
  
ميك��ن اأن يك��ون لل�رصاع��ات اجليو�سيا�سي��ة اآث��ار دائم��ة عل��ى 
التدفقات العاملية لتجارة النفط، مما يوؤثر على اأ�سواق الناقالت.
ال�سناعي��ة، �رصح��ت �رصك��ة ماكويلين��غ  اأح��دث مذكرته��ا  يف 
للخدم��ات، الآثار املحتملة لال�سطراب��ات ال�سيا�سية احلالية يف 
العراق. و بلغ اإنتاج العراق 4.4 مليون برميل يوميا يف املتو�سط 
خ��الل الأ�سهر الت�سعة الأوىل م��ن العام احلايل. ومع ذلك، جتاوز 
الن��اجت 4.6 مليون برميل يوميا قبل اإدراجھا يف خف�ض الإنتاج 

الذي تقوده اأوبك.
ويج��د النف��ط اخل��ام العراقي مكان��ة يف خمتل��ف املناطق حيث 
يلت��زم معظمها بال�رصق عرب حمط��ة النفط اجلنوبية يف الب�رصة، 
يف ح��ن اأن غالبية النفط اخلام امل�س��درة من ال�سمال )جيهان( 
تر�س��ل اإىل نظام التكرير الأوروبي. وخالل الن�سف الأول من هذا 
الع��ام، اأ�س��ارت بيان��ات اجلم��ارك الر�سمي��ة اإىل اأن حوايل ٪14 
م��ن �سادرات النفط اخلام واملنتج��ات غري ال�سافية العراقية مت 
�سحنها اإىل البحر الأبي�ض املتو�سط، يف حن اأن نحو 13.6٪ من 
�سادراته��ا اإىل �سم��ال اأوروبا. وقد تعر�س��ت الأحجام يف البحر 
الأبي���ض املتو�س��ط ل�سغ��وط يف ال�سنوات الأخ��رية، وذلك ب�سبب 

عودة برامي��ل الت�سدير الإيرانية والليبية الت��ي ت�ستعيد ح�ستها 
يف ال�س��وق، ف�س��ال عن الأ�سع��ار التناف�سية لأحج��ام الأورال من 
البح��ر الأ�سود و�س��ط زيادة العر�ض. ومن املرج��ح اأن تتاأثر هذه 
التدفق��ات بالعوام��ل اجليو�سيا�سي��ة وتوؤثر بدوره��ا يف تدفقات 
التج��ارة بالناقالت. وارتفعت التوت��رات ال�سيا�سية داخل العراق 
عل��ى اجل��زء اخللفي م��ن 25 ت�رصي��ن ا�ستفتاء �سبتم��رب يف اإقليم 
كرد�ست��ان، الذي ح�سل على نحو 70٪ م��ن الناخبن امل�سجلن 
واملربمة م��ع �ساحقة "نعم" من اأجل ال�ستق��الل. واعترب العراق 
ق��رار اإدراج كرك��وك �سم��ن ال�ستفتاء حماولة م��ن قبل حكومة 
اإقليم كرد�ست��ان لتعزيز ال�سيطرة على الأ�سول النفطية الرئي�سية 
داخل املدينة املتعددة الأعراق. ورف�ست بغداد على الفور القرار 
واأر�سل��ت ق��وات اإىل املنطق��ة وا�ستع��ادت موؤخ��را ال�سيطرة على 
املب��اين الإدارية وحقول النف��ط يف كركوك. موقف العراق هو اأن 
جمي��ع اإنتاجه��ا وت�سديرها اخلام يتم ت�سويقه��ا من قبل �رصكة 
ت�سوي��ق النفط �سومو املدعومة من احلكوم��ة. وكانت ال�سادرات 
ال�سمالي��ة ت�سدر تقليديا عرب خط اأنابيب خا�سع ل�سيطرة العراق 
اإىل جيهان بطاق��ة اإنتاجية تبلغ 1.6 مليون برميل يوميا، ومع 
ذل��ك، قب��ل اأن يتم اإغ��الق العمليات بالكام��ل يف مار�ض 2014، 
ب�سب��ب الأ���رصار امل�ستم��رة م��ن الهجم��ات امل�سلح��ة، انخف�ست 

القدرة الت�سغيلية اإىل حوايل 300،000 برميل يوميا.  وللتخفيف 
م��ن خماطر الغال��ق وتعزيز ال�سيطرة على عائ��دات النفط، قامت 
حكوم��ة اإقلي��م كرد�ست��ان يف ع��ام 2013 باإن�ساء خ��ط اأنابيب 
منف�س��ل من حقل طاق طاق يف منطقة كركوك الكربى اإىل �سمك 
خاب��ور على احلدود الرتكية / العراقي��ة حيث كان مت�سال بخط 
اأنابيب جيهان( . وتقدر القدرة احلالية من خالل هذا اخلط بنحو 
650 األ��ف برمي��ل يوميا. وقد �سم��ح خط الأنابيب ال��ذي ت�سيطر 
علي��ه حكومة اإقليم كرد�ستان للدولة �سب��ه امل�ستقلة ببيع نفطها 
اخل��ام دون تدخل من احلكومة املركزية، حيث ت�ستخدم الأخرية 
خ��ط اأنابيب كرد�ستان لل�سادرات يف بع�ض الأحيان؛ بيد اأن هذا 
مل يح��دث من��ذ حزيران / يوني��ه 2017. وق��درت وكالة الطاقة 
الدولي��ة موؤخرا اأن حجم ال�سادرات )العراق اإىل تركيا عن طريق 
البني��ة التحتية الربية( بل��غ يف املتو�سط حوايل 540الف برميل 
يومي��ا يف اأغ�سط���ض 2017 مع جميع الأحج��ام التي نتجت عن 
حكوم��ة اإقليم كرد�ست��ان، والتي �سجلت نف�سه��ا يف املا�سي عن 
اإنت��اج النفط اخل��ام اأكرث من 560الف برمي��ل يوميا يف اأكتوبر، 
2016. ودعم��ا للحكومة املركزية العراقي��ة، اأعلنت تركيا، التي 
ت�سع��ر بالقلق اأي�سا اإزاء �سكانها الأكراد الذين ي�سعون اإىل �سمها 
اإىل اأي كرد�ست��ان م�ستقلة، اأنها قد تقطع و�سول الأكراد اإىل خط 

اأنابي��ب جيه��ان، مما يوقف ب�س��كل فعلي تدفق �س��ادرات النفط 
الكردية.

 ويف الوق��ت احلايل، �سمحت تركي��ا بالو�سول اإىل ميناء جيهان 
يف املي��اه العميق��ة؛ ومع ذلك، فاإن اأي تعط��ل لهذه الأحجام من 

�ساأنه اأن يوؤثر على الطلب ناقلة النفط على الأرجح.
 وقال ماكويلين��غ ان منع دخول الكراد اىل خط انابيب جيهان 
ميك��ن ان ي�س��ع �سغطا �سلبي��ا على الطل��ب على ناق��الت النفط 
اخل��ام ف��ى البح��ر البي���ض املتو�س��ط. يذك��ر ان حمط��ة بوتا�ض 
)جيه��ان( ه��ى املنفذ ال�سم��اىل الرئي�س��ى للنفط اخل��ام العراقى 
حيث يبلغ متو�سط حجمها اكرث من 1 مليون برميل يوميا خالل 
ال�سهر الت�سعة الوىل من عام 2017 بزيادة 11 فى املائة على 

ا�سا�ض �سنوى.
 مت حتمي��ل ح��وايل 354 �سفين��ة )ناق��الت النف��ط العمالق��ة اإىل 
اأفراماك�سي���ض( يف هذه املحطة من يناي��ر اإىل �سبتمرب 2017 - 
55٪ اأفراماك�سي���ض، 43٪ �سوي�سماك�س���ض و >2٪ ناقالت النفط 
العمالق��ة. واإذا ما مرت تركيا بتهديداتها، فمن املرجح اأن ن�سهد 
�سغط��ا تنازلي��ا على الطل��ب على طن / مي��ل يف البحر الأبي�ض 
املتو�س��ط، وهو ما ميثل 7٪ من الطلب عل��ى ال�سفينة من منظور 

احلمولة.

 م��ن اأج��ل الوق��وف عل��ى جان��ب م��ن ال�سيا�سة 
القت�سادي��ة العراقي��ة، بع��د 2003، نحاول يف 
هذه الورقة ت�سليط ال�سوء على بع�ض ال�سيا�سات 

ال�ستثمارية منها. 
اأول: اأب��رز مع��امل القت�س��اد العراق��ي القائ��م، 

والن�ساط ال�ستثماري بعد 2003.
ثاني��ا: كيفي��ة اإدارة ال�ستثم��ار يف القطاع��ات 
القت�سادي��ة املتنوع��ة )النتاجي��ة، واخلدمية، 

واملالية(.
ثالثا: اخلامتة وبع�ض املقرتحات.

 اأول: اأب��رز مع��امل القت�س��اد العراق��ي القائ��م، 
والن�ساط ال�ستثماري بعد 2003

 لق��د تعاقب��ت عل��ى احلك��م من��ذ 2003، اإدارات 
�سيئة مل ت�ستطيع اإعادة بناء وتوحيد البالد على 
اأ�سا���ض مب��داأ املواطن��ة والقان��ون واملوؤ�س�سات، 
بعيدا عن الولءات ال�سيق��ة، الطائفية والعرقية 
واحلزبي��ة واملح�سوبي��ة، والت��ي مل تن�سغل بغري 

التناف�ض على ال�سلطة واملال والنفوذ.
 وقد ا�ستندت تلك الإدارات على اأوامر وتو�سيات 
احلاكم المريكي ال�ساب��ق )بول برمير(، وبع�ض 
و�سيا�س��ات  اجل��دد،  اللربالي��ن  القت�سادي��ن 
املنظم��ات الراأ�سمالي��ة الدولية، �سن��دوق النقد 
والبن��ك الدولي��ن ومنظم��ة التج��ارة العاملي��ة. 
وق��د اأن�سب برناجمها على ت�سجيع التحول نحو 
اقت�س��اد ال�س��وق احل��ر، وال��دور املمي��ز للقطاع 
اخلا�ض، وال�سالح املايل والداري للموؤ�س�سات 

وعل��ى  اخل�سخ�س��ة  اأ�سا���ض  عل��ى  احلكومي��ة 
ح�ساب اإ�سعاف اأو اإبع��اد اأداء القطاع احلكومي 

والتعاوين وحتى التطوعي يف عملية التنمية 
وهنا ن�سري اىل اأهم النقاط احلرجة وال�ساخنة:

اأ. كم��ا ه��و مع��روف ف��اإن القت�س��اد العراق��ي 
ه��و اقت�س��اد ريع��ي. وهذا يعن��ي تبعي��ة الدولة 
للمداخي��ل الناجتة من عائدات �س��ادرات النفط 
اخل��ام بالدرج��ة ال�سا�سي��ة. ان ح�س��ة القطاع 
النفط��ي يف الن��اجت املحل��ي الجم��ايل للف��رتة 
2010 � 2014، كمتو�س��ط، بل��غ )49.0٪(، كما 
يف اجل��دول رقم )1(. وت�ساهم ه��ذه العائدات ب� 
)97.5٪( من املوازن��ة الحتادية ]3[. وهذا ما 
يوؤك��د على ان القت�س��اد العراقي يعتمد اعتمادا 
�سب��ه كل��ي على قط��اع النفط لتموي��ل م�ساريعه 
التنموية والت�سغيلية، وبالتايل فاإنه يبقى رهن 

تقلبات �سعره والطلب عليه يف ال�سوق.
ب. هب��وط اأ�سعار النفط التي ه��ي املورد املايل 
ال�سا�س��ي، منذ اأواخر عام 2014، مبا يزيد على 

.)٪50(
احلكوم��ة  و�س��ع  م��ن  اأك��رث  ��ب  عَّ �سَ ومم��ا  ج. 
موؤ�س�س��ات  عل��ى  الإنف��اق  لزي��ادة  ا�سطراره��ا 
اجلي�ض وال�رصطة والأم��ن بعد احتالل ع�سابات 

)داع�ض( لأجزاء من البالد.
د. ويتفاقم الو�سع وت��زداد ال�سورة قتامة حن 
نتذكر التو�س��ع الهائل يف القط��اع احلكومي. اإذ 
ت�ستنزف فقرة روات��ب املوظفن وخم�س�ساتهم 
مق��دارا كب��ريا م��ن ميزاني��ة احلكومي��ة يتع��ذر 
امل�سا���ض به��ا لأنه��ا تتعل��ق بق��وت املوظف��ن 

وعوائله��م الم��ر ال��ذي يحد من ق��درة احلكومة 
اأح��د  اأعت��رب  وق��د  مبوارده��ا.  الت���رصف  عل��ى 
القت�سادين ذلك، وبح��ق، من اخلطايا الكربى 

للحكومة.
ه. واإذا اأ�سفن��ا �سعف الجه��زة الدارية وتف�سي 
الف�س��اد امل��ايل يف كث��ري منه��ا على نح��و بات 
ميار���ض دورا تخريبي��ا يف القت�س��اد العراقي، 

فاإن المر ي�سبح خطريا حقا.
و. وهكذا مت تبديد واإهدار معظم مدخولت البالد 
التي تزيد على )800( مليار دولر خالل الفرتة 
التي تل��ت 2003، على ال�ستهالك، وعلى اإنفاق 
اأم��وال عل��ى م�رصوع��ات ا�ستثماري��ة خ�س�ست 
له��ا اأم��وال تزي��د عل��ى تكلفته��ا احلقيقي��ة ومل 
تكتمل، رغ��م ذلك، حتى بعد م��رور �سنوات على 
النفاق، مما يعني �سي��اع مردودها النتاجي، 
وعل��ى م�رصوعات لإنتاج الكهرباء رغم ا�ستمرار 
معاناة النا�ض ونق�ض الكهرباء وعدم انتظامها، 
وعلى اأجهزة اجلي���ض ومواجهة الرهاب، ف�سال 
عم��ا مت ت�رصيب��ه للخ��ارج م��ن خ��الل م��زادات 
العمالت الجنبية. وقد خلق كل ذلك عجزا ماليا 
�سدي��دا دف��ع احلكوم��ة لالقرتا�ض حت��ى ملجرد 
ت�سدي��د النفقات الت�سغيلي��ة.ول تقت�رص امل�سكلة 
عل��ى انه ل يتبقى الكثري م��ن املوارد لالأغرا�ض 
الخ��رى كال�ستثمار اأو تعزي��ز احتياطي البالد 
م��ن العم��الت الجنبي��ة، ب��ل ان ه��ذه احلال��ة 
ت�سبب��ت يف عج��ز الب��الد ع��ن خل��ق ديناميكية 
للنم��و القت�س��ادي. اذ ان النم��و ي�سرتط حتقيق 
ا�ستثم��ارات �سخمة لإعادة بن��اء البني التحتية 

لت��ي  ا
تعر�س��ت 
م��ري  للتد
م  د لتق��ا ا و
م��رور  م��ع 
وكذلك  الزم��ن، 
���ض  للنهو
ت  ع��ا لقطا با
النتاجية، وبخا�سة 
وال�سناعات  الزراعية 
والت�سيي��د  التحويلي��ة 
والنق��ل  وال�سياح��ة، 
واخلدم��ات  واملوا�س��الت 
ف�سال  وغريه��ا،  النتاجي��ة، 
املناط��ق  اعم��ار  اإع��ادة  ع��ن 
مت  ان��ه  �سحي��ح  املت���رصرة. 
ا�ستثم��ار مبالغ كب��رية يف تطوير 
القطاع��ات النتاجي��ة. كم��ا مت من 
 �  2004 العام��ة  املوازن��ات  خ��الل 
2014، تخ�سي�ض ما يزيد على )160( 
واملحافظ��ات  لل��وزارات  دولر  ملي��ار 
والقلي��م. ولك��ن مل يتم اإجن��از �سوى ن�سب 
متوا�سع��ة من الف م�ساريع اإعمار وتطوير 
البن��ي التحتي��ة، ك�سبكات الط��رق واملجاري 

وال���رصف ال�سحي والكهرب��اء واملاء وم�ستقات 
النف��ط و/اأو جل��ب التكنولوجي��ا املتط��ورة، و/
اأو اخلدم��ات العام��ة الجتماعي��ة ال�سا�سية يف 

جمال ال�سحة والتعليم والثقافة.
 والنتيج��ة احلتمية لكل ذل��ك هي تفاقم البطالة 
يف ق��وة العمل نظرا لأن القطاعات النتاجية مل 
تتطور وتتو�س��ع ل�ستيعابها. وه��ذا معناه لي�ض 
فق��ط معان��اة العاطلن ع��ن العمل، ب��ل خ�سارة 
الب��الد اي�س��ا مل��ا كان ميك��ن اإنتاجه م��ن �سلع 
وخدم��ات بتلك القوى العاطل��ة، وكذلك ا�سطرار 

البالد ل�سترياد كل �سيء من اخلارج.
 وعليه، فثمة �رصورة لإج��راء اإ�سالحات بنوية 
يف القت�س��اد العراقي. وان التحدي الكرب الذي 
يواجه��ه الخ��ري اليوم، ه��و كيفية اخل��روج من 
حال��ة الفو�س��ى يف القوان��ن القت�سادية التي 
ت�سود جممل ن�ساطاته. ول يتم ذلك ال عن طريق 
تبني روؤية �سفافة وا�سرتاتيجية وا�سحة ومعللة 
وتعرف م��ا تريد لعملية التنمية، وحتديد طبيعة 
فل�سفة النظام ال�سيا�سي، مع الأخذ بنظر العتبار 
اإيجاد نوع من التوازن يف ت�سيري القت�ساد بن 
التخطي��ط ودور القطاع الع��ام واقت�ساد ال�سوق. 
ونعتقد ان اأهم ال�سالحات املطلوبة تتمثل يف:
املالي��ة  والت�رصيع��ات  القوان��ن  اإ�س��الح   
الهيئ��ة  ب�س��كل ع��ام. تفعي��ل دور  وال�رصيبي��ة 
ا�ستثم��ار  وهيئ��ات  لال�ستثم��ار  الوطني��ة 
املحافظ��ات يف ت�سهي��ل عملي��ة من��ح: اإجازات 
ال�ستثم��ار والأرا�س��ي والقرو���ض والت�سهيالت 
معام��الت  وت�سهي��ل  وال�رصيبي��ة،  املالي��ة 
البن��وك  دور  وتن�سي��ط  الأجان��ب،  امل�ستثمري��ن 
وامل�س��ارف بالتن�سي��ق م��ع الغ��رف التجاري��ة 
واحتاد ال�سناع��ات العراقية وغريها تقدير دور 
جمتم��ع العم��ال ومنظمات��ه يف عملي��ة �سن��ع 

القرارات ال�سرتاتيجية حول النمو القت�سادي.
تطوي��ر القوة الب�رصي��ة املوؤهل��ة، وتخفيف حدة 
الفق��ر والبطال��ة. تقلي��ل الف��وارق الطبقية لرفع 
م�ست��وى املعي�سة للمواطن��ن، وحتقيق نوع من 
العدالة الجتماعية. ا�ستخدام الطرق احلديثة يف 
بناء النم��وذج املالئم للبيئ��ة الوطنية وللتطور 
القت�س��ادي والجتماعي والقانوين والتنظيمي 

للمجتمع.
  ثاني��ا: كيفية اإدارة ال�ستثمارات يف القطاعات 

القت�سادية املتنوعة، بعد 2003
 النتاجية

اخلدمية
املالية

  اأ. القطاعات النتاجية:
 م��ن الأجدر توجي��ه ال�ستثمارات يف القطاعات 
النتاجي��ة  وخا�س��ة  املتنوع��ة،  القت�سادي��ة 
منه��ا الت��ي حتت��اج قب��ل كل �س��يء اىل وج��ود 
روؤي��ة وا�سرتاتيجي��ة وا�سح��ة و�سفاف��ة لو�س��ع 
برام��ج عملي��ة ومو�سوعية فعال��ة لرتجمة ذلك 
اىل واق��ع العمل الفعلي. كما يتع��ن العمل على 
اإيجاد من��اخ اآمن وبيئة حمفزة له��ذا ال�ستثمار 
من قبي��ل: تهيئة البنى التحتي��ة، منح القرو�ض 
بفوائ��د منخف�سة، واإعف��اء �رصيبي ملدة معينة، 
املنظوم��ة  وتفعي��ل  الوطن��ي،  النت��اج  ودع��م 

اجلمركية، وغريها.

 اإن ح�س��ول الع��راق موؤخ��را عل��ى قر���ض م��ن 
ملي��ار   )5.4( مببل��غ  ال��دويل  النق��د  �سن��دوق 
بتاأم��ن  �سي�سم��ح   )٪1.5( وبفائ��دة  دولر 
م�ساع��دات مالي��ة اإ�سافية ت�س��ل اىل نحو )15( 
ملي��ار دولر خالل ال�سن��وات الثالث املقبلة من 
ال��دول ال�سناعية ال�سبعة الك��ربى )G 7( ودعم 
اإ�س��ايف اي�س��ا م��ن البن��ك ال��دويل. و�سي�ساه��م 
ه��ذا القر���ض يف خف���ض العج��ز ال�س��ايف يف 
املوازن��ة الحتادي��ة، كما ميك��ن ال�ستفادة منه 
يف حتفي��ز وتن�سي��ط دور ال�ستثم��ار يف عملي��ة 
التنمية، اإذا ا�ستخدم ق�س��م منه وب�سفافية عالية 
يف القطاعات القت�سادية النتاجية واخلدمية. 
ه��ذا بالإ�ساف��ة اىل ان هن��اك حماول��ة جلم��ع 
مبل��غ اأكرث م��ن )2( ملي��اري دولر امريكي، اأقر 
يف موؤمت��ر عقد بتاري��خ 26 متوز/يوليو 2016 
يف امري��كا، مب�سارك��ة كل م��ن، امري��كا وكن��دا 
واملاني��ا والياب��ان وهولن��دا والكوي��ت  وذل��ك 
مل�ساع��دة ال�سعب العراقي يف اإعادة اعمار البالد 
بع��د حتريرها من )داع���ض(. �سي�ساعد هذا املبلغ 
عل��ى الن�س��اط ال�ستثماري واإنعا���ض القت�ساد، 
اإذا جم��ع واأ�ستخ��دم ب�س��كل عق��الين وب�سفافي��ة 
عالي��ة لي�ستفي��د منه اأه��ايل املناط��ق املنكوبة 
واملت�رصرة يف معاجل��ة اأو�ساعهم القت�سادية 
والجتماعية واخلدمية والنف�سية.  ل يزال هناك 
دور ممي��ز للقطاع ال�سناعي احلكومي، وي�ساهم 
ال�سناع��ي،  النت��اج  اجم��ايل  م��ن   )٪90( ب��� 
و)3.5٪( م��ن الن��اجت املحل��ي الجم��ايل لع��ام 
ل  للقط��اع  متوا�سع��ة  ن�سب��ة  وه��ي   ،2012
تتنا�سب مع املوارد املالية وغري املالية الكبرية 
املتاح��ة. وه��و باأم���ض احلاج��ة اىل النعا���ض 
واعادة هيكلية �رصكاته لت�سبح �رصكات منتجة 
وزيادة م�ساهمة ال�سناعات التحويلية منها يف 
تكوي��ن الن��اجت املحل��ي الإجمايل، الت��ي �سكلت 
)2.9٪( لع��ام 2014، كما يف اجلدول رقم )1(، 
واي�سا زيادة ن�سبة ت�سغيل العمالة يف املنظومة 
ال�سناعية. ويكون قادرا على امل�ساهمة الفعالة 
يف عملي��ة تنمي��ة م�ستدام��ة، ت�ساه��م يف تغيري 
البني��ة القت�سادي��ة الراهن��ة والطاب��ع الريعي 
لالقت�س��اد الوطن��ي، يف الوق��ت ال��ذي يج��ري 
التوجه نحو عملي��ة خ�سخ�سة هذا القطاع وفق 
معي��ار اقت�سادي فقط، �سمن برنامج القت�ساد 
احلكوم��ي ل�سن��ة 2015، وا�سرتاتيجي��ة التنمية 
ال�سناعي��ة حتى ع��ام 2030، م��ن دون تاأهيله 
واإعادة هيكليته و/اأو الأخذ بنظر العتبار البعد 
الجتماع��ي لهذه العملية. ومن ال�رصوري اأي�سا 
ان يوؤخذ بنظر العتبار اإعادة التوزيع اجلغرايف 
للموؤ�س�س��ات ال�سناعي��ة عل��ى م�ست��وى الع��راق. 
والعمل على اإن�س��اء جممعات �سناعية يف كافة 
املحافظ��ات، وف��ق الكثافة ال�سكاني��ة وم�ستوى 
التط��ور القت�سادي والجتماع��ي والمكانيات 
املتاح��ة  العم��ل  وق��وة  والطبيعي��ة  املالي��ة 
واملوؤهل��ة يف هذه املحافظات. ه��ذا ا�سافة اىل 
التكام��ل فيما بن القطاع��ات ال�سناعية، العام 
واخلا���ض، والقطاعات الخ��رى من خالل خلق 
ال�رصكات الكبرية امل�سرتكة وامل�ساريع ال�سغرية 
واملتو�سط��ة الت��ي ترف��د ال���رصكات ال�سناعي��ة 

القائمة مبنتجاتها وخلق فر�ض عمل جديدة 

الع��راق بل��د زراع��ي ق��ادرا عل��ى ان يوفر الطع��ام اىل 
املائدة العربية لو توفرت للقطاع اخلدمات ال�رصورية 
له م��ن ب��ذور وا�سمدة وم��اء واإ�س��الح اأرا�س��ي وطرق 
عام��ة وخم��ازن وحمط��ات ت�سلي��ح وادام��ة املكائ��ن 
الزراعي��ة وار�س��ادات زراعي��ة للفالح العراق��ي. الفالح 
العراق��ي يحتاج كل ما ا�سلفن��اه ، لن القطاع الزراعي 
عل��ى الرغم م��ن قدرت��ه الإنتاجية الهائل��ة ، ال ان هذا 
القط��اع عملي��ا ت��رك واهمل من��ذ ما يق��ارب 30 عاما 
، خ��الل ف��رتة احل�س��ار القت�س��ادي العامل��ي ال��ذي 
���رصب عل��ى العراق ج��راء احتالل �س��دام ح�سن دولة 
الكوي��ت ، اجل��ارة ، واهمال��ه ، بق�س��د او ب��دون ق�سد ، 
بع��د التغيري . بع��د التغيري بدا الع��راق يعتمد يف غذائه 
على ال�ست��ريادات حتى و�سل المر ا�ست��رياد الطماطة 

والباذجن��ان والبطي��خ. ال�سعودي��ة ، م��ن جه��ة اأخرى ، 
تفتق��ر اىل الأرا�س��ي الزراعي��ة يف ظل زي��ادة �سكانية 
كب��رية ، وال��ذي يرتجم اىل الزي��ادة عل��ى الأغذية بكل 
اأنواعها ، ومنه��ا املنتوجات الزراعية. اململكة العربية 
ال�سعودية بلد نفط��ي وا�ستطاع خالل الأعوام املا�سية 
م��ن جمع ث��روات هائلة ، ق��د ت�سل اىل ن�س��ف ترليون 
دولر ، وه��ي ث��روة ،الع��راق يف حاج��ة له��ا خا�س��ة 
وان وج��ود داع���ض الع�سكري يف طريقه نح��و التال�سي 
واملناط��ق املحررة م��ن �سطوته حتت��اج اىل املليارات 
م��ن الدولرات لإعادة اعماره��ا. اذن ، ال�سعودية لديها 
امل��ال ، الع��راق لدية الأر�ض ال�ساحل��ة للزراعة وخربة 
الف ال�سنن يف الزراعة . ال�سعودية يف حاجة متزايدة 
للمنتوجات الزراعية ب�سب��ب الزيادة ال�سكانية ، العراق 
ق��ادر على توفري ما حتتاجه ال�سعودية من املنتوجات 
الزراعية ان توفرت له املكانيات الكافية لل�رصف على 

ه��ذا القط��اع. يف مثل ه��ذه احلالة فان تع��اون العراق 
وال�سعودي��ة �سوف لن يكون طرفا خا���رصا واخر رابحا 
وامن��ا �سريب��ح البلدين م��ن هذا التع��اون ، بن��اءا على 
نظري��ة القت�س��ادي الإنكلي��زي ادم �سمي��ث ، املنفع��ة 
املتبادل��ة. ال�سعودي��ة ت�ستطيع ان تنت��ج احلنطة ، على 
�سبيل املثال، ولكن �ستكون كلفة انتاج الطن الواحد من 
احلنطة ثالث ا�سعاف كلفة احلنطة املنتجة يف العراق 
وعلي��ه فمن املعقول ان ت�ست��ورد ال�سعودية احلنطة من 
العراق. باملقابل ، توجد هناك وفرة يف راأ�ض املال يف 
ال�سعودي��ة ونق�ض �سديد له يف الع��راق )الزمة املالية 
ب�سب��ب انخفا���ض اأ�سعار النفط يف الأ�س��واق العاملية و 
تركي��ز العراق على حمارب��ة داع�ض( ، وعليه ي�سبح من 
املعق��ول ان ي�ست��ورد العراق راأ�ض امل��ال ال�سعودي من 

اجل مت�سية حاجات التنمية القت�سادية يف البالد.
وهك��ذا ي�ستطي��ع الع��راق م��ن زي��ادة انتاج��ه الزراعي 

مب�ساع��دة راأ�ض امل��ال ال�سعودي ، وت�ستطي��ع ال�سعودية 
توفري املنتجات الزراعي��ة العراقية للمواطن ال�سعودي 
بالكمية والنوعية التي تريدها . ما منفعة هذا التعاون 
للبلدين؟ ال�سعودية يف هذه احلالة �ستجني اأرباح كبرية 
على راأ�سمالها امل�سغل يف العراق بدل ان يجل�ض عاطال 
بدوم فائدة او فائدة قليلة مع خماطر عظيمة ، والعراق 
�سوف ي�ستفيد من ا�ستخدام الأرا�سي الزراعية املرتوكة 
، وتوف��ري املالي��ن من فر�ض العم��ل للمواطن العراقي 
ول�سيم��ا يف امل��دن الزراعية . ل يخف��ى ، ان امل�ستوى 
املعا�س��ي يف ال�سعودي��ة اعلى م��ن الع��راق ، ولكن هل 
�سيبق��ى هذا التفاوت مال نهاية ؟ اجلوب هو ل ، ح�سب 
النظري��ة القت�سادي��ة . يف الأم��د البعي��د ، ف��ان ك��رثة 
الطلب على اليدي العاملة العراقية ) العمال الزراعية 
و التابعة لها ( ب�سبب زيادة الطلب الداخلي واخلارجي 
عل��ى املنتوج��ات الزراعية �سوف ي��وؤدي اىل زيادة يف 

اأج��ور العامل��ن يف ه��ذا القط��اع . و باملقاب��ل ، ف��ان 
زي��ادة الطلب على راأ�سمال ال�سع��ودي �سوف يزداد مما 
ي��وؤدي اىل ارتفاع الفائدة عليه . ويف النهاية فان �سعر 
الفائدة على راأ�سمال �سوف ت�ساوي الأجور ، وبذلك فان 
اإنتاجية كال عاملي الإنتاج ) العمل و راأ�سمال ( �ستكون 
مت�ساوية و�ستكون الأ�سعار يف كال البلدين متطابقتن 
، وي�سب��ح امل�ست��وى املعا�سي بن البلدي��ن مت�ساوين 
اأي�س��ا . ال�سناريو اأعاله تفرت�ض على ان العامل باأجمعه 
يتك��ون من بلدي��ن وهما الع��راق وال�سعودية. وهذا غري 
�سحي��ح. وبذلك ، فان م��ع معقولية نظرية القت�سادي 
ادم �سمي��ث ، ال ان هن��اك عوام��ل كثرية ق��د توؤثر على 
التنمي��ة القت�سادية يف كال البلدين حتى مع النفتاح 
ما بينهما ومنها التطورات يف التكنولوجيا ، املناف�سة 
العاملي��ة على الأ�سواق العربي��ة ، النزاعات يف املنطقة 
، و اخلالف��ات ال�سيا�سية يف البلد الواحد . ولكن مع هذا 

فانه ل ميكن نفي فوائد التعاون ال�سعودي العراقي على 
اأبن��اء البلدين واملنطق��ة. هل نتوق��ع ان ي�سبح العراق 
قوة �سناعية يف العامل بعد زيارة ال�سيد حيدر العبادي 
اىل ال�سعودي��ة؟ اجلواب ه��و ل. العراق �سوف لن يناف�ض 
الولي��ات املتحدة المريكي��ة يف �سناعة طائرات نقل 
ال��ركاب ، ول الياب��ان يف �سناعة ال�سيارات ، ول ايران 
يف �سناع��ة ال�سجاد و زراعة الف�ست��ق، ول �سوي�رصا يف 
�سناع��ة الجبان ، وفرن�سا ب�سناع��ة النبيذ الفاخر ، و 
املاني��ا يف �سناعة الدوي��ة وال�سناع��ات الكهربائية 
الدقيقة . ولك��ن العراق وال�سعودية �سريبحان كثريا من 
التع��اون القت�س��ادي بينهم��ا. ال�سعودي��ة لديها املال 
الكايف لإعادة اعم��ار العراق ، حيث يحتاج العراق اىل 
ما يق��ارب 3.5 مليون وح��دة �سكنية ، واإع��ادة احلياة 
اىل القطاع الزراعي . و�سدقوين ان الرتكيز على هاذين 

القطاعن �سوف يق�سي على البطالة يف العراق ، 
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علي حسين عبيد 

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

575.84
1.93
0.33%

362,768,974
419,125,475
227
24
4
4
16

0.90
172,586,544.00

1.24
65,916,108.00

0.63
31,367,998.00

2.43
13,663,935.00

0.35
12,985,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.90
191,762,822.00

1.24
53,450,000.00

0.63
49,742,855.00

0.35
37,100,000.00

0.30
25,000,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك

السعر بالمثقال الواحد
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دينار عراقي

47,641
43,671
41,687
35,731
27,791
23,821

كيف تاثرت تدفقات تجارة نفط العالمية بالصراعات 


