
  
عندم��ا تبحث عن ���ر قوة �لدول �لعظمى، فاإن��ك �ستجد �أنها متلك 
م�سادر متنوعة للإير�د�ت، �أن �ر �لقوة يكمن يف حت�سيل �لأمو�ل 
خلزين��ة �لدول��ة، و�لتي من خللها تتمكن �ل��دول من �لإنفاق على 
�لتز�ماته��ا، وتنطل��ق بتنفيذ م�ساريعها، وهك��ذ� تعمل حتى �لدول 
�ل�سغ��ر �أو ذ�ت �لإمكانيات �ملحدودة، كالأردن وتون�س و�سوريا، 
فالتن��وع بالإي��ر�د�ت يحف��ظ �لقت�س��اد �حلكوم��ي م��ن �لنهيار 
ويبع��ده عن تاأث��ر�ت �ل�سوق، فعملي��ة تدعيم �لقت�س��اد مب�سادر 
دخل كثرة ومتنوعة، تفتح �لأ�سو�ق وتوفر �لإعمال ومتلئ خزينة 

�لدولة، وهو �حللم �لذي تطمح به كل �سلطة �سيا�سية.
لكن يغيب كل هذ� عن �لطبقة �ل�سيا�سية �حلاكمة يف �لعر�ق، حيث 
ف�سل��ت متام��ا يف �إيج��اد �قت�ساد عر�ق��ي قوي، ب�سب��ب �عتمادها 
�لكل��ي عل��ى �إير�د�ت �لب��رول و�إهم��ال باقي جم��الت �لإير�د�ت، 
فالك�س��ل وع��دم �لهتم��ام بقي��ام دول��ة قوي��ة جعله��م يجعل��ون 
تركيزه��م ين�س��ب على �لبرول فق��ط، جزء من �إير�د�ت��ه يوفر لهم 
ت�سدي��د رو�ت��ب �ملوؤ�س�س��ات، وح�س��ة كب��رة تذه��ب جليوبه��م �أو 
يهدرها �لف�ساد و�ل�رف غر �ملنتج، مما جعل �لعر�ق حتت تاأثر 

�أ�سعار �سوق �لبرول.

ممك��ن �أن تكون �لإير�د�ت �ملتنوعة يف �لعر�ق �سمن �أبو�ب كثرة، 
ومنها:

�ل�سياحة �لدينية
ميل��ك �لع��ر�ق �لكثر من �ملر�ق��د �لدينية، موزع��ة على حمافظات 
متع��ددة، �أهمه��ا كرب��لء و�لنج��ف وبغ��د�د وباب��ل و�لنا�ري��ة 
ومي�س��ان و�لب�رة، وهي تعود لأكرث م��ن ديانة، ومتثل رمز كبر 
ل�سع��وب متنوعة يف �أكرث من قارة، فيمكن تاأهيل �لأماكن �لدينية 
وبن��اء فنادق قريب��ة منها، و�لعمل �لإعلم��ي �لتعريفي للت�سويق، 
�ل�سياح��ة  ���ركات �سياح��ة عر�قي��ة ترتب��ط ب���ركات  وتوف��ر 

�لعاملية، كي تو�سل �لوفود لهذه �لأماكن.
وه��ذ� �لجت��اه �سيوفر �إي��ر�د�ت عظيم��ة، نظر� ل�ستم��ر�ر �لزيار�ت 
�لديني��ة على مد�ر �أي��ام �ل�سنة، وبع�س �لزي��ار�ت مليونية كزيارة 
�لأربع��ن يف كرب��لء، بال�ساف��ة �ىل �أنه��ا �ست�سه��م يف خف���س 
�لبطال��ة، وحتقيق تو��سل ثقايف مع ثقافات �لعامل، وميكن تنظيم 
�لأم��ر وفق خطة متكاملة ت�سم��ل وز�رة �ل�سياحة و�لنقل وجمال�س 
�ملحافظ��ات بحيث ت�سمن حتقيق �لهدف وه��و ��ستقر�ر ودميومة 

�إير�د�ت �ل�سياحة �لدينية.
�ل�سياحة �لتاريخية

تتو�ج��د يف �لع��ر�ق �أماك��ن تاريخية حل�س��ار�ت ما قب��ل �مليلد 

كاحل�س��ارة �ل�سومري��ة و�لأ�سوري��ة و�لبابلي��ة و�ل�سا�سانية، و�ثاأر 
�لدول��ة �لعبا�سي��ة وم��ا تبعه��ا، فمن مث��ل بابل و�لعم��ارة وو��سط 
و�لنا�رية وبغد�د، حت��وي �لكثر من �لأماكن �لتاريخية، وميكن 
م��ع �لهتمام و�لتاأهيل ت�سبح هذ� �ملو�قع قبلة للعامل، ملا حتويه 
م��ن ن��و�در تاريخية.وياأت��ي �خلر �لكث��ر فقط عرب تنظي��م ب�سيط 
وتوف��ر فنادق وخطوط نقل وتنظيم ج��دول بالرحلت �ل�سياحية 
له��ذه �لأماكن، مع حمل��ة �إعلمية كبرة للتعري��ف بهذه �لأماكن 

وكيفية زيارتها.
�لزر�عة

كان �لعر�ق فيما �سبق يوفر كل ما يحتاجه من �لثمار و�ملزروعات 
حملي��ا، ومل تكن توجد �أي �أزمات، لكن بع��د دخول �لكويت تدهور 
ح��ال كل جم��الت �حلي��اة يف �لع��ر�ق ومررن��ا ب�سن��و�ت �حل�سار 
�لعج��اف، �ىل �أن ز�ل �لطاغية، وكانت �لأحلم كبرة بان تنه�س 
�لزر�ع��ة يف بلد �لر�فدين، لكن مت �إهمالها متاما وفتحت �لأبو�ب 
ل�ست��ر�د �لب�سل و�خليار و�لطماطم وكل �س��يء، مما جعل �لفلح 
�لعر�ق��ي �سعيف��ا يف مو�جهة �أ�سعار �مل�ست��ورد، �ىل �أن باع �أر�سه 
و��س��رى با�س لي�س��رزق به، ه��ذ� حال �لكثر م��ن �لفلحن يف 
زمن �لدميقر�طي��ة. فاأهملت �لزر�عة متاما يف �لعر�ق، حيث جلاأت 
�حلكوم��ات �لدميقر�طي��ة "ما بعد �لطاغي��ة" �ىل �لك�سل و�لعتماد 

�لكل��ي عل��ى �إير�د�ت �لنفط، وفتح �حل��دود للتجار مما �رع مبقتل 
�لقطاع �خلا�س �لذي ف�سل يف �لتناف�س مع �مل�ستورد.

�لي��وم نحت��اج �ىل �إع��ادة دع��م �لفلح ع��رب خط��ن، �لأول حتديد 
�ل�ست��ر�د مع فر���س �ريبة، و�لث��اين مطالبة �لف��لح بالإنتاج 
ودعمه ماديا، كي ي�ستطيع �سد فر�غ �مل�ستورد، هذ� �لدور �ملطلوب 

من �لدولة، وهي ف�سلت به منذ 14 عام.
م�ساريع ��ستثمارية

ميكن للع��ر�ق �أن يفتح باب �ل�ستثمار لتدخ��ل �ل�ركات �لأجنبية 
وتعم��ل يف �لع��ر�ق خ�سو�س��ا يف �لو�سط و�جلنوب �ل��ذ�ن ينعمان 
به��دوء و��ستق��ر�ر ن�سب��ي، فيكون ث��ورة يف م�ساريع �لإ�س��كان، �أو 
�إن�س��اء م�سان��ع وف��روع ل���ركات عاملي��ة، وميك��ن �لتف��اق مع 
�ل���ركات �لعاملي��ة على �ر�ك��ة مقابل فتح �ل�س��وق �لعر�قي لها، 
فتك��ون �لأرباح د�خل �لعر�ق منا�سف��ة، بال�سافة �ىل حل ن�سبي 
مل�سكل��ة �لبطال��ة، فانته��اج �أف��كار منتج��ة ويع��ود بالفائدة على 
�لوط��ن و�ملو�طن.ه��ذ� �لجت��اه ميك��ن �أن يغ��ر �س��كل �حلي��اة يف 
�لعر�ق، لو مت �لعمل، و�سبقنا �لكثر من �لدول حققت قفز�ت كبرة 
نتيج��ة �لتز�مه��ا خط��ط ��ستثمارية ر�سين��ة وحمكمة م��ع تو�جد 
حكوم��ات نزي��ه حمب��ه لوطنه��ا، تعمل بجه��د و�جته��اد من �جل 

�لوطن، هذ� ما نتمنى �أن جنده يوما ما يف عر�قنا.

 بع��د �سن��و�ت م��ن �لأد�ء �لباه��ت، يتوق��ع للنم��و 
�لعاملي �أن يزد�د قوة هذ� �لعام – م�سجل %3.6، 
ونتوق��ع �أن ي�ستمر هذ� �لزخ��م �لإيجابي �إىل عام 
2018، و�لأهم من ذلك �أن �لنتعا�س �لقت�سادي 
و��س��ع �لنط��اق؛ فه��و ي�سم��ل 75% م��ن �لقت�ساد 
�لعامل��ي، مقي�س��ا باإجمايل �لن��اجت �ملحلي، وهذ� 
��ن �لتع��ايف  – لك��ي نوؤمِّ يتي��ح فر�س��ة عظيم��ة 
��ع نطاق��ه لي�سم��ل م��ن مل يح�س��دو� ثماره  ونو�سِّ
بع��د، بالإ�ساف��ة �إىل �مل�ستبعدي��ن �أو �ملعر�س��ن 
لل�ستبعاد، ويت�سمن هذ� �أكرث من 40 بلد� �ساعد� 

ونامي��ا – متثل حو�يل 15% م��ن �سكان �لعامل – 
يعانون �لآن من تر�جع ن�سيب �لفرد من �لدخل.

 كم��ا يت�سم��ن �لكثرين �لذي��ن يو�جه��ون �أجور� 
وفق��د�ن  حم��دودة،  وظيفي��ة  وفر�س��ا  جام��دة، 
للوظائف ب�سب��ب �لتغر �لتكنولوج��ي، و�لتجارة، 
وترك��ة �لأزمة �ملالي��ة �لعاملية، وت��زد�د �سعوبة 
�ملهم��ة ب�سب��ب �لتوت��ر�ت �جلغر�فية-�ل�سيا�سي��ة، 
وع��دم �ليقن �ل�سيا�سي، وكذلك �لكو�رث �لطبيعية 
�لأخ��رة – وه��ي �أمر حمزن، ويج��ب �غتنام هذه 
�لفر�س��ة لن�سل �إىل تعاٍف �أقوى من جميع �لأوجه 
– بال�سع��ي لتحوي��ل �لنتعا���س �لو�عد �إىل رخاء 

د�ئم جلميع �ملو�طنن وجميع �لبلد�ن؟

 �لتحدي �لذي يجب �أن �لت�سدي له.
 وي�سمل هذ� �لتحدي �لأتي :

 1- تعاف ي�سمل �جلميع: ثلث �أولويات
 هن��اك ث��لث �أولوي��ات يف ه��ذ� �ل�س��دد، وه��ي 
�ل�سحيح��ة؛  �أ�سا�سي��ات �لقت�س��اد  �إىل  �لتو�س��ل 
ومعاجلة ق�سية عدم �مل�س��او�ة �ملفرط مبزيد من 
�حل�س��م؛ ومعاجلة �ل�سو�غل �لأ�سا�سية لدى �ل�سباب 
للم�ساع��دة عل��ى �سم��ان فت��ح �آف��اق م�رقة لهم 

ولأجيال �مل�ستقبل، وهي :
 )�أ( �لركيز على �أ�سا�سيات �لقت�ساد

 �أول، �أ�سا�سي��ات �لقت�ساد. يف عاملنا �لذي يزد�د 
تر�بط��ا، تتح��رك �لبلد�ن معا، ولك��ن يف م�سار�ت 

خمتلف��ة 

وب�رعات 
 . خمتلف��ة
ينبغ��ي  و
ت  �س��ا لل�سيا
تو�ك��ب  �أن 
�حلرك��ة،  ه��ذه 
ه��ذ�  ويعن��ي 
مزي��ج  ��ستخ��د�م 
�لت�سمي��م  دقي��ق 
�ل�سيا�س��ات  م��ن 
و�سيا�س��ات  �لنقدي��ة 
�لعام��ة  �ملالي��ة 
�لهيكلي��ة  و�ل�سيا�س��ات 
�لتع��ايف  لتدعي��م 
�لنم��و،  �آف��اق  وتعزي��ز 
�إد�رة  �ل���روري  وم��ن 
ل�ستع��ادة  �سل�س��ة  عملي��ة 
�ل�سيا�س��ة �لنقدي��ة �لعادي��ة، 
كما �أنه من �ل���روري �تباع 
��سر�تيجي��ات للمالي��ة �لعامة 
دون  �ملرتف��ع  �لدي��ن  تخف���س 
�لإ���ر�ر بالنم��و و�لثق��ة، ويجب 
�لوقاي��ة �أي�س��ا من تر�ك��م مو�طن 
�ل�سع��ف �ملالي��ة، وبالإ�ساف��ة �إىل 
ذل��ك، نحت��اج �إىل �إ�سلح��ات ميكن 
�أن ترف��ع �لإنتاجية و�لن��اجت �ملمكن. 
وي�سر حتليلن��ا للإ�سلحات �لهيكلية 
�أن  �لقت�سادي��ة  �ل��دور�ت  م��د�ر  عل��ى 
و�ملنتج��ات  �لعم��ل  �أ�س��و�ق  �إ�سلح��ات 
تكون �أكرث فعالي��ة �أثناء فر�ت �لنتعا�س 
�لقت�سادي، ويجب �أل نفوت هذه �لفر�سة؛ 
وزي��ادة  �لنم��و  زي��ادة  �أم��ل  حتم��ل  فه��ي 
�لوظائ��ف وزي��ادة �لدخ��ل.  )ب( �ملعاجل��ة 

�ملبا�رة لعدم �مل�ساو�ة �ملفرط
 كم��ا يج��ب �أل نفوت فر�س��ة �ملعاجل��ة �لأكرث 
حزم��ا – و�أكرث مبا���رة – للق�سية �لتي �أحلقت 

���رر� بالغ��ا ب�سعوبن��ا وجمتمعاتن��ا، و�ل��كلم 
هن��ا عن عدم �مل�س��او�ة �ملفرط. فه��و يعوق �لنمو 
ويقو�س �لثق��ة وي�سعل �لتوتر�ت �ل�سيا�سية، ورغم 
ما �سهده �جليل �ملا�سي من تخفي�س للفقر وعدم 
�مل�ساو�ة بن �لبل��د�ن، فل يز�ل عدم �مل�ساو�ة يف 
�لدخ��ل و�لرثوة يو��س��ل �لرتفاع د�خ��ل �لبلد�ن. 
و�لي��وم ميتل��ك �أ�سحاب �لدخول �لت��ي متثل �أعلى 

1% حو�يل ن�سف ثروة �لعامل .
 فكي��ف ميكن معاجلة هذه �لق�سية على نحو �أكرث 

مبا�رة؟
 �ل�ستثمار يف �لب�ر �أمر �أ�سا�سي: �ل�سحة و�لتعليم 
و�لتعل��م مدى �حلياة، وتقوي��ة �سبكات �لأمان �أمر 
�أ�سا�س��ي، مب��ا يف ذل��ك �لدع��م �ملبا���ر للأف��ر�د 
و�ملجتمع��ات �لت��ي تع��اين يف �سعيه��ا للتكي��ف 
م��ع �ل�سطر�ب��ات، �س��و�ء �ملرتب��ة عل��ى �لتغ��ر 
�لتكنولوج��ي �ل�ري��ع �أو غ��ره م��ن �لعو�مل، مبا 
فيه��ا �لتجارة، و�أدو�ت �ملالية �لعامة �أمر �أ�سا�سي 
�أي�س��ا. فعلى �سبي��ل �ملثال، ت�س��ر �أبحاثنا �إىل �أن 
بع���س �لقت�س��اد�ت �ملتقدم��ة ميك��ن �أن ترف��ع 
معدلتها �ل�ريبية �لعلي��ا دون �إبطاء �لنمو، مما 
يوفر �ملو�رد �للزم��ة للحتياجات ذ�ت �لأولوية 

�أو لتخفي�س �لديون.
لتحقي��ق  �ملزي��د  عم��ل  �إىل  نحت��اج  وبالطب��ع،   
�لإمكانات �لكاملة �لت��ي يتمتع بها ن�سف �سكان 
�لعامل – �لن�ساء. وكما قلت مر�ر� يف �ل�سابق، هذه 
م�ساأل��ة بديهية من منظور �لقت�س��اد، �إذن لنعمل 
على متك��ن �مل��ر�أة باإز�ل��ة �ملعوق��ات �لقانونية 
لزي��ادة  �لدع��م  وتق��دمي   – �ل�ريب��ي  و�لتحي��ز 
�مل�سارك��ة يف �سوق �لعمل، ففي ذلك تغير لقو�عد 
�للعبة. وفيه زيادة للنم��و وخف�س لعدم �مل�ساو�ة 
ودع��م للتنوع، و�ستكون �لفتي��ات و�لفتيان موؤثر� 
�أ�سا�سي��ا عل��ى م�ستقبل �لع��امل، ويقودن��ا هذ� �إىل 

�لأولوية �لثالثة.
 �لق�سايا �لأ�سا�سية �لتي ت�سغل �ل�سباب؟

 )ج( �سو�غل �ل�سباب
 طبق��ا لآخ��ر م�س��ح �أج��ر�ه �ملنت��دى �لقت�سادي 
�لعامل��ي على �أب��رز �لق�ساي��ا �لتي ته��م �ل�سباب، 
هن��اك ق�سيت��ان تت�س��در�ن �لقائمة، ه��ي �لف�ساد 

وتغر �ملناخ.
 �لف�ساد

 �لف�س��اد �لنظام��ي �أم��ر خليف. فه��و ي�سعف ثقة 
�ملو�طن��ن يف �حلكوم��ة ويقل���س �لنم��و �ملمكن. 
و�لر�س��وة وحده��ا تكلف �أك��رث م��ن 1.5 تريليون 
دولر �أمريك��ي �سنويا، �أي قر�ب��ة 2% من �إجمايل 
�لن��اجت �ملحل��ي �لعامل��ي، ث��م هناك حت��دي غ�سل 
�لأم��و�ل ومتوي��ل �لإرهاب – وه��و خطر يهدد كل 
�قت�س��اد ومن �أه��م �أولويات �ل�سن��دوق. ويف هذ� 
�ملج��ال، قدمن��ا �مل�ساع��دة �لفني��ة �إىل 120 بلد�، 
وي�س��ر �لتحلي��ل �إىل �أن �لنتق��ال م��ن م�ستويات 
ف�ساد مت�سورة مرتفعة �إىل �أخرى منخف�سة ميكن 
�أن يرف��ع كف��اءة �ل�ستثمار �لع��ام بن�سبة %50 – 
ويرف��ع ن�سي��ب �لفرد م��ن �لدخل �حلقيق��ي بنحو 

نقطة مئوية.
 تغر �ملناخ

 و�ل�ساغ��ل �لرئي�س��ي �لثاين ل��دى �ل�سباب هو تغر 
�ملن��اخ، وبينما يوؤث��ر تغر �ملناخ عل��ى �جلميع، 
فم��ن �لو��س��ح �أن �ل�سباب و�لأجي��ال �لقادمة هم 

�لأك��رث تعر�سا للخطر. وكما �أننا مدينن لهم باأل 
نورثه��م �قت�ساد� عاملي��ا مثقل باأعب��اء �لديون، 
فنح��ن مدين��ون لهم �أي�س��ا باأل ن��رك لهم كوكبا 
يختن��ق بانبعاثات ث��اين �أك�سيد �لكرب��ون، ونحن 
نعل��م �أي�س��ا �أن �لبل��د�ن منخف�س��ة �لدخ��ل �أك��رث 
تاأثر� من غرها. وت�س��ر تقدير�تنا �إىل �أن �رتفاع 
ح��ر�رة �جلو بدرج��ة مئوية و�حدة حي��ث متو�سط 
�حل��ر�رة �ل�سن��وي 25 درج��ة – مثلما ه��و �حلال 
يف بنغلدي���س �أو هايت��ي �أو غاب��ون – ميك��ن �أن 
يخف���س ن�سيب �لفرد من �إجم��ايل �لناجت �ملحلي 

بنحو %1.5 .
 وت�سع��ر �لطاق��ة �أم��ر �أ�سا�س��ي، لأن تريليون��ات 
�ل��دولر�ت يت��م �إنفاقه��ا عل��ى �لدعم �ل��ذي يدفع 
�نبعاثات �لكربون. ومع �أ�سعار �لطاقة �ملنخف�سة 
ن�سبي��ا، لدين��ا �لآن فر�س��ة لتخفي���س ه��ذ� �لدعم 
و�إلغائ��ه، وللقي��ام به��ذ� عل��ى �لنح��و �ل�سحي��ح، 

نحتاج �إىل حتديد �لأ�سعار على نحو �سحيح.
 2- �لتعاون �لدويل و�ل�سندوق

 وبالطب��ع، ل ميكن �لنجاح يف معاجلة �لتحديات 
�لعاملي��ة �إل بالعمل معا. ف��اأي بلد ميكن �أن يتخذ 
م�سار� وحده، ولكن��ه �سيقطع �سوطا �أطول �إذ� �سار 
م��ع �لبلد�ن �لأخرى. هذ� ما يقول �ملثل �لإفريقي، 
وي�س��دق ه��ذ� على �لتحدي��ات �لقدمي��ة و�جلديدة 
و�لت��ي ت��ر�وح ب��ن �لك��و�رث �لطبيعي��ة و�لقيود 
��رو� يف  �لتجاري��ة و�جلرمي��ة �لإلكروني��ة. �أو فكِّ
م�سوؤوليتن��ا �مل�سركة عن حتقي��ق �أهد�ف �لتنمية 
�مل�ستد�م��ة، ونحن نعرف من �لتجربة �أن �لتعاون 
�ل��دويل يوؤت��ي ثم��اره – من �إع��ادة �لإعم��ار بعد 
�حلرب �لعاملية �لثانية منذ �أكرث من 70 عاما �إىل 

مكافحة �لإيبول منذ ب�سع �سنو�ت فقط.
 ومن��ذ لقاء �لع��ام �ملا�سي، ق��دم �ل�سندوق �لدعم 
�إىل 16 بل��د� عن طريق بر�م��ج �لإقر��س باإجمايل 
�أك��رث م��ن 27 ملي��ار دولر �أمريكي، مب��ا يف ذلك 
"�لت�سهي��ل  �لرب�م��ج �لت��ي ق��ام به��ا م��ن خ��لل 
�لئتماين �ل�ري��ع". وقد حترك ب�رعة نحو تعزيز 
�أن�سطت��ه �لرقابي��ة، وه��و ما �سم��ل �إ�س��د�ر حتليل 
جدي��د يتن��اول �لتكنولوجي��ا �ملالي��ة وتاأثره��ا 
على �لو�ساطة �ملالي��ة و�ل�سيا�سة �لنقدية، و�أ�سبح 
�أك��رث تكام��ل فيما نز�ول��ه من �أن�سط��ة، عن طريق 
�جلمع بن �ألبحاث و�ملنظور متعدد �لأطر�ف من 
ناحية، و�مل�سورة �ملخ�س�سة �لتي ي�سديها لكل بلد 
ب�س��اأن �ل�سيا�س��ات. و�لتعاون كذلك م��ع موؤ�س�سات 
�أخ��رى ب�ساأن جمموعة كب��رة من �لق�سايا.  وعلى 
 127 �ل�سن��دوق  �أج��رى  �ملا�س��ي،  �لع��ام  م��د�ر 
جول��ة م�ساور�ت م��ع �لبلد�ن �لأع�س��اء مع حتليل 
�لتحلي��لت  ب��ن  ت��ر�وح  لق�ساي��ا  مو��سيع��ي 
�ل�سلب��ة  �إىل  رو�ن��د�،  �جلن���س يف  �أ�سا���س  عل��ى 
يف مو�جه��ة تغ��ر �ملن��اخ يف �سي�س��ل، و�لحتو�ء 
و�لإ�س��لح �ل�ريب��ي يف �لولي��ات �ملتحدة، وقد 
ق��دم �أي�سا م�ساع��د�ت فنية وتب��ادل للمعرفة على 
�أ�سا���س �أك��رث ملءم��ة لحتياج��ات �لبل��د�ن. فقد 
�أوفدن��ا �إىل بلدكم �لآلف م��ن �لبعثات للم�ساعدة 
يف تعبئ��ة �لإي��ر�د�ت �لعام��ة مبزيد م��ن �لكفاءة، 
ومتابع��ة �لإنف��اق �لع��ام على نحو يحق��ق مردود 
�أعل��ى، وتنظيم �لأ�س��و�ق �ملالية. وق��دم �مل�ساعدة 
يف تدري��ب حو�يل 30 �ألف فرد ع��ن طريق دور�ت 

�لقت�ساد �ملجانية على �سبكة �لإنرنت.

�خذ مفهوم �ل�ستد�م��ة يف �لوقت �حلا�ر �أهمية كبرة 
يف �أغل��ب نو�ح��ي �حلي��اة وم��ن خمتل��ف �ملوؤ�س�س��ات 
�لتنموي��ة �لعاملي��ة و�ملحلية وذلك ملا ل��ه من دور مهم 
يف �إ�سف��اء طابع �ل��دو�م و�ل�ستمر�رية ل��كل �ملقومات 
�لت��ي ت�س��ررّ �حلي��اة �لب�رية �حلالي��ة و�مل�ستقبلي��ة، �إذ 
م��ن غر �ملنط��ق �أن تتمت��ع �لأجيال �حلالي��ة باملو�رد 
مع ���رف �لنظر ع��ن �لآث��ار �ل�سلبية �لت��ي �ستتحملها 
�لأجي��ال �مل�ستقبلية.بالإ�ساف��ة �إىل �ل�ستد�م��ة �لبيئية 
�إح��دى  �لقت�سادي��ة  �ل�ستد�م��ة  تع��د  و�لجتماعي��ة 
�ملوؤ���ر�ت �لرئي�س��ة �ملكون��ة للتنمي��ة �مل�ستد�مة، �لتي 
توؤك��د عل��ى �ن �لأعم��ال �لتي يق��وم به��ا �ملجتمع لبد 
و�أن تت�س��م باأه��د�ف طويل��ة �لأمد للحف��اظ على �سلمة 
حي��اة �لأجي��ال �للحقة م��ن �لآثار �ل�سلبي��ة �لتي تنتج 

بفعل �لإف��ر�ط يف �لعمليات �لقت�سادية �لتي يقوم بها 
�ملجتمع �حلايل فتنعك�س تلك �لآثار على �لبيئة �حلالية 
و�مل�ستقبلية. وكنتيجة لزيادة �أهمية �لتنمية �مل�ستد�مة 
يف �لوق��ت �حلا�ر فم��ن ب��اب �أوىل �أن �ملوؤ�ر�ت �لتي 
ن �لتنمية �مل�ستد�مة حتت��ل نف�س �لأهمية ومن بن  تك��ورّ

هذه �ملوؤ�ر�ت �ل�ستد�مة �لقت�سادية.
�ل�ستد�مة �لقت�سادية وموؤ�ر�تها

تعنى �ل�ستد�مة �لقت�سادية ح�سب ما �أو�سحتها �ركة 
�لإم��ار�ت �لعاملي��ة للأملنيوم )EGA( عل��ى موقعها، 
مبدى �لقدرة على ��ستخد�م �ملو�رد �لقت�سادية بال�سكل 
�لأمث��ل حت��ى ت�ستطي��ع �مل�ساهم��ة يف تلبي��ة متطلبات 
�ملجتم��ع يف �لوق��ت �حلا���ر و�مل�ستقب��ل وذل��ك م��ن 
خ��لل، �ل�ستثم��ار يف �ملوظفن وتوف��ر فر�س �لعمل، 
�لرب�م��ج  يف  و�ل�ستثم��ار  �مل�ستقب��ل،  يف  و�ل�ستثم��ار 
�ملجتمعية و�لتدريب و�لتعليم، ودعم �لنمو �لقت�سادي 

�لوطني.كما �أو�سح تقرير �لتنمية �لب�رية �لذي ت�سدره 
�لأمم �ملتح��دة �إن �ل�ستد�م��ة �لقت�سادي��ة ترتك��ز على 
خم�س��ة موؤ�ر�ت تتمث��ل يف ن�سوب �مل��و�رد �لطبيعية، 
و�لدخ��ار �ل�س��ايف �ملع��دل، ور�سيد �لدي��ن �خلارجي، 
و�لإنفاق على �لبحث و�لتطوير، ودليل تركز �ل�سادر�ت، 
وي�سنف �لتقرير هذه �ملوؤ�ر�ت �سمن ثلث جمموعات 
�ملجموع��ة �لأعل��ى و�ملجموع��ة �لو�سط��ى و�ملجموع��ة 

�لدنيا، ونتناول �ملوؤ�ر�ت ب�سكل موجز وكما ياأتي:
- ن�سوب �ملو�رد �لطبيعية، و�لتي تعني �لقيمة �لنقدية 
لنفاذ مو�رد �لطاقة و�ملو�رد �ملعدنية ومو�رد �لغابات، 

وحت�سب بالن�سبة �ملئوية من �لدخل �لقومي �لإجمايل.
- �لدخ��ار �ل�س��ايف �ملعدل، و�لذي ي�س��اوي �ملدخر�ت 
�لوطني��ة �ل�سافي��ة ز�ئ��د �لإنف��اق على �لتعلي��م ناق�س 
��ستن��ز�ف �لطاق��ة و�لغاب��ات، و�لأ���ر�ر �لناجم��ة عن 
�نبعاثات ثاين �أوك�سيد �لكاربون و�جل�سيمات. وت�ساوي 

�ملدخر�ت �لوطني��ة �ل�سافية �لدخار �لقومي �لإجمايل 
ناق�س ��ستهلك ر�أ�س �ملال �لثابت.

- ر�سيد �لدين �خلارجي، �أي ن�سبة �لدرّين �مل�ستحق لغر 
�ملقيمن �مل�س��دد بالعملة �لأجنبية، �أو �سلع �أو خدمات، 

من �لدخل �لقومي �لإجمايل.
- �لإنف��اق عل��ى �لبح��ث و�لتطوي��ر، �لإنف��اق �جل��اري 
و�لر�أ�سمايل )�لع��ام و�خلا�س( على �لأن�سطة �لبتكارية 
�لهادف��ة �إىل زي��ادة �ملعرف��ة، مب��ا يف ذل��ك �ملعرف��ة 
و�ملجتم��ع،  و�لثقاف��ة  �لإن�ساني��ة  لق�ساي��ا  �ل�سامل��ة 

�لأ�سا�سية و�لتطبيقية، و�لتطوير �لتجريبي.
��ز  - دلي��ل ترك��ز �ل�س��ادر�ت، حي��ث يقي���س ن�سب��ة تركرّ
�ملنتج��ات �مل�سدرّرة )ويعرف �أي�س��ًا مبوؤ�ر هرنفد�ل-

هر�سمان(.
ت�سخي�س �ل�ستد�مة �لقت�سادية يف �لعر�ق

يف  �لقت�سادي��ة  �ل�ستد�م��ة  موؤ���ر�ت  �عتم��اد  �إن 

�لع��ر�ق �سي�ساع��د على حتدي��د وت�سخ�س م��دى �ت�سافه 
بال�ستد�م��ة �لقت�سادية من عدمه��ا، وبالتاأكيد �إن هذ� 
�لت�سخي���س �سي�سهم يف �تخاذ �خلط��و�ت �ملنا�سبة �لتي 
تك��ون كفيل��ة بالتحفي��ز على �لجت��اه نح��و �ل�ستد�مة 
�لقت�سادي��ة يف حال غيابها �أو �حلفاظ عليها يف حال 

�ت�سافه بها.
- فعل��ى �س��وء �ملوؤ���ر �لأول وه��و ن�س��وب �مل��و�رد 
�لطبيعية بالن�سب��ة �إىل �لناجت �لقومي �لإجمايل، فقد مت 
نف��اذ ما ن�سبته 18.5% من �مل��و�رد �لطبيعية ن�سبًة �إىل 
�لناجت �لقوم��ي �لإجمايل خلل �مل��دة 2014-2010، 
وه��ذه ن�سب��ة كب��رة جعل��ت �لع��ر�ق ي�سنف وفق��ًا لهذ� 

�ملوؤ�ر �سمن �ملجموعة �لدنيا.
- وعل��ى م�ستوى �ملوؤ�ر �لثاين وه��و �لدخار �ل�سايف 
�ملع��دل، فب��دًل م��ن �أن يحقق �لع��ر�ق حجم��ًا كبر�ً يف 
�لدخ��ار �ل�س��ايف �ملع��دل ب�س��كل يتنا�س��ب م��ع ثروته 

�لهائل��ة وعل��ى �أقل تقدير ب�سكل يع��ادل حلجم �لن�سوب 
�ل��ذي مت �إي�ساحه يف ملوؤ�ر �لأول، فه��و يحقق �دخار� 
�سافي��ًا معدًل �سالب��ًا بن�سبة 2.6% م��ن �لدخل �لقومي 
�لإجم��ايل خ��لل �مل��دة 2005-2014، وه��ذ� يعن��ي 
�إن �ملدخ��ر�ت �لوطني��ة �ل�سافي��ة �أق��ل و�لإنف��اق عل��ى 
�لتعلي��م �أقل و��ستن��ز�ف �لطاقة و�لغاب��ات �أكرب وكذلك 
�لأ�ر�ر �لناجمة ع��ن �نبعاثات ثاين �أوك�سيد �لكاربون 
�جل�سيم��ات تك��ون �أكرب، وبن��اء�ً على ه��ذ� مت �إدر�ج هذ� 
�ملوؤ�ر �سمن �ملجموع��ة �لدنيا �ي�سًا.- �ملوؤ�ر �لثالث 
و�خلا���س بر�سيد �لدين �خلارجي حيث مل يذكر �لتقرير 
ر�سي��د �لدين �خلارجي كون �لبيان��ات بهذ� �خل�سو�س 
مل تتوفر له، لكن وفقًا مل�سادر �أخرى، �إن حجم �لر�سيد 
�لقائ��م للدين �خلارج��ي قد �سكل م��ا ن�سبته 34% حجم 
�لن��اجت �ملحلي �لإجمايل بالأ�سعار �جلارية عام 2015 
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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
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