عمومتهــم وخاالتهــم من االقت�صــادين 
العراقين(، قد �صــدعوا روؤو�صنا بذلك منذ "ربيع" 
العــام 2003، واىل هــذه اللحظة. ملــاذا ال ننطلْق 
عليــه،  نحــن  مّمــا  نقّلــع  اأو   ،TAKE-OFF
وفيــه، ولدينا مطــارات "دولّية"، اأكــرث من اأّي بلٍد 
)مبرتبتنــا املتدنّية يف �صــلم التطور االقت�صــادي 
واالجتماعــي( علــى امتــداد هــذا الكون الف�صــيح؟ 
ملــاذا ال نقِلــع، اأو ننطلــق، ولدينــا كــم هائــل من 
ال�صيا�صات واال�صرتاتيجيات واخلطط )االقت�صادية 
واالجتماعيــة واالأمنية( مقارنًة بغرينا من الدول 
؟ نعــم.. لدينــا: خطــة التنميــة الوطنيــة 2007-

 2014-2010 الوطنيــة  التنميــة  خطــة   2009
خطة التنمية الوطنية 2013-2017 ا�صرتاتيجية 
التخفيــف من الفقــر2009-2014 اإ�صــرتاتيجية 
ا�صــرتاتيجية   2014-2010 الف�صــاد  مكافحــة 
ا�صــرتاتيجية   2022-2011 والتعليــم  الرتبيــة 
النهو�ــص باملراأة، اال�صــرتاتيجية الوطنية حلقوق 
االإن�صان، ا�صــرتاتيجية االأمن الوطني، ا�صرتاتيجية 
 ،2030-2014 اخلا�ــص  القطــاع  تطويــر 
ا�صــرتاتيجية التنمية ال�صــناعية 2030-2013، 
خطــة الت�صــغيل الوطنيــة، اال�صــرتاتيجية الوطنية 
املتكاملــة للطاقة 2013-2030، خطة اإ�صــاح 
املن�صــاآت العامة يف العــراق 2013 )غري حمدد(، 
خطــة التنميــة اال�صــرتاتيجية الإقليــم كرد�صــتان 
2012-2016، خطــة تنمية �صــامراء!!!!! كّل هذه 
املطارات وال�صيا�صات واخلطط واال�صرتاتيجيات.. 
ومــا نــزاُل واقفــن علــى "ُمدّرجاتنا" ال�صيا�صــية 
واالقت�صــادية واالجتماعيــة املليئــة باملطّبــات 
وال�ــرصوخ وال�صــدوع. متــى "ننطِلــق " و " ُنقِلع" 
اذن ؟ ملــاذا ال تنطلقــون، و تقَلعوَن مّما اأنتم فيه.. 
وعليه ما الذي ينق�صــكم ؟ ملاذا ال "تنطلقون".. و 

"تقلعون" ؟

قــادت �صيا�صــات النظــام ال�صــابق اإىل هدر 
مــايل وب�رصي ودمار �صيا�صــي واقت�صــادي 
واجتماعــي، وجنــم ذلــك عــن املمار�صــات 
النظــام  وحــروب  املحليــة  االإرهابيــة 
اخلارجيــة، ف�صــا عن مــدة احل�صــار التي 
ت�صببت بخ�صارة الباد جلزء مهم من العوائد 
النفطية التي كان باالإمكان ا�صتخدامها يف 
اإحداث التنمية ال�صاملة، كما اإن عزل العراق 
العــامل اخلارجــي واالآليــات املعقــدة  عــن 

واملقيتة لذلك احل�صــار متعــدد االأبعاد اأدى 
اإىل اإهــاك الكثــري مــن املعــدات واالأجهزة 
واأ�صــافت  التحتيــة،  البنيــة  وم�صــتلزمات 
الكثــري   2003 عــام  يف  االأخــرية  احلــرب 
واملزيــد مــن الدمـــار وانت�صــــار الفو�صـــى 
والنـهب وال�صلب وال�رصقات واحلرائق، ف�صا 
عن اإلغاء العديد من املوؤ�ص�صات االقت�صادية 
وزيادة اأعداد العاطلن عن العمل، واإ�صــاعة 
حالة عدم اال�صتقرار وهكذا انت�رصت م�صاحة 
الفقــر والبطالــة واالإمرا�ص وتلــوث البيئة، 
عاوة على الديون والتعوي�صــات اخلارجية 

والت�صخم وتدهور قيمة العملة العراقية.

من هنا تربز اأهمية ت�صكيل روؤية من �صاأنها 
لل�صنوات  اقت�صادية  ا�صرتاتيجية  تكون  اأن 
اإمكانية حتقيق االإ�صاح  القادمة، ومن ثم 
االقت�صادي يف الباد والنهو�ص مبتطلبات 
واملنطقي  البديهي  ومن  ال�صاملة،  التنمية 
اأن تكون هناك  اأي اقت�صاد والأية دولة  يف 
تلك  االقت�صادية،  للتنمية  ا�صرتاتيجية 
االقت�صاد  مامح  حتدد  التي  اال�صرتاتيجية 
يف اأي مرحلة من مراحل النمو االقت�صادي، 
وذلك كي يت�صنى حتديد العوامل التي �صتوؤثر 
املوؤ�رصات  وكذلك  االقت�صادية  العملية  يف 
التي تظهر خال تنفيذ اخلطط االقت�صادية 

لـــلـــمـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــات 
ـــــع  ـــــاري ـــــص ـــــ� وامل
املعنية  والــ�ــرصكــات 
ــتــنــمــيــة  ــة ال ــي ــل ــم ــع ب
االقـــتـــ�ـــصـــادي، وكــمــا 
حتـــــدد لـــنـــا قـــدراتـــنـــا 
من  ميكن  التي  ومواردنا 
اال�صتغال  حتديد  خالها 
املتاحة،  للطاقات  االأمــثــل 
ال�صلب  مكان  حتديد  ثم  ومن 
االأداء  م�صتوى  يف  واالإيــجــاب 
على  ينطبق  وهذا  االقت�صادي، 
فيها  حت�صل  التي  البلدان  جميع 
هزات اقت�صادية وجمتمعية كبرية، 
ما  فيه  حدث  الذي  بالعراق  فكيف 
حدث من هزات �صيا�صية واقت�صادية 
املجتمع،  �صعيد  على  كــربى  وهــزة 
ومن هنا فان حتديد روؤية ا�صرتاتيجية 
القادمة  املرحلة  يف  العراقي  لاقت�صاد 
ياأخذ اأهمية كبرية لكون ذلك يحدد مامح 
كعراقين  بها  منر  التي  املرحلة  وطبيعة 
ونحدد املامح التي ت�صاعدنا على اأن نبني 
ت�صمن  ومتينة  جديدة  اأ�ص�ص  على  اقت�صادا 
الأجيالنا القادمة الرفاهية واالطمئنان من 

هنا فاإن الروؤية االإ�صرتاتيجية للعراق ما بعد 
انتخابات 2005/12/15 تعني اأن العراق 
�صت�صكل فيه حكومة دائمة ت�صتمد �رصعيتها 
من ال�صعب والد�صتور الدائم، ولذلك فاإن من 
اال�صرتاتيجية  تلك  تبنى  اأن  هو  واجباتها 
والتي  االقــتــ�ــصــاديــة،  للتنمية  الناجحة 
الدولة  بن  �رصاكة  باأنها  نفهم  اأن  يجب 
املجتمع،  وم�صلحة  اخلــا�ــص  والــقــطــاع 
خال  مــن  الــثــاث  العنا�رص  هــذه  لتكون 
يف  االأ�صا�صية  العنا�رص  اال�صرتاتيجية  تلك 
ومن  ال�صليمة،  االقت�صادية  التنمية  بناء 
االأبعاد  اأهــم  حتديد  االأمــر  هذا  يتطلب  هنا 

واملحاور التي تت�صمنها تلك التنمية:
1.    البــد مــن ت�صــخي�ص وحتديــد الظروف 
اخلا�صــة التي ميكــن اأن ت�صــاعد يف حتقيق 

التنمية .
2.  يتطلب من الدولة اأن تقوم بدور اأ�صا�صــي 
يف خلق البيئة املنا�صــبة لنجاح امل�صــاريع 

االقت�صادية ومن ثم خلق فر�ص العمل .
3.  حتديــد قــدرة املجتمع علــى التكيف مع 
ومواكبــة  العاملــي  االقت�صــاد  يف  التغــري 

�رصعة هذا التغيري .
4.  خلق اأ�صواق متناف�صة يف ما بينها وب�صكل 
يوؤدي اإىل تن�صيط خ�صو�صيات املجتمع على 
م�صتوى املحافظات )اأو االأقاليم( كي تكون 
م�صــدر دعم لقدرات املجتمــع على التفاعل 

مع التنوع يف حاجات املجتمع.
5.  بناء وحتديد املوؤ�ص�صــات الدائمة لعملية 
التنمية االقت�صــادية لتكــون عونا مهما يف 

بدء النه�صة االقت�صادية.
6.  حتديد م�صــادر التمويل على امل�صتوين 

املحلي والدويل.
ومن خــال ما تقدم فان بناء ا�صــرتاتيجية 
التنميــة املحليــة اإن كانــت علــى م�صــتوى 
البلد اأو على امل�صــتوى املحلي )املحافظات 
واالأقاليــم( يجــب اأن تاأخــذ بنظــر االعتبار 
تلــك  توؤثــر يف تطبيــق  التــي  العوامــل  كل 
اال�صــرتاتيجيات وحتى يف بناء �صيا�صــاتها 
فعندمــا نحــدد ونوؤ�ــرص جوانــب اخللــل يف 
املناطــق  م�صــتوى  علــى  كان  االقت�صــاد 
م�صــتوى  علــى  اأو  الريفيــة(  اأو  )احل�رصيــة 
يف  نكــون  الــدويل،  امل�صــتوى  اأو  االأقاليــم 
بنائنــا اال�صــرتاتيجية التنمويــة قــد حددنا 
الركائز االأ�صا�صــية التي مــن خالها تتمكن 
مــن االنطــاق نحــو �صيا�صــات اقت�صــادية 
�صــليمة قدر االإمــكان، ومن ثم فــان حتقيق 

النمو االقت�صادي يعتمد على ما ياأتي:
املحليــة  االإدارة  نوعيــة  م�صــتوى   .1
للمحافظات اأو االأقاليم وهذا يت�صمن توفري 
البنى التحتية من طاقة كهربائية وو�صــائل 
نقل ومياه وال�رصف ال�صــحي واالت�صاالت 
وجمتمــع لديــه وعــي ورغبــة يف اآٍن واحــد 

للتطور والنمو.
2. تعديل وحت�صــن ال�صيا�صــات واالإجراءات 
الحقــة  مرحلــة  يف  بهــا  يقــوم  التــي 
امل�صــتثمرون االأجانــب واملحليون يف اإطار 

ال�صلطة املحلية واإلغاء االأنظمة املعقدة .

3.    تهيئــة العوامــل والعنا�ــرص التــي مــن 
�صــاأنها اأن ترفــع مــن اإنتاجيــة العمــل يف 
االقت�صــاد املحلــي مــا يحدث اأثــراً اكرب يف 
التعجيــل بعمليــة التنميــة وبكفــاءة عالية 
وتنــدرج يف اإطــار تلــك العوامــل، كتوافــر 
ال�صكن واخلدمات ال�صحية والتعليم وتنمية 

املهارات وتوفري االأمن واال�صتقرار .
والتنظيميــة  القانونيــة  الهيــاكل  بنــاء   .4
�صــوف يعزز بناء مناخ منا�صــب لا�صتثمار، 
وكذلك اإزالــة القيود التنظيميــة للمعامات 
التجاريــة ما يحقق مرونــة يف التعامل مع 
اال�صــتثمارات ومبــا يجعــل حركتها �رصيعة 
واآثار عائداتها جمدية للم�صــتثمر واحلكومة 

املحلية اأو االإقليمية )اإن وجدت( .
5. يجب اأن يكون هنــاك انفتاح عاملي مبا 
يحقــق الرتابــط التنمــوي على ال�صــعيدين 

املحلي والدويل .
6. حتديد املميزات اخلا�صــة باملجتمع يف 
املحافظات واالأقاليم والتي من �صــاأنها اأن 
جتــذب اال�صــتثمار وهذه املميــزات تختلف 
من جمتمع الآخر ما يعني اأنها �صوف جتعل 
من ن�صــبة اال�صــتثمار يف موقــع معن ذات 

جدوى من اال�صتثمار يف موقع اآخر .
7. البــد من اأن ت�صــتهدف اخلطــط التنموية 
ال�رصائــح  واإدخــال  الفقــر  مــن  التخفيــف 
املحرومة يف عملية التنمية ومن ثم تطوير 

قدرات هذه ال�رصائح .
اإذن فــان بناء اال�صــرتاتيجية االقت�صــادية 
للعــراق يف ظــل حكومــة منتخبــة دائمــة 
ود�صــتور دائم يتطلب منها �صــمولية اخلطط 
اخلطــط  مــع  يتقاطــع  ال  ومبــا  التنمويــة 
اجلزئيــة للمحافظــات واالأقاليــم والعك�ــص 
�صــحيح اأي�صــا، ف�صــا عن توافر القيادات 
املخل�صة واملوؤمنة وال�صادقة التي تتعامل 
مــع تنفيذ تلك اخلطــط ما يولد امل�صــداقية 
لــدى املجتمع ومن ثم التفاعــل مع اخلطط 
وب�صــكل  معا�ــص  واقــع  اإىل  وحتويلهــا 
م�صــتمر، كمــا اإن العزم ال�صيا�صــي اأو القدرة 
ال�صيا�صية حل�صــد الطاقات وحتديد االأهداف 
االجتماعيــة التي يــراد حتقيقها من خال 
عمليــة التنميــة، ف�صــا عــن توافــر الدعــم 
املــايل مــن داخــل املحافظــة اأو احلكومة، 
وكذلــك الدعــم الفنــي الــذي �صــوف يعطــي 
للتنميــة دفعات قويــة نحو االأمــام، ولذلك 
فان مــن ال�رصوط املهمــة يف تنفيذ اخلطط 
التنمويــة توافــر القدرة على بنــاء االإدارات 
وفــرق العمــل التــي �صــتنفذ اخلطــط ملا له 
من اأهمية يف �صــري تلك ال�صيا�صات واخلطط 

ب�صكل �صليم.
ا�صــرتاتيجية  تبنــي  اأن  القــول  وخا�صــة 
اقت�صــادية مــن �صــاأنها اأن حتــدث عمليــة 
التحول االقت�صــادي يف العراق يحتاج اإىل 
�رصوط ومقومات نرى اأنها متوافرة جميعا، 
وقبــل وبعد ذلــك كله فاإننا نحتــاج اإىل من 
يكــون الهدف واملحــور يف كل هذه العملية 
اأال وهو االإن�صــان، فمن دونه ال يكون هناك 

بلٌد ا�صمه العراق.

حيــث ذكــرت فيتــول وجلينكــور، وهما مــن كربيات 
�ــرصكات جتــارة ال�صــلع االأوليــة، العام احلــايل اإنهما 
تتوقعان املزيد من التعامات الفورية خال مدة 18 
اإىل 24 �صهرا مقبلة، واإن اأحجام تداول الغاز الطبيعي 
امل�صــال يف ال�صوق الفعلية �صــرتتفع من ثاثة ماين 
طــن يف 2016 اإىل 4.5 مليــون طــن العــام احلــايل، 
كما ت�صــتعد �رصكات التجــارة اليابانية، التي تر�صــد 
التغــريات التــي تقودهــا �ــرصكات املرافــق بالبــاد، 

للمزيد من التعامات الفورية.

م�صروع انبوب الغاز اليوناين القرب�صي 
اال�صرائيلي �صي�صبح واقعًا بحلول 2025

نتانياهــو  بنيامــن  ا�رصائيــل  وزراء  رئي�ــص  ا�صــاد 
مب�ــرصوع خــط انابيــب الغــاز "اي�صــت ميــد" الــذي 
يفرت�ــص ان يربط قرب�ــص واليونــان وا�رصائيل، وان 
ي�صــبح عمانيا بحلول العــام 2025، وذلك اثر لقاء 
ثاثي عقد يف �صــمال اليونان، وذكر لقد بحثنا انتاج 
الطاقــة وانتــاج الطاقــة الكهربائية ونقلها، واي�صــا 
وخ�صو�صــا اقامة خط انابيب الغاز اي�صــت ميد الذي 
�صي�صــكل ثورة وم�رصوعا واعدا جدا، والتقى نتانياهو 
رئي�ص احلكومة اليونانية الك�صي�ص ت�صيربا�ص ورئي�ص 
جمهوريــة قرب�ــص نيكو�ــص انا�صتا�صــياد�ص، للمــرة 
الثالثــة خال عام ون�صــف عام، وذكر ت�صــيربا�ص ان 
االكت�صــافات االخــرية للغــاز يف قرب�ــص وا�رصائيــل 

عــززت "التعــاون اال�صــرتاتيجي" بــن هــذه الــدول 
وهي اي�صــا عامل ي�صهم يف "ال�صــام واال�صتقرار يف 
املنطقــة". وعــززت اثينــا، املوؤيــدة تقليديــا للعرب، 
يف �صــنوات االزمــة التي مــرت بها موؤخــرا عاقاتها 
معولــة  با�رصائيــل  الطاقــة  جمــال  ويف  التجاريــة 
خ�صو�صــا علــى تعــاون تكنولوجــي، مــن جهته اكد 
رئي�ــص قرب�ــص ان اي�صــت ميــد "م�ــرصوع ي�صــهم يف 
امــن الطاقة لبلداننا وبلــدان اخرى يف اوروبا"، ويف 
ني�صــان/ابريل وخــال اجتمــاع وزاري يف تل ابيب، 
تعهدت الــدول الثــاث وايطاليا وبح�صــور املفو�ص 
االوروبــي للطاقــة ميغيــل اري�ص كانيتــي، بدفع هذا 
امل�رصوع الذي �صريبط عرب خط انابيب يف عمق البحر 

�رصق املتو�صط بجنوب اوروبا.
و�ــرصح وزيــر الطاقــة اال�رصائيلــي يوفال �صــتينيتز 

حينها بان خط انابيب الغاز حتت �صطح البحر �صيكون 
االطول واالعمق يف العامل، وقدرت كلفة امل�رصوع ب 
5،8 مليارات يورو و�صــينقل خط االنابيب الغاز الذي 
اكت�صــف اأخــرياً قبالــة �صــوال قرب�ــص وا�رصائيــل اىل 
اوروبــا، ما من �صــاأنه ان يقل�ص تبعيــة اوروبا للغاز 
الرو�صــي، ومــع ان درا�صــات اجلــدوى انتهــت فانه ال 
ُيتوقع ان يبداأ امل�رصوع اال بعد �صنوات ولن يكون خط 

االنابيب عامًا اإال يف 2025.
لبنان مي�صي قدما يف جولة تراخي�ص النفط 

والغاز رغم ال�صكوك ال�صيا�صية
ذكرت ال�صــلطات البنانية اإنها �صتم�صي قدما يف اأول 
جولــة لرتاخي�ص النفط والغاز يف البــاد على الرغم 
من ال�صكوك ال�صيا�صية التي اأثارها تاأجيل االنتخابات 
اإطــاق جولــة الرتاخي�ــص  العامــة مرتــن، وتعــرث 

لعمليــات اال�صتك�صــاف واالإنتــاج البحرية يف 2013 
نظــرا لاأزمة ال�صيا�صــية التي جعلت البــاد من دون 
رئي�ــص لعامــن ون�صــف العــام واأدت اإىل خافــات 
بــن القــوى ال�صيا�صــية وحالــت دون �صــدور قوانن 
�رصوريــة. لكن يف اأواخــر العام املا�صــي مت اختيار 
رئي�ص للبــاد ورئي�ص للــوزراء. وا�صــتاأنفت احلكومة 
امُل�صــّكلة حديثا عمليــة الرتاخي�ــص يف يناير كانون 
الثاين من خال اإقرار مر�صومن مهمن للنفط والغاز 
واإجــراء جولــة االختيــار االأويل للعرو�ــص يف اأبريل 
ني�صــان، اال اأن حالة عدم اليقن اأطلت براأ�صها جمددا 
حينمــا اأوقف الرئي�ص مي�صــال عون اأعمــال الربملان 
ملدة �صــهر يف منت�صــف اأبريل ني�صــان وهــو ما عطل 
موؤقتا خطط متديد مــدة الربملان من دون انتخابات 
عامة للمــرة الثالثة منذ 2013 يف حماولة للم�صــي 

قدما يف اإ�صــاح قانون االنتخاب واإجراء انتخابات 
برملانية، واأبلغ و�صام �صباط رئي�ص هيئة اإدارة قطاع 
البــرتول يف لبنــان الــدورة ال�صــنوية الثالثــة للقمــة 
الدوليــة للنفــط والغاز يف بــريوت باأن قطــاع النفط 
والغــاز لن يكــون عر�صــة للتاأثر باملاأزق ال�صيا�صــي. 
وتقدر احلكومة اللبنانية اأنه توجد احتماالت بن�صــبة 
50 باملئــة بــاأن لبنان يحــوز احتياطيــات مقدارها 
96 تريليــون قدم مكعبــة من الغــاز الطبيعي و865 
مليــون برميل من النفط البحري لكن احلجم احلقيقي 
لاحتياطيــات ال ميكــن معرفته اإال بعــد بدء عمليات 
التنقيــب، وتوجد كميــات تزيد على حاجات ال�صــوق 
املحليــة و�صــيكون جزء كبــري منها للت�صــدير، حيث 
مت حتديــد 60 مكمنا حمتما، وقد يقــر لبنان قانون 

�رصائب يحتاجه قطاع النفط والغاز.
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كيف أشعلت أزمة الخليج حروب الغاز في سوق الطاقة؟
إيهاب النواب 

الجزء الثاني واالخير

االقتصاد العراقي.. رؤية استراتيجية في التنمية
د.أحمد باهض تقي

د. عماد عبداللطيف سالم

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

577.52
0.78
0.13%

825,094,153
1,384,351,897

478
26
6
12
8

0.66
436,666,752.00

0.37
117,486,472.00

0.49
114,770,496.00

2.47
88,139,912.00

0.39
15,863,463.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BIBI( اثمار

)IBSD( بيبسي

)BIME( اوسط

0.66
656,815,522.00

0.37
325,434,134.00

0.49
240,514,515.00

0.22
41,000,000.00

0.39
40,675,545.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BIBI( اثمار

)BNOR( شمال

)BIME( اوسط
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