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يفوق  ال��ع��راق  يف  ال��ف��ق��ر  م��ع��دل  لأن 
تلك  يف  الفقر  معدلت  جميع  حا�صل 

الدول.
واأ�صاف: عند مناق�صة املوازنة املالية 
يف جمل�س النواب والذي مت العالن 
عنه يف الفرتة ال�صابقة متت مالحظة 
حجم  بني  وا�صحة  تناق�صات  وج��ود 
الفقر  وم�صتويات  ال��ه��ائ��ل  امل��وازن��ة 
ذهاب  ب�صبب  ال��ع��راق  يف  والبطالة 
م��ع��ظ��م ت��خ�����ص��ي�����ص��ات امل���وازن���ة اىل 
انه  حيث  الت�صغيلية،  النفقات  �صيغة 
بنحو  امل��وازن��ة  تكون  ان  املمكن  من 
ما  اي  ع��راق��ي  دي��ن��ار  ت��ري��ل��ي��ون   93
يعادل 80.4 مليار دولر اأمريكي منها 
نفقات  و%30  ت�صغيلية  نفقات   %70
 4،5 ت�صمنت  وال��ت��ي  ا���ص��ت��ث��م��اري��ة، 
مليار دولر قر�س من �صندوق البنك 
مايل  كقر�س  دولر  الدويل وملياري 
العجز  يبلغ  فيما  ال��دويل،  البنك  من 

فيها 14.28 تريليون دينار عراقي.
مازن  القت�صادي  اخلبري  ق��ال  فيما 
عكله ان تخ�صي�س 70% من املوازنة 
مبثابة  الت�صغيلية  للنفقات  امل��ال��ي��ة 
ال�صرائح  م���ن  ل���ع���دد  ق���وي���ة  ���ص��رب��ة 
املدقع  الفقر  تعاين  التي  الجتماعية 
ال��ع��اط��ل��ني عن  اع������داد  وزي�������ادة يف 
الكثري  وج��ود  من  الرغم  على  العمل، 
جتد  مل  التي  احلكومية  اخلطط  من 
الآن،  حل��د  للتطبيق  مم��ك��ن��ة  ار���ص��ا 

حتدث  ال��ت��ي  الح����داث  اىل  م�صريا 
ب�صبب  واجلزائر  تون�س  يف  حاليا 
ارت��ف��اع ال���ص��ع��ار وزي����ادة معدلت 
النا�س  معاناة  اأن  ب��رغ��م  البطالة، 
تبلغ �صوى  يف تون�س واجلزائر ل 
العراقي،  املواطن  10 % من معاناة 
وبينما جند ان تلك الدول م�صتقرة 
متتلك اجهزة اأمنية قوية ومتكاملة، 
جند خالف ذلك يف امل�صهد العراقي 
كامل  ب�صكل  امل�صتقر  غ��ري  احل���ايل 
حيث ان الو�صع المني احلايل يف 
احلني  بني  يتاأرجح  لي��زال  العراق 

واحلني. 
تعد  املالية  امل��وازن��ة  ان  وا���ص��اف:   
هي  ال��ع��امل��ي��ة  املقايي�س  جميع  يف 
احلقيقية  املالية  الرتجمة  مبثابة 
ل���رن���ام���ج ال����دول����ة الق���ت�������ص���ادي 
وال�صيا�صي والجتماعي خالل �صنة 
احلكومية  اخلطة  انها  اي  كاملة، 
وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ه��ا ق�����ص��رية الم���د 
ومنهجها  ال�����ص��ان  ب��ه��ذا  وامل���ع���دة 
ا�صهر  ط���وال  املعتمد  الق��ت�����ص��ادي 
ال�صنة املحددة والذي ي�صمل تغطية 
حجم موازنتها املالية الكلية وجميع 
املخ�ص�صة  ال�صتثمارية  النفقات 
الت�صغيلية  وال��ن��ف��ق��ات  للم�صاريع 
خدمة  يف  تن�صّب  وال��ت��ي  وغ��ريه��ا 

املجتمع يف تلك الدولة. 
قد  ك��ان��ت  ال��ن��ف��ط  وزارة  ان  وت��اب��ع: 

املا�صي 2010معدل  العام  حددت يف 
الإنتاج للنفط اخلام ب� 2،150 مليون 

ي�صري  ال��واق��ع  ان  اإّل  يوميا،  برميل 
اىل ان املعدل بلغ 1،9 مليون برميل 

اعتمدت  ذات���ه  ال��وق��ت  ويف  ي��وم��ي��ا، 
وزارة املالية �صعرا مقداره 62 دولرًا 
النفط،  من  الواحد  للرميل  امريكيًا 
العاملية  ال�صواق  يف  باعته  حني  يف 
برغم  ام��ري��ك��ي��ًا،  دولرًا   73 بقيمة 
امل�صتوى  بتحقيق  ال����وزارة  اإخ��ف��اق 
دخول  اإىل  اأدى  مما  قبلها  من  املحدد 
 12 ومقدارها  حم�صوبة  غري  اأم��وال 

مليار دولر خزينة الدولة.
اخرى  مفارقات  هناك  ان  اىل  واأ�صار 
ن�صبة  اإن  وهي  املقرتحة  املوازنة  يف 
 %70 تبلغ  ال��ع��راق  يف  الريف  �صكان 
م���ن ع��م��وم ���ص��ك��ان ال���ب���الد، يف حني 
وال��ذي  ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  ح�صة  ان 
فقط،   %07 ،0 تبلغ  ه��ولء  فيه  يعمل 
للقطاع  تخ�صي�صه  م��امت  ان  وك��ذل��ك 
وهي   %1،5 اإّل  لي��ب��ل��غ  ال�����ص��ن��اع��ي 
�صناعية  مب�صاريع  للقيام  كافية  غري 
التنمية  حت��ق��ي��ق  اىل  ت��ه��دف  ك��ب��رية 
واجلميع  امل��ن�����ص��ودة،  الق��ت�����ص��ادي��ة 
يدرك ان قطاعات الزراعة وال�صناعة 
قطاعات  ه��ي  والع���م���ار  وال���ص��ك��ان 
حيوية مهمة لو توفرت لها المكانات 
معاجلة  ع��ن  ممكنا  احل��دي��ث  لأ�صبح 
م�صكالت الفقر بالجتاه الذي ي�صمن 
العاملة وتوفريفر�س  ت�صغيل اليدي 
من  املواطنني  جلميع  املنا�صبة  العمل 
تخ�صي�صات  اأن  كما  ا�صتثناء،  دون 
 2006 لل�صنوات  ال��ث��الث  الرئا�صات 
يف  دولر  مليار   11 ت�صاوي   2011  �
حني كانت تخ�صي�صات قطاع البلديات 
مليار   5،8 ذات��ه��ا  للمدة  ال��ع��راق  يف 
 3.4 ال�صناعة  قطاع  وتخ�صي�صات 
 3 الإعمار  قطاع  وتخ�صي�صات  مليار 
الزراعة  مليارات، وكذا احلال لقطاع 

و2،3 مليار لقطاع النقل.

خبراء ماليون يطالبون باعتماد موازنة تتصدى
إلى الجوانب الخدمية لشرائح الفقراء

أكد عدد من الخبراء ان موازنة العام الحالي 2011 يجب ان توظف في مجاالت خدمية للشرائح المحرومة من المجتمع خاصة 
لمواجهة الفقر وتشغيل العاطلين عن العمل.
وقال الدكتور اسامة وادي االكاديمي في الجامعة المستنصرية: انه من الضروري إعطاء جانب مهم من الموازنة المالية للسنة 
الحالية 2011 لمواجهة الفقر والبطالة، السيما إن حجم الموازنة يفوق حجم الموازنات المالية لعدد من الدول العربية 
والمجاورة السيما مصر وسوريا واألردن ولبنان، وبينما تبلغ نسبة سكان العراق ثلث عدد السكان في واحدة فقط من تلك 
الدول وهي مصر ومايحمل ذلك من دالالت على ارتفاع مستوى معيشة المواطن العراقي، نجد خالفه، 

بغداد/ المدى االقتصادي

دع���ا اخل��ب��ري الق��ت�����ص��ادي احمد 
احلكومية  اجل��ه��ات  اجل��ب��ار  ع��ب��د 
حظر  اىل  ال�����ن�����واب  وجم���ل�������س 
امل�صتوردة  ال��ل��ح��وم  ا����ص���ت���رياد 
ب�����ص��ب��ب امل��خ��اط��ر ال�����ص��ح��ي��ة على 
معظمها  ل��ك��ون  املحلي  امل�صتهلك 
املختري  للفح�س  خ��ا���ص��ع  غ��ري 
ال�صيطرة  وم��ق��اي��ي�����س  امل��ط��ل��وب 
النوعية واملو�صفات العراقية عند 
دخ��ول��ه��ا ل��الرا���ص��ي ال��ع��راق��ي��ة يف 
املراكز اجلمركية، ف�صال عن اآلثار 
القت�صاد  على  املرتتبة  ال�صلبية 
ان  م�صيفا  ع��ام،  ب�صكل  ال��ع��راق��ي 

على  ك��ب��رية  �صلبية  اآث�����ارًا  ه��ن��اك 
ا�صترياد  جراء  العراقي  القت�صاد 
ال��ل��ح��وم امل�����ص��ت��وردة ال��ت��ي تكلف 
التي  ال���دولرات  مليارات  العراق 
وا�صتثمارها  توظيفها  املمكن  من 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س لنتاج  يف دع��م 

اللحوم املحلية. 
هناك  ان  اجل��ب��ار  ع��ب��د  وا����ص���اف 
اآثارًا �صلبية على �صحة املواطنني 
اللحوم  ا�صترياد  جراء  العراقيني 
منا�صئ  م���ن  ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل������واد 
لال�صتخدام  �صاحلة  غ��ري  متدنية 
ال�صتخدام  �صوء  يرافقه  الب�صري 
ال��ت��ي حتتاج  يف ط��ري��ق��ة اخل���زن 
يف  ت��ت��وف��ر  ل  معينة  ظ���روف  اىل 

ك��ث��ري م���ن امل����خ����ازن وال�����ص����واق 
املواد  ه��ذه  وتبيع  ت�صتورد  التي 
مطالبا  امل�����ص��ت��وردة،  وال��ل��ح��وم 
الرملان واحلكومة العراقية بدعم 
املا�صية  وم��رب��ي  املحلي  الن��ت��اج 
والدواجن ل�صد حاجة ال�صوق من 
وبي�س  واحلمر  البي�س  اللحوم 

املائدة. 
وتابع عبد اجلباران النتاج املحلي 
املميزة واملرغوبة  بنوعيته  يتميز 
التي  اجل���ي���دة  ال��ت��غ��ذي��ة  ب�����ص��ب��ب 
عن  بعيدا  املا�صية  عليها  حت�صل 
العالف الكيميائية والبايولوجية 
التي حتتوي على العنا�صر املعدلة 
املا�صية  اىل  تقدم  وال��ت��ي  وراث��ي��ا 

لها  والتي  امل�صتوردة  وال��دواج��ن 
لثبوت  ال�صحة  على  �صلبية  اآث���ار 
يتناول  ال����ذي  الن�����ص��ان  ا���ص��اب��ة 
ال�صرطان  ب���اأم���را����س  حل��وم��ه��ا 
املحلي  النتاج  ان  واكد  وغريها. 
ناحية  م��ن  امل��واط��ن��ون  ل��ه  يطمئن 
بانه  وميتاز  ال�صالمية  ال�صريعة 
يكون طازجا ويجهز ب�صكل فوري 
اىل  احل��اج��ة  دون  ال����ص���واق  اىل 
ع��ب��ور احل���دود وال��ب��ل��دان وبقائه 
مدة طويلة قبل ا�صتهالكه، م�صددا 
انفاق  م��ن  ب���دل  ال��ع��راق  ان  ع��ل��ى 
اموال طائلة جراء ا�صترياد املواد 
واللحوم امل�صتوردة، عليه ان يقدم 
ه��ذه الم���وال وال��دع��م اىل مربي 

املا�صية والدواجن لدعم القت�صاد 
مليارات  وا���ص��ت��غ��الل  ال���ع���راق���ي 
الدولرات بدل من هدرها وذهابها 

اىل خارج العراق. 
 وبني ان املواد الغذائية واللحوم 
ال���ع���راق���ي���ة امل��ح��ل��ي��ة ت��ت��ف��وق يف 
الغذائية  وق��ي��م��ه��ا  م��وا���ص��ف��ات��ه��ا 
يف  امل�صتوردة  من  نظرياتها  على 
مف�صلة  وه��ي  املوا�صفات  جميع 
من  مطلوبة  ولت����زال  وم��رغ��وب��ة 
الذين  العراقيني  امل�صتهلكني  قبل 
يلجاأون اىل �صراء امل�صتورد ب�صبب 
ارتفاع ا�صعار النتاج املحلي لعدم 
وجود الدعم احلكومي لهذا القطاع 

اخلا�س احليوي واملهم.

خبير اقتصادي يدعو إلى حظر استيراد اللحوم المستوردة ودعم المنتجات المحلية 

بغداد/ علي الكاتب 

تونس/ وكاالت

يف  ال�صتقرار  عدم  حالة  ا�صتمرار  مع 
بن  العابدين  زي��ن  اإج��ب��ار  بعد  تون�س 
علي على التنحي يت�صاعد القلق من اأن 
اإىل  قريبا  �صتتحول  ال�صيا�صية  الأزم��ة 
اأزمة اقت�صادية خا�صة ب�صبب اخل�صائر 

املتوقعة يف جمال ال�صياحة.
فال�صياحة من اأهم الأن�صطة القت�صادية 
خالل  لكن  البالد  يف  الدخل  وم�صادر 
الأيام املا�صية اأعادت �صركات ال�صياحة 
اآلف  الأوروب����ي����ة  ال�����ص��ف��ر  ووك�����الت 
ال�صواطئ  اخ��ت��اروا  الذين  ال�صائحني 

التون�صية لق�صاء عطالتهم.
فنادق  وحجوزات  رح��الت  اإلغاء  مت  و 
لعدة اأيام قادمة و�صط حالة من الرتقب 
ال�����ص��وارع  اإىل  ن����زول اجل��ي�����س  ب��ع��د 
بينما  الأم��ن��ي  الو�صع  على  لل�صيطرة 

توىل رئي�س الرملان احلكم.
عودة  اإمكانية  الآن  حتى  تت�صح  ومل 
حركة ال�صياحة يف تون�س اإىل طبيعتها، 
�صهدت  البالد  عن  علي  بن  رحيل  فرغم 
متفرقة  ع��ن��ف  اأع��م��ال  امل��ن��اط��ق  بع�س 

وا�صتمر فر�س حظر التجوال الليلي.
العنف  اأع���م���ال  اأن  اخل�����راء  وي����رى 
�صلبي كبري  تاأثري  لها  �صيكون  الأخرية 
يف امل�صتقبل على �صناعة ال�صياحة يف 

تون�س.
فقبل تفجر موجة الحتجاجات ال�صهر 
املا�صي كانت كريات �صركات ال�صياحة 
ت�صجع  املثال  �صبيل  على  الريطانية 
تون�س  اإىل  ال��ت��وج��ه  ع��ل��ى  ع��م��الئ��ه��ا 
ال�صياحية  املقا�صد  اأهم  من  باعتبارها 

يف الوطن العربي

لتون�س  الذهنية  ال�����ص��ورة  ه��ذه  لكن 
لال�صرتخاء  م��ك��ان  كونها  م��ن  حت��ول��ت 
�صواطئها  على  ممتعة  اإج��ازة  وق�صاء 
يف  غ���ارق���ة  دول�����ة  اإيل  امل��ت��و���ص��ط��ي��ة 

الفو�صى.
ال�صياحة بالطبع على  و�صيوؤثر تراجع 
م�صتقبل 350 األف �صخ�س يعملون يف 

هذا املجال اأي ما يعادل 10 % من القوة 
العاملة يف البالد.

وقد اأكد العاملون يف بع�س الفنادق اإىل 
اإجازات  اأخذ  على  موؤخرا  اأج��روا  اأنه 
الوكالت  ب����داأت  اأن  ب��ع��د  اأج���ر  ب���دون 

الأوروبية يف اإعادة اآلف ال�صائحني.
واأعلنت �صركة توما�س كوك اأنها اأجلت 

معظم زبائنها الريطانني والأيرلنديني 
والأمل��ان من تون�س، وقد و�صلت دفعة 
جديدة من هوؤلء يوم ال�صبت اإىل مطار 
مدينة مان�ص�صرت الريطانية، كما حطت 
رحلة قادمة من مطار املن�صتري يف مطار 
تيجال برلني على اأن ت�صتكمل العملية 

يوم الأحد.
الأوروبية  ال�صركات  بقية  قامت  بينما 
ال�صائحني  م��ن  ك��ب��رية  اع����داد  ب���اإع���ادة 

برحالت اإىل مدن اأوروبية خمتلفة.
تون�س  اأن  اإىل  التقديرات  اآخر  وت�صري 
�صائح  م���الي���ني   7 ���ص��ن��وي��ا  ت�����ص��ت��ق��ب��ل 
حتتذبهم ال�صواطئ والغابات واملناطق 

ال�صحراوية.
منوا  م��وؤخ��را  ال�صياحة  ق��ط��اع  و�صهد 
العاملية،  املالية  الأزم���ة  تبعات  ب��رغ��م 
اإجمايل  م��ن   %  6 بنحو  ي�صاهم  وه��و 

الناجت القومي يف البالد.
لبناء  م���وؤخ���را خ��ط��ط  ل��ذل��ك و���ص��ع��ت 
ع�صرات املنتجعات على طول �صواطئ 
البحر املتو�صط لكن اخلراء يتوقعون 
ت���غ���ريا ك���ب���ريا ي���ه���دد م�����ص��ت��ق��ب��ل ه��ذه 

اخلطط.
الو�صع  هو  احلقيقي  املحك  و�صيكون 
يف البالد خالل ال�صهور القادمة، فعودة 
ال�صتقرار قد ت�صاعد يف اإنعا�س حركة 

ال�صياحة خا�صة يف ال�صيف.

تونس: مخاوف من تحول األزمة السياسية إلى اقتصادية

جنيف/ وكاالت

يقول البنك الدويل اإن القت�صاد العاملي 
بينما  ع��ام،  ب�صكل  العام  ه��ذا  �صيتباطاأ 
القت�صادات  ذات  ال���دول  �صت�صتحوذ 
ح�صة  على  وال�صني  كالهند  ال�صاعدة 

اكر من النمو.
و�صيمنح �صندوق النقد الدويل باك�صتان 
450 مليون دولرغرامة بريطانية على 
دولر  مليون   31 ب�  �صاك�س  جولدمان 

اأمريكي.
�صيحققه  ال����ذي  ال��ن��م��و  ال��ب��ن��ك  وي��ق��در 
 3،3 بنحو  العام  هذا  العاملي  القت�صاد 
الذي  املا�صي  بالعام  مقارنة  املئة،  يف 
ان  يقدر  بينما  امل��ئ��ة،  يف   3،9 فيه  بلغ 
القت�صادات ال�صاعدة )ال�صني، رو�صيا، 
�صتنمو  وغ���ريه���ا(  ال���رازي���ل،  ال��ه��ن��د، 

بحوايل 6 يف املئة.
ويقول البنك الدويل يف تقرير ا�صدره 
لن  الن�صبة  ه��ذه  اإن  املا�صي  ال�صبوع 
البطالة  ن�����ص��ب  خل��ف�����س  ك��اف��ي��ة  ت��ك��ون 
القت�صادات  منها  تعاين  التي  املرتفعة 
التي ت�صررت جراء الزمة القت�صادية.

زال  ما  العاملي  القت�صاد  ان  من  وح��ذر 
خطرية"،  وع��ق��ب��ات  يواجه"توترات 
بينها ازمة الديون التي تواجهها منطقة 
الموال  روؤو�س  هرب  وخاطر  اليورو، 

تعتمد  التي  املتطورة  القت�صادات  من 
ال�صواق  اىل  منخف�صة  ف��ائ��دة  ا�صعار 
النامية ذات ا�صعار الفائدة املرتفعة مما 

قد يكون له تاأثري على ا�صعار العمالت.
ازاء  قلقه  الدويل كذلك عن  البنك  وعر 
امل��واد  ا���ص��ع��ار  يف  امل�صطرد  الرت��ف��اع 

الغذائية.
ويتوقع البنك الدويل ان حتقق ال�صني 
منوا هذا العام يبلغ 8،7 يف املئة والهند 
الدول  حتقق  ل��ن  بينما  امل��ئ��ة،  يف   8،5
منو  معدل  جمتمعة  املتقدمة  ال�صناعية 

يتجاوز 2،4 يف املئة.
الزم�����ة  ك���ان���ت  التقرير:"لو  وق������ال 
لالقت�صادات  ام��ت��ح��ان��ا  الق��ت�����ص��ادي��ة 
جنحت  اإنها  القول  فيمكننا  ال�صاعدة، 

فيه جناحا باهرا."
القت�صادات  هذه  ان  التقرير  وا�صاف 
اىل  ال��ع��امل��ي  بالنمو  �صتدفع  ال��ت��ي  ه��ي 
امل�صاكل  رغ���م   2011 ع���ام  يف  الم����ام 
امل�����ص��ت��م��رة ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن��ه��ا ال���دول 
م�صتويات  فيها  مبا  املتقدمة  ال�صناعية 
والبطالة  املرتفعة  ال�صخ�صية  الديون 
والديون  امل�����ص��ريف  ال��ق��ط��اع  و���ص��ع��ف 
احلكومية العالية يف اوروبا على وجه 

اخل�صو�س.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ج��ا���ص��ت��ني ي��ي��ف��و كبري 
الطلب  الدويل:"اإن  البنك  اقت�صاديي 

هو  النامي  العامل  يف  القوي  الداخلي 
الوقت  العاملي يف  الذي يقود القت�صاد 
التي  امل�صتمرة  امل�صاكل  ان  ال  الراهن، 
بع�س  يف  امل���ايل  ال��ق��ط��اع  منها  ي��ع��اين 
زالت  م��ا  العالية  ال��دخ��ول  ذات  ال���دول 
مواجهتها  ينبغي  للنمو  تهديدا  ت�صكل 

بحلول �صيا�صية حازمة."
وعر البنك عن قلقه ازاء ارتفاع ا�صعار 
قال"لو  اإذ  ال��غ��ذائ��ي��ة،  وامل���واد  ال��وق��ود 
ارتفاعها  امل���واد  ه��ذه  ا�صعار  وا�صلت 
ذلك  �صيت�صبب  ال��دول��ي��ة،  ال���ص��واق  يف 
وم�صاكل  الفقر  م�صاكل  م�صاعفة  يف 

احل�صول على هذه املواد احليوية."
تيمر،  هانز  قال  �صلة  ذي  �صعيد  وعلى 
البنك،"نحن  يف  التنمية  اآف���اق  م��دي��ر 
املواد  ا�صعار  ارت��ف��اع  ازاء  ج��دا  قلقون 
الغذائية. ونحن نرى اوجه ت�صابه بني 
�صادت  التي  وتلك  الخ��رية  الرتفاعات 
يف عام 2008 قبيل اندلع الزمة املالية 

العاملية."
الغذائية  امل���واد  ا���ص��ع��ار  ارت��ف��اع  وك���ان 
ان����دلع  اىل  ادى  ق���د   2008 ع����ام  يف 
���ص��غ��ب يف عدة  اح��ت��ج��اج��ات واع���م���ال 

دول.
الو�صع"خمتلف  ان  ا�صاف  تيمر  ان  ال 
اىل حد ما"هذه املرة لأن خزين احلبوب 

العاملي اكر مما كان يف 2008 بكثري.

البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو 
االقتصادي في العام الحالي

تقرير: العالم على وشك 
"صدمة" بأسعار الغذاء

CNN /دبي

مع  قريبًا،  ال��غ��ذاء  اأ�صعار  مواجهة"�صدمة"يف  و�صك  على  ال��ع��امل  اأن  يبدو   
ا�صتمرار ارتفاع اأ�صعار كثري من ال�صلع الأ�صا�صية، خا�صًة يف �صوء التحذيرات 
التي اأطلقتها الأمم املتحدة موؤخرًا، من اأن العامل قد ي�صهد اأزمة غذائية، رمبا 

تكون اأكرث ق�صوة من تلك التي �صهدها عام 2008.
متاأخر  وق��ت  يف  الأمريكية  ال��زراع��ة  وزارة  اأ�صدرته  حكومي  تقرير  وج��اء 
ال�صبوع املا�صي، اأ�صار اإىل اأن خمزون الوليات املتحدة من احلبوب الغذائية 
ارتفاع  اإىل  اأدى  ما  الأمريكيني،  للتجار  مفاجاأة  مبثابة  م�صتوياته،  اأدنى  عند 

اأ�صعار الذرة وفول ال�صويا اإىل اأعلى معدل لها خالل ال�30 �صهرًا الأخرية.
جاء هذا الرتفاع الكبري يف اأ�صعار املواد الغذائية بعد اأيام على �صدور تقرير 
املا�صي،  الأ�صبوع  والزراعة"الفاو"،  لالأغذية  املتحدة  الأمم  منظمة  عن  اآخر 
يف  وت�صببت   ،2008 ع��ام  �صهدها  التي  الغذائية  الأزم��ة  من  حتذيرًا  ت�صمن 
اأ�صعار  وا�صلت  ما  اإذا  جم��ددًا،  تتكرر  قد  العامل،  اأنحاء  مبختلف  ا�صطرابات 

الغذاء ارتفاعها.
خا�صًة  القلق،  من  الكثري  الغذائية  املواد  لأ�صعار  العاملي  الرتفاع  يثري  وفيما 
للدول النامية، فقد �صهدت الكثري من الدول العربية، ومن بينها تون�س واجلزائر 
يعترها  التي  احلكومية،  لل�صيا�صات  مناه�صة  �صاخبة  احتجاجات  والأردن، 

املحتجون ال�صبب الرئي�صي يف موجة"الغالء"، التي تع�صف مبجتمعاتهم.
ورغم اأن بع�س امل�صوؤولني اأبدوا ارتياحًا ن�صبيًا ل�صتقرار اأ�صعار الأرز، الذي 
ُيعد م�صدر الغذاء الأ�صا�صي لكثري من الدول الآ�صيوية، اإل اأنهم حذروا من اأن 
ا�صتمرار ارتفاع اأ�صعار ال�صلع الأخرى، خا�صًة احلبوب الغذائية ويف مقدمتها 

القمح، �صوف يلقي بتبعات وخيمة على املجتمعات الفقرية.
اإطار  يف  ه��ارت،  ت�صاد  ولية"اأيوا"،  بجامعة  الزراعي  القت�صاد  خبري  وقال 
تعليقه على تقرير وزارة الزراعة الأمريكية، اإن"خمزون الذرة وفول ال�صويا 
قد بلغ اأدنى م�صتوياته يف واقع الأمر، و�صوف ت�صهد الأ�صواق ارتفاعًا كبريًا 

يف الأ�صعار."
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العراق  م��ع  ال��رتك��ي��ة  ال�صلع  *تت�صدر 
للعراق،  الإقليمي  اجلوار  بدول  قيا�صيًا 

اإىل ماذا تعزو هذه ال�صدارة؟
علمنا  م��ا  اذا  طبيعية  ال�����ص��دارة  -ه���ذه 
ان تركيا ت�صدر لأكرث من مئة دولة يف 
العامل، وان الب�صائع التي ت�صدر للعراق 
هي ذاتها املوجودة يف اأوروبا من حيث 
الآخر  ال�صبب  اأم��ا  والنوعية،  اجل���ودة 
فهو التقارب الثقايف وقرب امل�صافة بني 
ال�صادرات  بلغت  وق��د  وتركيا،  العراق 
الرتكية للعراق خالل 2010 6 مليارات 
نطمح  حيث  قليلة  الن�صبة  وه��ذه  دولر 
خالل  م��ل��ي��ارات   20 اىل  و�صولها  اىل 
 2010 عام  �صهد  كما  القادمة،  ال�صنوات 
العراقية  ال�����ص��ادرات  يف  ارت��ف��اع  اي�صًا 
كانت   2009 عام  ففي  ن�صبيًا  تركيا  اىل 
تركيا  اإىل  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����ص��ادرات  قيمة 
950 مليون دولر ويف 2010 اأ�صبحت 
مليارًا و211 مليون دولر بن�صبة زيادة 

.%30
التي ت�صدر  العراقية  ال�صلع  *ما طبيعة 

اىل تركيا وكم تبلغ قيمتها؟
ال�صادرات كانت من الحجار  اأكرث  -اإن 
ال���ك���رمي���ة وال���ن���ف���ط اخل������ام وامل������واد 
ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك��ي��ة وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا وامل�����واد 
الكيمياوية، اإذ بلغت ال�صادرات النفطية 
الباقية  وال��ك��م��ي��ة  دولر  م��ل��ي��ار   1،1
ال�صادرات  واه��م  ال�صلع،  لباقي  كانت 
ال���ب���رتول  ت��رك��ي��ا ه���ي  ال���ع���راق���ي���ة اىل 
البال�صتيكية  الكرمية واملواد  والحجار 
بع�س  اىل  ا�صافة  الكيميائية  وامل���واد 
ن�صبة  اإىل  مع  والفواكه،  اخل�صراوات 

قليلة من املن�صوجات وورق الكارتون.
بالعراق  القت�صادي  تركيا  اهتمام  *هل 
جتاه  تركية  �صرتاتيجية  م��ن  ج��زء  ه��و 
الن�صمام  بدا  ان  بعد  الأو�صط  ال�صرق 

لالحتاد الأوروبي �صعبًا؟
-بل ان العراق قبل حرب عام 1991 كان 
من اهم الدول التي امل�صتوردة من تركيا 
اإّل ان الن�صبة تراجعت بعد بداية احلرب 
اىل  ال��رج��وع  ط���ور  يف  الن�صبة  والآن 
احلالة الطبيعية ال�صابقة ب�صبب التقارب 
اإذ  واحلكومتني،  ال�صعبني  ب��ني  الكبري 
كما تعلمون فقد مت التوقيع على اتفاقية 
الدولة  ب��ني  ال���ص��رتات��ي��ج��ي  ل��ل��ت��ع��اون 
 48 ت�صمنت  الرتكية  والدولة  العراقية 
اتفاقية، فال�صبب يف الن�صاط القت�صادي 
هو ان الب�صاعة الرتكية رخي�صة الثمن 
عالوة على جودتها اإ�صافة اإىل التقارب 
الثقايف بني ال�صعبني، ونظرًا لالمكانيات 
اقل  ال�صادرات  ان  نرى  فاإننا  املوجودة 

مما ينبغي.
ال�صركات  من  الكثري  اأعلنت  اأن  *�صبق 
ال�صتثمارية الرتكية عن نيتها ورغبتها 
امللحة يف دخول �صوق ال�صتثمارات يف 
العراق اإّل اأن واقع احلال عك�س ذلك، فما 

�صبب هذا التوج�س والرتدد؟
ال�����ص��رك��ات الرتكية  م��ن  ال��ك��ث��ري  -ف��ع��اًل 
لتزال  لكنها  العراق  يف  بالعمل  راغبة 
م����رتددة وال�����ص��ب��ب اله����م ه��و اجلانب 
المني ا�صافة اىل ان قوانني ال�صتثمار 
امل��وج��ودة يف ال��ع��راق لت���زال لحتمي 
دول  ويف  ج��ي��دة،  ب�����ص��ورة  امل�صتثمر، 
قوانني  ت��وج��د  تركيا  فيها  مب��ا  ع��دي��دة 
امل�صتثمر  وت���دع���م  حت��م��ي  وق�������رارات 

فاجلانب العراقي يجب ان يويل اهمية 
ب��ع��د ت�صكيل  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار، ول��ك��ن  اك���ر 
التوجه  م���ن  ن����وع  ح�����ص��ل  احل���ك���وم���ة 
وهذا  الرتكية  لل�صركات  ال�صتثماري 
قانون طبيعي عندما يتجه امل�صتثمر لي 
مكان يف العامل يجب ان يكون امل�صروع 
مربحًا ويف منطقة اآمنة وب�صورة عامة 
�صيا�صي وامني  ا�صتقرار  عندما يح�صل 
واقت�صادي يف ال�صنني القادمة �صتحدث 
الرتكية  ال�����ص��رك��ات  ن�����ص��ب��ة  يف  زي�����ادة 

امل�صتثمرة يف العراق.
العراقي  امل�صتهلك  ميل  ت���رون  *ك��ي��ف 
الثقايف  التاأثري  ب�صبب  الرتكية  لل�صلع 
بعد رواج �صناعة الدراما الرتكية، وهل 

العملية مدرو�صة؟

-نحن نعتقد بهذا التاأثري على الب�صائع 
وهذه  ال�صادرات  ن�صبة  وعلى  الرتكية 
ب�صكل  ي��ت��م  ت��داول��ه��ا  ك���ان  امل�صل�صالت 
التطور  ب�صبب  لكن  تركيا  داخ��ل  حملي 
احلا�صل يف الت�صالت بداأ الهتمام من 
قبل الدول املجاورة لرتكيا وهي العراق 
ات�صح  ان  وب��ع��د  و����ص���وري���ا،  واي�����ران 
ا�صبحت  امل�صل�صالت  بتلك  اله��ت��م��ام 
تو�صع  هناك  واأ�صبح  منظمة  العملية 
بتاأثري  تركيا  اع��ت��ق��دت  اذ  الق�صية  يف 
والتعرف  ال�����ص��ادرات  على  امل��و���ص��وع 
تركيا  وا�صبحت  الرتكية  الب�صاعة  على 
تتعامل مع امل�صل�صالت كب�صاعة وطنية، 
العراق  ب��ني  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الق��ات  وان 
وتركيا �صتبقى �صواء وجدت امل�صل�صالت 

ام لن توجد.
لوج�صتية  ت�صهيالت  م��ن  هنالك  *ه��ل 
لت�صهيل  الرتكي  اجلانب  يبديها  وفنية 

عملية التبادل التجاري مع العراق؟
-بالعتماد على قوانني منظمة التجارة 
العاملية فال يوجد من دعم اىل ال�صادرات 
العراق  بدعم  يتعلق  ما  اإم��ا  تركيا،  يف 
فهذا غري ممكن لأننا احد اأع�صاء منظمة 
التجارة العاملية ومثل هكذا دعم �صيعتر 
العاملية  التجارة  منظمة  لقوانني  خرقًا 
لكن لدينا �صرتاتيجيات خمتلفة لتو�صيع 
لدينا  العامل  ال�صادرات ويف دول  ن�صبة 
تركي،  جتاري  م�صت�صار  مئتي  من  اكرث 
م�صت�صار  ف��اأن��ا  ال��ع��راق  يف  منهم  اث��ن��ان 
ول���دي ملحق يف  ب��غ��داد  ال�����ص��ف��ارة يف 
وكرثة  ال��ع��راق  اهمية  وب�صبب  ارب��ي��ل 
العمال فقد طالبت باملزيد و�صياأتي بعد 
فرتة ملحق يف الب�صرة، واآخر �صيكون 
بغداد  يف  �صيبقيان  واثنان  املو�صل  يف 
تركيا  يف  هنالك  العمل،  يف  لال�صرتاك 
م�صرف يعرف مب�صرف )اكزمي( ي�صجع 
للم�صدرين  قرو�صًا  ويعطي  ال�صادرات 
الأتراك ويعطي ت�صهيالت عديدة لزيادة 
لدينا  عامة  وب�صورة  ال�صادرات،  ن�صب 
�صرتاتيجيات لدعم ال�صادرات لكن لي�س 

كاأن  ال���دول  باقي  دون  م��ا  ل��دول��ة  توجه 
يكون العراق.

*ه����ل ال���و����ص���ع الأم����ن����ي امل�����ص��ت��ق��ر يف 
كرد�صتان العراق هو ال�صبب يف الن�صاط 
ام  والهائل  الكبري  الرتكي  ال�صتثماري 

هناك اأ�صباب اأخرى وما هي؟
الهم  ال�صبب  ه��و  الم��ن��ي  -ال�صتقرار 
ا�صافة اىل الرتباط الثقايف بني ال�صعبني 
اأن  اإذ  الدولتني  بني  اجلغرايف  والقرب 
جدًا  قليلة  والإقليم  تركيا  بني  امل�صافة 
حيث ل ي�صتغرق الوقت اأكرث من ن�صف 
يف  امل�صاريع  فاأغلب  ال�صيارة  يف  �صاعة 
�صواء  تركية  �صركات  نفذتها  كرد�صتان 
باقي  او  ال��ط��رق واجل�����ص��ور  م�����ص��اري��ع 
امني  تقدم  ح�صل  م��ا  واإذا  القطاعات، 
فاأي�صًا  اجلنوبية،  واملنطقة  بغداد  يف 
�صتزداد امل�صاريع، والتوجه الآن اإىل ان 
اربيل  يف  فقط  تتم  ل  الرتكية  الأع��م��ال 
فيها  مبا  كافة  العراق  مناطق  يف  وامنا 
للو�صع  وبالن�صبة  والو�صط،  اجلنوب 
العراق  يف  املوجود  احل��ايل  ال�صناعي 
فهو معطل ويوجد م�صروع مابني وزارة 
العراقيني  ال�صناعيني  واحت���اد  املالية 
وامل�صت�صارية التجارية الرتكية ورئا�صة 
ال�صناعة  ل���دع���م  ال��ع��راق��ي��ة  ال�������وزراء 
تفعيل  على  يعمل  وامل�صروع  العراقية 
العراق،  اآلف و�صتمائة معمل يف  ثالثة 
عمل  فر�س  �صتتوفر  امل�صروع  هذا  ومع 

لكثري من اليدي العاملة العراقية.
*م�����اذا ع���ن الت���ف���اق���ي���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
�صهدت  التي  والعراقي  الرتكي  اجلانبني 
ال���ن���ور خ���الل ال����زي����ارات امل��ت��ب��ادل��ة بني 

امل�صوؤولني التراك والعراقيني؟
-ال���ع���الق���ات ب���ني ال���ع���راق وت��رك��ي��ا لها 
الول  ت�صرين  �صهر  ففي  ق��دمي��ة،  ج��ذور 
التعاون  اتفاقية  اأبرمت   2009 ع��ام  من 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي، وق����د ���ص��ب��ق��ت��ه��ا زي����ارة 
تركيا  اىل  ايلول  �صهر  يف  وزراء  ثمانية 
وكما  الت��راك،  نظرائهم  مع  واجتماعهم 
ال��رتك��ي: دولتان  ال�����وزراء  ذك���ر رئ��ي�����س 

رئي�س  زار  ذل��ك  وبعد  واح��دة،  وحكومة 
وزاري،  وف��د  م��ع  ال��ع��راق  تركيا  وزراء 
اخلارجية  وزي�����ر  زار  ال�����ص��ن��ة  ف���خ���الل 
لوزراء  زي��ارات  وحدثت  العراق  الرتكي 

وم�صوؤولني عراقيني اىل تركيا.
القطاع  املرمة بني  التفاقيات  *ماذا عن 
ل�صيما  وال���رتك���ي  ال���ع���راق���ي  اخل���ا����س 
الأعمال  رج��ال  واحت��اد  التجارة  غرفتي 
وال�صناعات يف البلدين وهل تف�صي اىل 

ا�صتثمارات متبادلة؟
العراقيني  التجار  ب��ني  توا�صل  -ي��وج��د 
والعالقات  الرتكية،  ال�صناعية  والغرف 
بدون  بينهم  حت���دث  ال��ت��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة 
يحدث  ال��ذي  احلقيقي  العمل  لكن  خطة، 
م��ع احت����اد ال�����ص��ن��اع��ات ال��ع��راق��ي، لهذا 
هذا  يف  ال��ع��الق��ات  تطوير  على  �صنعمل 
التجارية  فالغرف  الدولتني،  بني  املجال 
املحافظات  وجمال�س  ال�صناعات  واحتاد 
وتقام  م�صتمرة،  زي���ارات  يف  وال����وزراء 
معار�س ون�صاطات عديدة نتيجة للتعاون 
�صيء  واآخ��ر  التجار،  من  عدد  اإيفاد  ويتم 
فيه  �صارك  ا�صطنبول  يف  معر�س  ح��دث 
اكرث من مئتي �صخ�س من العراق وجميع 
ك��ان��ت ع��ل��ى ع��ات��ق اجلانب  امل�����ص��اري��ف 

الرتكي.
يف  القت�صادي  امل�صهد  اإىل  تنظر  *كيف 
العراق وهل اأنت متفائل برخاء اقت�صادي 

عراقي يف امل�صتقبل؟
ال��ت��ي ا�صتمرت  -ال��ع��راق رغ��م احل���روب 
لكن كنتيجة طبيعية  30 �صنة يبقى مهمًا 
التي  الع��م��ال  م��ن  الكثري  ف���اإن  للحروب 
فالعراق  يتم اجنازها،  ان تنجز مل  يجب 
ل���دي���ه اح��ت��ي��اج��ات ك���ب���رية يف جم���الت 
وهي  الطاقة  جمال  راأ�صها  وعلى  خمتلفة 
مهمة لل�صعب لال�صاءة والتدفئة والتريد 
ال�صناعي،  للجانب  اهميتها  اىل  ا�صافة 
ال�صحية  اخل����دم����ات  ت���وف���ري  وي���ج���ب 
كعمليات  البلدية  واخلدمات  والتعليمية 
املجال  ويف  امل���دن،  وجتميل  التنظيف 
الزراعي والرثوة احليوانية اأي�صًا توجد 
النظر فيها  اإمكانيات كبرية يجب ان يتم 
ويف جمال ال�صياحة اي�صًا توجد امكانات 
كبرية وهناك اماكن مقد�صة وا�صتثمارات 
متت  واذا  امل����ج����الت  ه����ذه  يف  ك���ب���رية 
ال�صياحي  امل���ج���ال  يف  ال���ص��ت��ث��م��ارات 
�صيتوفر للعراق مردودا اقت�صادي هائل، 
كبرية  اإمكانات  لديهما  وكربالء  فالنجف 
مليون  اك��رث من 10 اىل 15  ان  واع��رف 
اخلدمات  كانت  فاإذا  للزيارة  ياأتون  زائر 
م��ت��وف��رة م��ن ف��ن��ادق وم��ط��اع��م وجم��الت 
واذا  اكرث  �صيكون  الزوار  عدد  فاإن  راحة 
ما مت تطوير هذا املجال وال�صيطرة على 
اجلانب الأمني فمن تركيا فقط �صيتوجه 
هذه  اىل  زائ���ر  م��ل��ي��ون   15 اىل   10 م��ن 
املناطق، ورغم ان ما حدث من تطور يف 
اجلانب الأمني وا�صح، فنظرًا للوارادات 
املوجودة للعراق ميكن حدوث تطور كبري 
وانا متفائل مل�صتقبل العراق و�صي�صل يف 

ال�صنني القادمة اىل التطور املن�صود.
العراق ويف  الآن يوجد تطور يف �صمال 
يف  لال�صتثمار  رغبات  توجد  ذاته  الوقت 
العراق بعد حت�صن الو�صاع مما  جنوب 
يتيح جميء رجال العمال وامل�صتثمرين، 
وهذا �صن�صهده خالل ال�صنة احلالية، فعدد 
كبري من رجال الأعمال والتجار �صياأتون 

اىل جنوب العراق.

يؤشر الميزان التجاري مع تركيا صدراة السلع والبضائع المستوردة منها قياسًا بباقي االستيرادات، ناهيك 
عن االرتفاع النسبي للصادرات العراقية لتركيا، ورغبة الشركات االستثمارية التركية المتطلعة لدخول 
سوق العمل المحلية.

)المدى االقتصادي( ناقشت العالقات التجارية الثنائية العراقية التركية مع المستشار التجاري في سفارة 
جمهورية تركيا )متين كركن(، كما تناولت مدى تطبيق االتفاقيات بين البلدين سواء على المستوى 
الحكومي او على مستوى المنظمات االقتصادية والقطاع الخاص.

اجرى المقابلة/ ليث محمد رضا

باالعتماد على قوانين منظمة التجارة 
العالمية فال يوجد من دعم الى 

الصادرات في تركيا، إما ما يتعلق بدعم 
العراق فهذا غير ممكن ألننا احد أعضاء 

منظمة التجارة العالمية ومثل هكذا 
دعم سيعتبر خرقًا لقوانين منظمة 

التجارة العالمية لكن لدينا ستراتيجيات 
مختلفة لتوسيع نسبة الصادرات وفي 

دول العالم لدينا اكثر من مئتي مستشار 
تجاري تركي، اثنان منهم في العراق فأنا 
مستشار السفارة في بغداد ولدي ملحق 
في اربيل وبسبب اهمية العراق وكثرة 

االعمال فقد طالبت بالمزيد وسيأتي 
بعد فترة ملحق في البصرة، وآخر 

سيكون في الموصل واثنان سيبقيان في 
بغداد لالشتراك

في العمل

صادراتنا للعراق في 2010 بلغت 6 مليارات دوالر 
وستصل إلى 20 مليارًا في السنوات المقبلة

)المدى االقتصادي(: المستشار التجاري التركي لـ
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النمط  لهذا  تقدميها  ال��واج��ب  ال��زراع��ي��ة 
الزراعي املهم وال�صرتاتيجي وتطويره، 
مم��ا ج��ع��ل م�����ردوده الق��ت�����ص��ادي ليفي 
هذا  يف  امل��زارع��ني  جعل  وه��ذا  بالغر�س 
القطاع يعزفون عن العمل ويتجهون اىل 
امناط اخرى من الزراعة او التحول اىل 

عاطلني عن العمل.
مقابل  يف  ال��زراع��ة  ووزارة  احلكومة   -
ذل���ك اع���دت ت��وج��ه��ات ج��دي��دة م��ن خالل 
مكانته  لياأخذ  القطاع  ه��ذا  تاأهيل  اع��ادة 
الهيئة  ت�صكيل  ج��اء  هنا  وم��ن  ال�صابقة، 
ال��وزاري  الم��ر  مبوجب  للنخيل  العامة 
عاتقها  على  لتقع   2005/2/1 يف   275
النخيل  زراع���ة  وحت�صني  تطوير  م��ه��ام 
من  ع��دد  ولتحقيق  املناطق  خمتلف  يف 
الهداف وهي تطوير ون�صر زراعة النخيل 
من  لزراعته  املالئمة  املناطق  خمتلف  يف 
الزراعة احلديثة  ا�صتخدام و�صائل  خالل 
الب�صاتني  وحت�صني  املتطورة  والتقنيات 
لها  املقدمة  اخل��دم��ات  وتطوير  احلالية 
وتطوير  النخيل  انتاج  زي��ادة  يوؤمن  مبا 
ت�صويقها  وو�صائل  التمور  جني  عمليات 
وا���ص��ت��ث��م��ار م��ك��ون��ات ال��ن��خ��ي��ل الخ���رى 
مبا  عليها  القائمة  ال�صناعات  وتطوير 
الب�صاتني  ل�صحاب  املالية  العوائد  يعزز 
وزيادة ف�صائل النخيل من خالل خمترات 
يف  الن�صيجية  ال��زراع��ة  لتقنيات  حديثة 
املنظمات  م��ع  وال��ت��ع��اون  الهيئة  م�صاتل 
العالقة  ذات  والدولية  العربية  واملراكز 

واملهتمة بتطوير زراعة النخيل.
-ومن اجل حتقيق ذلك و�صعت الهيئة عددًا 
واعداد  الزراعية  وال��رام��ج  اخلطط  من 
وتنفيذ  املجال  بهذا  اخلا�صة  الدرا�صات 
عدة م�صاريع عر املحطات التابعة للهيئة 
املنت�صرة يف 13 حمافظة ومنها م�صروع 
ان�صاء ب�صاتني المهات وم�صاتل الف�صائل 
للمدة من 2004 اىل 2021 بهدف ان�صاء 
 13 يف  الف�صائل  وم�صاتل  امهات  ب�صاتني 
حمافظة يف و�صط وجنوب البالد وزيادة 
ال�صناف  على  واملحافظة  النخيل  اع��داد 
الكثار  مادة  وزي��ادة  النخيل  من  النادرة 
امهات  ب�صاتني  وتكوين  الف�صائل  وه��ي 
التقنيات  وا���ص��ت��خ��دام  وراث��ي��ة(  )ب��ن��وك 
وال�صيطرة  الب�صاتني  زراعة  يف  احلديثة 
ع��ل��ى خ��دم��ة ال��ف�����ص��ائ��ل امل��غ��رو���ص��ة حيث 
من  اك��رث  حاليا  امل��ن��ف��ذة  امل�صاحة  بلغت 
ب�صاتني  تاأهيل  )2500( دومن، وم�صروع 
يف   2016 اىل   2007 من  للمدة  النخيل 
اعداد  زي��ادة  اجل  من  اي�صا  حمافظة   13
النخيل وت�صجيع الفالحني على الهتمام 
النخيل  النخيل وتاأهيل ب�صاتني  باأ�صجار 
والهمال  احل��روب  ج��راء  من  املت�صررة 
والب�صاتني القدمية وامل�صاعدة على ان�صاء 
ب�صاتني حديثة ومتطورة والت�صجيع على 
زراعة ال�صناف املهمة اقت�صاديا وجتاريا 
وال�صعيف  ال���ق���دمي  ال��ن��خ��ي��ل  واخ�����الف 
وامل�صاب بالآفات وبالتايل حت�صني انتاج 
ب�صاتني   507 تاأهيل  مت  ول��ق��د  النخيل، 
غر�صها  مت  دومنًا   3199 تقدر  ومب�صاحة 
زراعة  وم�صروع  ف�صيلة،  ب�����)122017( 
بالزراعة  املنتجة  النخيل  ف�صائل  وانتاج 
الن�صيجية للمدة من 2007 اىل 2011 يف 
حمافظات بغداد وكربالء والنبار لن�صاء 
مقر الهيئة وخمترات الزراعة الن�صيجية 
كبرية  اعداد  وانتاج  الوراثية  والهند�صة 
ن��ادرة يف وقت  ا�صناف  ذات  النخيل  من 

ا�صتخدام  ال�صناف عر  ق�صري ومطابقة 
خالية  نبتات  وانتاج  الوراثية  الب�صمة 
والبكتريية  الفريو�صية  الم��را���س  م��ن 
يف  العراق  موقع  ا�صتعادة  على  والعمل 
�صدارة البدان املنتجة للتمور، وامل�صروع 
احلديثة  التقنيات  لدخ����ال  الر����ص���ادي 
للمدة  التمور  وت�صويق  النخيل  لزراعة 
من 2007 اىل 2011 يف خم�س حمافظات 
وتعبئتها  التمور  ترتيب  وحدات  لإن�صاء 
لل�صناعات  انتاجية  وخطوط  وتغليفها 
اولية وجتهيز  كمادة  التمور  تعتمد  التي 
مكائن التقطيع وثرم اجزاء النخيل لعمل 
)الكمبو�صت( وا�صتخال�س حبوب اللقاح 
خمترات  وان�����ص��اء  وخ��زن��ه��ا  وتعبئتها 
النوعية  وال�صيطرة  املتكاملة  للمكافحة 
النخيل  ا�صجار  خلدمة  املكننة  وادخ���ال 
وتدريب الكوادر الفنية وزيادة خراتهم 
يف جمال تعبئة وتهيئة التمور، حيث مت 
ان�صاء معملني يف بغداد وبابل وجتهيزهما 
قطلع  تاأهيل  م�صروع  امل��ع��دات،  بجميع 
ال��ن��خ��ي��ل امل���م���ول م���ن ق��ب��ل م��ن��ظ��م��ت��ي ال 
من  للمدة   )UNIDO(وال  )FAO(
امل�صاريع  م��ن  وه���و   2010 اىل   2007
ال��ت��ع��اون مع  ت��ن��درج �صمن اط���ار  ال��ت��ي 
يف  النخيل  قطاع  لتاأهيل  الدويل  املحيط 
وزارة  بني  املوقع  العقد  مبوجب  العراق 
يف   )FAO( ال��ف��او  ومنظمة  ال���زراع���ة 
2007، حيث مت ان�صاء وجتهيز خمترات 
األف   50 انتاج  بطاقة  الن�صيجية  للزراعة 
�صتلة �صنويا يف حمطة نخيل الربيع يف 
املزارعني  جتهيز  يف  راف��دا  ليكون  بغداد 
الواعدة  بالأ�صناف  املتميزة  بالف�صائل 
مل��ع��اجل��ة ال��ن��ق�����س احل��ا���ص��ل يف اع����داد 
حمطات  ثالث  تاأهيل  عن  ف�صال  النخيل، 

يف الديوانية ووا�صط والب�صرة.
امل��ب��ادرة الزراعية  *وم���اذا مت م��ن خ��الل 

للحكومة؟
-لقد ا�صهمت املبادرة الزراعية التي اقرت 
والرامج  اخلطط  و�صع  يف   2008 عام 
الزراعي،  ب��ال��واق��ع  للنهو�س  الناجحة 
حيث كان لقطاع النخيل الهتمام الكبري 
امل��زارع  دعمت  التي  ا�صرتاتيجيتها  يف 
وحفزته لالهتمام بالنخيل من خالل دعم 

املزارعني،  من  امل�صتلمة  التمور  ا�صعار 
خالل  املرتفعة  النتاج  ن�صب  كانت  حيث 
ال�صنتني املن�صرمتني خري دليل على ذلك، 
امل�صاريع  الهيئة عددًا من  ومن هنا نفذت 
م�صروع  وه��ي  ال��زراع��ي��ة  امل��ب��ادرة  �صمن 
ان�صاء حمطات متخ�ص�صة لنتاج وزراعة 
�صتالت النخيل الن�صيجية وم�صروع ان�صاء 
ب�صاتني امهات للمزروعات الن�صيجية يف 
املحطات املتخ�ص�صة يف النجف وكربالء 

واملثنى والنبار.
*ما املق�صود بالزراعة الن�صيجية؟

التقنيات  ادخ����ال  اىل  ال��ه��ي��ئ��ة  -ت�����ص��ع��ى 
وان�صاء  ال��ن��خ��ي��ل  زراع�����ة  يف  احل��دي��ث��ة 
خا�صة  النخيل  اع��داد  ل��زي��ادة  خمترات 
وحتقيق  اجليد  القت�صادي  امل��ردود  ذات 
وتطوير  ال��ت��م��ور  ان���ت���اج  يف  ال����زي����ادة 
خالل  من  يتم  وه��ذا  ت�صويقها،  ا�صاليب 
تعد  التي  الن�صيجية  ال��زراع��ة  ا�صتخدام 
الوقت احلا�صر، وذلك  الف�صل عامليا يف 
لن زراعة الف�صائل ب�صكل تقليدي يتطلب 
فرتة زمنية طويلة مقارنة بطريقة الزراعة 
يتم  حيث  خمتريا،  احلديثة  الن�صيجية 
اخذ جزء من الف�صيلة لتو�صع يف او�صاط 
مهياأة لهذا الغر�س يف املختر بني و�صط 
اىل  �صنتني  او  �صنة ون�صف  واآخ��ر وملدة 
توزيعها  ذل��ك  بعد  وليتم  القلمة  مرحلة 

اىل املزارعني.
املحطات  ع����دد  زي������ادة  ال��ن��ي��ة  يف  *ه����ل 

املتخ�ص�صة بزراعة النخيل؟
برنامج حمدد وهناك  ن�صري �صمن  -نحن 
درا�صة معدة لبناء حمطة يف اأحد اق�صية 
ترتق  مل  م��ن��ط��ق��ة  يف  ك���رك���وك  حم��اف��ظ��ة 
املطلوب،  للم�صتوى  النخيل  زراع��ة  فيها 
والبحثية  الر�صادية  املحطة  تلك  وان�صاء 
مع درا�صة امكانية زراعة بع�س ال�صناف 
بزراعة  امل��ع��روف��ة  غ��ري  امل��ن��اط��ق  تلك  يف 
لتنجح  باردة  مناطق  يف  لكونها  النخيل 
املتغريات  ان  اإل  ال��ن��خ��ي��ل  زراع����ة  ف��ي��ه��ا 
زراعة  امكانية  جعلت  الخ��رية  املناخية 

بع�س انواع ا�صجار النخيل فيها.
امل�صتقبلية  وخططكم  م�صاريعكم  هي  *ما 

بهذا اخل�صو�س؟
زيادة  على  الرتكيز  هو  ال�صا�س  -الهدف 

وبيعها  الف�صائل  م��ن  والإك���ث���ار  الن��ت��اج 
ب�����ص��ك��ل م���دع���وم ل��ل��م��زراع��ني وال��ق��ط��اع 
نهج  اىل  انتقلنا  حاليا  ونحن  اخل��ا���س، 
النموذجية  امل������زارع  اق���ام���ة  يف  ج��دي��د 
املناطق  يف  ال�صحراوية  الرا���ص��ي  يف 
من  فيها  النخيل  زراع��ة  املمكن  من  التي 
ووقف  الآب���ار  مياه  على  الع��ت��م��اد  خ��الل 
الزراعية،  الرا���ص��ي  نحو  الت�صحر  م��د 
النجف  م�����ص��روع��ان اح��ده��م��ا يف  ول��دي��ن��ا 
والآخ���ر يف الن��ب��ار، وه��ي خ��ط��وة اوىل 
املناطق  يف  ال��ن��خ��ي��ل  ب���زراع���ة  ل��ل��ت��و���ص��ع 
ال�����ص��ح��راوي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ات الخ���رى، 
وت�صغيل  التجارية  ال�صناف  من  ل�صيما 
ا�صافة  العاملة،  الي��دي  من  كبرية  اع��داد 
التوجه  اط��ار  يف  لال�صتثمار  عر�صها  اىل 
اىل  والوقوف  اخلا�س  القطاع  دعم  نحو 

ورفده  املعلومات  بجميع  وامداده  جانبه 
ال�صيا�صات  ور���ص��م  احل��دي��ث��ة  بالتقنيات 
اخلا�صة بالقطاع اخلا�س يف جمال انتاج 

التمور وت�صنيعها وت�صويقها.
*ما هي ن�صاطاتكم يف املعار�س الداخلية 

واخلارجية لالإعالن عن ن�صاطات الهيئة؟
من  ك��ب��ري  ع���دد  يف  الهيئة  ���ص��ارك��ت  -ل��ق��د 
املعار�س املقامة يف داخل وخارج العراق 
الزراعية  امل��ب��ادرة  ا���ص��ب��وع  اهمها  وم��ن 
وللهيئة  ���ص��ن��وي��ا  ال�����وزارة  تقيمه  ال���ذي 
الزراعة  وزارة  جناح  �صمن  مهم  جناح 
على  امل��ع��ر���س  وزوار  امل���واط���ن  لط���الع 
النهو�س  يف  ودوره���ا  الهيئة  اجن���ازات 
التمور،  وان��ت��اج  النخيل  زراع���ة  ب��واق��ع 
الهيئة  �صاركت  اخلارجي  ال�صعيد  وعلى 
اب��و ظبي  امل��ق��ام يف  الخ��ري  املعر�س  يف 
بدولة المارات والذي مت فيه عر�س 150 
�صنفا من ا�صناف التمور العراقية، والذي 
خا�صة  املعر�س  زائ��ري  ا�صتح�صان  لق��ى 
التمور،  ب��ق��ط��اع  وامل��ه��ت��م��ني  امل�����ص��وؤول��ني 
امل�صنعني  م���ن  وف���د  اي���ف���اد  اىل  ا���ص��اف��ة 
اخلا�س  القطاع  من  للتمور  وامل�صدرين 
اىل عدد من الدول لطالع العامل اخلارجي 
على ماتو�صلت اليه زراعة النخيل وانتاج 

التمور يف العراق.
*هل هناك تعاون وتن�صيق يف العمل مع 

دول وجهات متخ�ص�صة يف هذا املجال؟
-ه���ن���اك ت���ع���اون م���ع دول�����ة الم�������ارات، 
املالكات  م��ن  جمموعة  ار���ص��ال  مت  حيث 
ولقد  خمتراتها،  يف  للتدريب  الوظيفية 
ف�صيلة  األ���ف   15 الم�������ارات500،  اه���دت 
للمحطات  ونقلها  اقلمتها  ومتت  ن�صيجية 
ب�صكل  جناحها  اثبتت  والتي  املتخ�ص�صة 
الهيئة  عن  ممثلي  ايفاد  مت  وكذلك  كبري، 
مبدير  الل���ت���ق���اء  مت  ح��ي��ث  ف��رن�����ص��ا  اىل 
الفرن�صية  الن�صيجية  ال��زراع��ة  خمترات 
وع��ق��د ع���دد م��ن الت��ف��اق��ي��ات م��ع اجلانب 
حتقيق  بهدف  ال�صاأن  ه��ذا  يف  الفرن�صي 
العاملي  الت�صل�صل  �صمن  ج��ي��دة  م��رت��ب��ة 
التمور  وت�صدير  وانتاج  النخيل  لع��داد 
من املرتبة ال�صابعة حاليا والعودة جمددا 
يعتليها  ك���ان  ال��ت��ي  الوىل  امل��رت��ب��ة  اىل 

العراق لفرتة طويلة.
- هناك قفزات نوعية وكمية يف جمالت 
عملنا بدللة البيانات التي �صدرت موؤخرا 
من اجلهات املخت�صة بهذا ال�صاأن، و�صت�صهد 
يف  نوعية  قفزات  حتقيق  املقبلة  الفرتة 
وت�صويقه  التمور  وانتاج  النخيل  زراع��ة 
ع��ل��ى وف����ق ال����رام����ج امل���ع���دة واخل��ط��ط 
لها، كما هناك درا�صات وجهود  املر�صومة 
و�صوراعها  ملدننا  جمايل  رون��ق  لإ�صافة 
من خالل زراعتها با�صجار النخيل ب�صكل 
ك��ب��ري، وه��ن��اك جت��رب��ة ب��ه��ذا ال�����ص��دد يف 
حمافظة كربالء، اذ قامت كوادرنا بتزيني 
مداخل املدينة بانواع من ا�صجار النخيل، 
وهناك مقرتحات لت�صجري الطريق الرابط 
بالنخيل  والنجف  كربالء  حمافظتي  بني 
باعتبارهما من املحافظات التي ت�صتقطب 
للمدن  الزائرين  ال�صياح  اعدادًا كبرية من 
مطار  �صارع  ت�صجري  عن  ف�صال  املقد�صة، 
لدينا  كما  اي�صا،  النخيل  باأ�صجار  النجف 
النخيل يف  للنهو�س بواقع زراعة  خطط 
حمافظة الب�صرة والوقوف على املعوقات 
والعمل على تذليلها واعادة املحافظة اىل 
�صابقا  ترتيقه  كانت  الذي  املتميز  موقعها 

بامتالكها لثمانية ماليني نخلة فيها. 

-للهيئة عدد من امل�صاريع للنهو�س بواقع 
زراعة النخيل وانتاج وت�صنيع وت�صويق 
مرتكزات  اأح�����د  مي��ث��ل  ل��ك��ون��ه  ال��ت��م��ور 
الزمن  من  عقود  طيلة  الوطني  القت�صاد 
وم�صدرا ملعي�صة ودخل �صريحة كبرية من 
املزارعني، ومن اهم تلك امل�صاريع م�صروع 
دعم الف�صائل املوجودة لدى الهيئة والذي 
تبنته وزارة الزراعة ومبقدار 50%، حيث 
ان �صعر الف�صيلة اذا كان على �صبيل املثال 
50األف دينار تقدمه الهيئة للمزارع بقيمة 

25األف دينار فقط.
للمزارعني  ال��دع��م  ت��ق��دمي  ال��ن��ي��ة  ويف   -
الري  مب��ن��ظ��وم��ات  جتهيزهم  خ���الل  م��ن 
بالتنقيط بهدف القت�صاد يف مياه ال�صقي 
الري  م��ي��اه  �صحة  يف  حت��دي��ات  ل��وج��ود 
الذين  للمزارعني  و�صيقدم  ال��ع��راق،  يف 
بالتنقيط  ال��ري  منظومات  ي�صتخدمون 
والتقنيات احلديثة يف �صقي املزروعات، 
من  للمزارعني  الدعم  احلكومة  تقدم  كا 
خالل �صراء التمور باأ�صعار مدعومة وهو 
انتاج  زي��ادة  بهدف  باجتاهني  ي�صري  دعم 
النخيل  زراعة  بقطاع  والنهو�س  التمور 
وحت��ق��ي��ق امل���زارع���ني لرب����اح ج��ي��دة بعد 
يف  املقدم  الدعم  وكذلك  التمور،  جنيهم 
منح القرو�س املالية للفالحني واملزارعني 
من دون فوائد، ا�صافة اىل مكافحة الآفات 
طريق  عن  النخيل  ا�صجار  ت�صيب  التي 
دعم  وه��و  اخلا�صة  الزراعية  الطائرات 

ليوجد نظريه يف جميع دول العامل.
الب�صاتني  تاأهيل  هو  اآخ��ر  دع��م  وهناك   -
القدمية، حيث باإمكان ا�صحاب الب�صاتني 
جانب  اىل  جديد  ب�صتان  ان�صاء  القدمية 
م��اه��و م��وج��ود ���ص��اب��ق��ا، وال��ه��ي��ئ��ة تقدم 
للمزارعني من خالل تقدمي  دعما متكامال 
الف�صائل اليهم او اثمانها على ان ت�صرتجع 
وهناك  �صنوات،  ثماين  بعد  ف�صائل  اربع 
الفالح  من  فقط  ف�صيلتني  لرج��اع  مقرتح 
الخريني،  بالف�صيلتني  مطالبته  وع���دم 
وباإمكان املزارعني من ا�صحاب الب�صاتني 
ال�صتفادة من دعم الدولة وال�صتفادة من 

القرو�س وا�صعار الف�صائل املدعومة.
*وماذا عن الن�صاطات الأخرى وامل�صاريع 

التي تنفذها الهيئة يف هذا املجال؟
عانى  العراق  ان  اىل  ال�صارة  املهم  -من 
ظروفًا �صيا�صية معقدة األقت بظاللها على 
حتديدا  وال��زراع��ي  القت�صادي  ال��واق��ع 
والهمال  احلرمان  طويال  عانى  وال��ذي 
الزراعية  ال�صيا�صات  و�صوح  عدم  ب�صبب 
عموم  يف  به  للنهو�س  تنفيذها  املطلوب 
املجالت خا�صة يف جمال زراعة النخيل 
الب�صاتني  حتولت  حيث  التمور،  وانتاج 
اىل ارا�س جرداء ب�صبب تدين اخلدمات 

تسعى الهيئة الى ادخال التقنيات 
الحديثة في زراعة النخيل وانشاء 

مختبرات لزيادة اعداد النخيل خاصة 
ذات المردود االقتصادي الجيد 

وتحقيق الزيادة في انتاج التمور 
وتطوير اساليب تسويقها، وهذا يتم 
من خالل استخدام الزراعة النسيجية 

التي تعد االفضل عالميا في الوقت 
الحاضر، وذلك الن زراعة الفسائل 

بشكل تقليدي ت-تطلب فترة زمنية 
طويلة مقارنة بطريقة الزراعة 

النسيجية الحديثة مختبريا، حيث 
يتم اخذ جزء من الفسيلة لتوضع 

في اوساط مهيأة لهذا الغرض في 
المختبر بين وسط وآخر ولمدة 

سنة ونصف او سنتين الى مرحلة 
االقلمة وليتم بعد ذلك توزيعها الى 

المزارعين.

الفترة المقبلة ستشهد تحقيق قفزات نوعية
في قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور

)المدى االقتصادي(: مدير الهيئة العامة للنخيل لـ

أجرى الحوار/ علي الكاتب

بعد ان كان العراق في صدارة دول العالم في انتاج اجود اصناف التمور خالل الحقب الماضية، تراجعت اعداد 
النخيل والتي لم يعد ماتبقى منها قادرا على منافسة الدول االخرى في انتاج التمور ليتحول الى مستورد أمثل 
للتمور على شاكلة الثقافة االستهالكية.

 )المدى االقتصادي( حاورت مدير عام هيئة النخيل بوزارة الزراعة كامل مخلف ضايع لتلسيط الضوء على 
االسباب التي أدت الى هذا التراجع الالفت للنظر عبر الحوار اآلتي: 
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وب�����ص��ب��ب ال�����ص��ي��ا���ص��ة اجل���دي���دة يف 
ال���غ���رب ل��ب��ل��دان ال�����ص��رق الو���ص��ط 
�صوقًا  باعتباره  ب��ال��ذات  وال��ع��راق 

كبريًا للب�صائع.
الثقايف  ال���ت���اأث���ري  ان��ع��ك��ا���س  وع����ن 
ال�صوري  قال  الرتكية  للم�صل�صالت 
ذوق  ع���ل���ى  ك�����ان  الن���ع���ك���ا����س  ان 

امل�صتهلك.
وق���ال ال�����ص��وري: وال��واق��ع ه��و ان 
الناحية  م���ن  ال��رتك��ي��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ة 
تعتر  وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
منوذج الدول املجاورة فلحد الآن مت 
حتقيق تطور اقت�صادي واجتماعي 
على  �صيوؤثر  بالتاأكيد  وهذا  وفكري 
التاأثري وال�صتهالك والمتثال  منط 
والتو�صل اىل هذا النموذج فامل�صاألة 
اذا ما اخذت من جميع النماذج فهي 
العربية  البلدان  توجه  على  ت��وؤث��ر 
تاأريخ  لديه  ال��ع��راق  اأّن  خ�صو�صًا 
وترابط كبري مع تركيا ويوجد ميل 

اىل الب�صائع الرتكية.

التأثير الدرامي
نائب حمافظ البنك املركزي العراقي 
ال��دك��ت��ور اح��م��د اب��ري��ه��ي حت��دث عن 
الرتكية  ال��درام��ي��ة  الع���م���ال  ت��اأث��ري 
امل�صتهلك  ذوق  على  )امل�صل�صالت( 
اتابع  ل  اين  رغ���م  ق��ائ��اًل:  ال��ع��راق��ي 
والعمال  ال��رتك��ي��ة  الفنية  الع��م��ال 
باإ�صتثناء رم�صان،  الفينة ب�صكل عام 
الثقافية  اجل��اذب��ي��ة  ان  م��ت��اأك��د  لكني 
منتجاته  ترويج  يف  ت�صهم  بلد  لي 

بر�صم  ك��ب��ري  دور  ول��ه��ا  ال�����ص��ن��اع��ي��ة 
����ص���ورت���ه يف اذه�������ان ال���ن���ا����س يف 

املجتمعات الخرى.
اأي�صًا وهذا  اأتوقع  ابريهي:  وا�صاف 
هو املهم ان مايعر�س يف ف�صائياتنا 
عن املجتمع العراقي وامناط �صلوكه 
هو اي�صًا قد كان له الدور البليغ يف 
املجتمعات  لدى  العراق  ر�صم �صورة 
الأخرى، لذا اأرجو من املعنيني جميعًا 
الهتمام بهذه الق�صية واملفرو�س ان 
وطنية  ثقافية  �صيا�صة  لدينا  تكون 
للحكومة  موجهًا  لي�س  الكالم  وه��ذا 
املدين  املجتمع  ملنظمات  وامن��ا  فقط 

والحزاب واملوؤ�ص�صات.
يح�صب  م���ا  ان  اب��ري��ه��ي:  وا����ص���اف 
مع  الراقي  تعاملهم  لالتراك  ايجابيًا 
وح�صن  �صفرهم  وت�صهيل  العراقيني 
التي  العوائق  مقابل  يف  ا�صتقبالهم 
العراقيني  ازاء  اخ��رى  دول  ت�صعها 
يف  هذا  اثر  لذلك  معاملتهم  واإ���ص��اءة 
و�صجع  ال��ع��راق��ي  امل���واط���ن  م��وق��ف 
ال�صركات  م��ع  التعامل  على  التجار 
عوامل  وج����ود  ولي��خ��ف��ى  ال��رتك��ي��ة 
لتو�صيحها  لجم��ال  قوية  �صيا�صية 

الآن.
وتابع ابريهي:ان العالقات التجارية 
ال��دول��ي��ة وم���ه���ارات الت�����ص��ال هي 
�صعيفة يف العراق لعدة ا�صباب منها: 
احلاجز اللغوي ف�صاًل عن ان القطاع 
توظيف  يتحا�صى  تقليديًا  اخل��ا���س 
على  درج  لذلك  اعماله  يف  املخت�صني 
اإم��ا م��ن ال���دول املجاورة  ال���ص��ت��رياد 

املجاورة  ال��دول  يف  و�صطاء  من  او 
وان  البعيدة  املنا�صئ  اىل  للو�صول 
هذا الطراز من العالقات القت�صادية 
وزارة  مراجعة  اىل  يحتاج  الدولية 
نرحب  ف��ن��ح��ن  ب����ال����ذات  ال���ت���ج���ارة 
اطار  يف  اجل���وار  دول  م��ع  بالعالقة 
جميع  بني  ما  يف  امل�صروع  التناف�س 
مل�صلحة  والبعيدة  القريبة  املنا�صئ 

القت�صادي.

العامل االقتصادي
الدكتور  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  خ��ب��ري 
احمد �صعيد حتدث عن عالقة الن�صاط 
بال�صيا�صة  ال��ع��راق  يف  القت�صادي 
العامل  ق��ائ��اًل:ان  الرتكية  اخلاريجة 
تاأثريًا  العوامل  ابرز  من  القت�صادي 
الدول  فاأغلب  الدولية،  العالقات  يف 
القت�صادية  ال��و���ص��ائ��ل  ت�����ص��ت��خ��دم 
لل�صعي من اجل حتقيق اهدافها وان 
القدرة القت�صادية يف عاملنا املعا�صر 

هي التي حتدد باقي القدرات.
دولة  تركيا  باعتبار  �صعيد:  وا�صاف 
م��ت��ط��ورة اق��ت�����ص��ادي��ًا وب��اح��ث��ة عن 
ال�صرق  منطقة  ف��اإن  خارجية  ا�صواق 
فر�صة  النامية  ال��دول  ذات  الو�صط 
الرتكية  الب�صائع  لت�صريف  كبرية 
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ن��ق��د اج��ن��ب��ي لدعم 
دوًل  تناف�س  فهي  الرتكي  القت�صاد 
اأخرى كاإيران وال�صني ا�صافة اىل ان 
باعتبارهم  جيدة  الرتكية  ال�صناعة 
الحتاد  اىل  لالن�صمام  تتطلع  دول��ة 

الأوروبي.

واجهت  تركيا  ان  اىل  �صعيد  ولفت 
الحت��اد  اىل  الن�����ص��م��ام  يف  م�صاكل 
الوربي والن تت�صمن �صرتاتيجيتها 
اآ�صيا  ب��اجت��اه  ال��غ��رب  نحو  ال��ت��وج��ه 
باأجتاه  اجل��ن��وب  ون��ح��و  ال��و���ص��ط��ى 

ال�صرق الو�صط.

تلعب  ت���رك���ي���ا  ان  ���ص��ع��ي��د:  وق������ال 
المنية  امل�����ص��ائ��ل  يف  ال��وك��ي��ل  دور 
وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
دور  تلعب  واح��ي��ان��ًا  والق��ت�����ص��ادي��ة 
الهتمامات  ق�����ص��اي��ا  يف  ال��و���ص��ي��ط 

ال�صرتاتيجية والمنية.
التبادل  ان  ���ص��ع��ي��د:رغ��م  وا����ص���اف 
ي�صكل ج���زءًا من  ال���دويل  ال��ت��ج��اري 
ليوجد  اذ  ال��دول��ي��ة  ال��ع��الق��ات  كلية 
انتاجها  على  تعتمد  دول��ة  العامل  يف 
ا�صباع  يف  مطلقة  ب�صيغة  امل��ح��ل��ي 
حاجات �صكانها من ال�صلع واخلدمات 
عن  تفي�س  �صلع  تنتج  دول  مبقابل 
حاجتها من ال�صتهالك املحلي وهكذا 

ح�صل التبادل الدويل.
ه��ذا  يف  ت��ع��ن��ي��ن��ا  م�����ص��األ��ة  اه����م  ان 
امل�صمارمدى رغبة القت�صاد الوطني 
فالعيب  الذاتي،  الكتفاء  حتقيق  يف 
يف عدم الكتفاء وقد عانت بريطانيا 
من ه��ذه امل�صكلة يف زم��ن احل��رب اذ 
كانت تنتج اقل من ن�صف ماحتتاجه 

من الغذاء.
وتابع �صعيد: ينبغي ان تهدف التنمية 
القت�صادية اىل النتقال من القت�صاد 
وهو  الكتفاء  اقت�صاد  اىل  التقليدي 
للمجتمعات  املركزية  اله���داف  اح��د 
املطلوبة  ال���درج���ة  وان  احل��دي��ث��ة 

للتحديث تختلف بني الدول.

الرأي التركي
امل�صت�صار التجاري ل�صفارة جمهورية 
قال:  ك��رك��ن  متني  ال��ع��راق  يف  تركيا 
نحن نعتقد بتاأثريظاهرة امل�صل�صالت 
وعلى  الرتكية  الب�صائع  رواج  على 
امل�صل�صالت  وه��ذه  ال�صادرات  ن�صبة 
داخل  حملي  ب�صكل  يتم  تداولها  كان 
احلا�صل  التطور  ب�صبب  لكن  تركيا، 
قبل  من  الهتمام  بداأ  الت�صالت  يف 
العراق  لرتكيا وهي  املجاورة  الدول 
ات�صح  ان  وبعد  و���ص��وري��ا،  واي���ران 
ا�صبحت  امل�صل�صالت  بتلك  الهتمام 
العملية منظمة واأ�صبح هناك تو�صع 
بتاأثري  تركيا  اعتقدت  اذ  الق�صية  يف 
والتعرف  ال�صادرات  على  املو�صوع 
وا�صبحت  ال��رتك��ي��ة  الب�صاعة  على 
تركيا تتعامل مع امل�صل�صالت كب�صاعة 

وطنية.
القت�صادي(  )امل���د  ل���  ك��رك��ن  وذك���ر   
 6 بلغت  للعراق  تركيا  ���ص��ادرات  ان 

مليارات دولر يف 2010.
ان  اىل  تطمح  تركيا  ان  كركن:  وقال 
ت�صل ال�صادرات اىل 20 مليارًا خالل 

ال�صنوات القادمة.
وا����ص���اف ك��رك��ن: ���ص��ه��د ع���ام 2010 
اي�صًا ارتفاعًا يف ال�صادرات العراقية 
مليارًا  بلغت  حيث  ن�صبيًا  تركيا  اىل 
زيادة  بن�صبة  دولر  مليون  و211 

30% عن 2009.
ال�صادرات  اك��رث  ان  كركن  واو���ص��ح 
الكرمية  الحجار  من  كانت  العراقية 
البال�صتيكية  وامل��واد  اخل��ام  والنفط 
الكيمياوية  وامل������واد  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا 
وورق  املن�صوجات  من  قليلة  ون�صبة 
ال�������ص���ادرات  ب��ل��غ��ت  اذ  ال���ك���ارت���ون، 
والكمية  دولر  مليار   1،1 النفطية 

الباقية كانت لباقي ال�صلع.

هيمنة الفتة للنظر
بح�صب نيويورك تاميز فاإن القن�صل 
الرتكي يف اربيل اأيدن �صيل�صن، ذكر 
ان دولته �صتندمج مع العراق، حيث 
والب�صائع  املواطنني  تدفق  �صيكون 
ع��ر احل���دود ح��را، وك��ذل��ك �صيكون 

تدفق النفط والغاز الطبيعي.
ال�صوق  يف  املالب�س  حم��ل  �صاحب 
اقبال  ان  قال:  ماجد  فا�صل  العربي 
ال�صلع  ع��ل��ى  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني  اغ���ل���ب 
ب�صبب  هو  ا�صا�صي  ب�صكل  الرتكية، 
ي�صرتون  ف��ال�����ص��ب��اب  امل�����ص��ل�����ص��الت 
التي يرتديها  لتلك  البدلت امل�صابهة 

ابطال امل�صل�صالت.
ال�صلع  ���ص��ع��ر  ان  م��اج��د:  وا����ص���اف 
الرتكية منا�صب جدًا رغم جودتها اذ 
انها ناف�صت ال�صلع ال�صينية الرديئة 

التي ياأتي بها التجار العراقيون.
وتابع ماجد: املالب�س الرتكية انواع 
فمنها باب اول ومنها باب ثان هكذا 
اآخر  حتى  لكن  �صعره  له  ب��اب  وك��ل 
ال�صيني  من  اف�صل  هو  تركي  ب��اب 

املوجود يف العراق.
ان  ق��ال  حميد  عمار  املالب�س  تاجر 
الرتكية  بامل�صل�صالت  النا�س  ت��اأث��ر 
ال�صباب  ي�صعى  حيث  و�صريع  كبري 
البطال  ادوار  تقم�س  اىل  والبنات 
عر�س  ان  ب��ع��د  ف��م��ث��اًل  وال��ب��ط��الت 
ال��ذي متيز  ال��ورد(  م�صل�صل )دم��وع 
ال�صود  بطلها"كو�صويف"مبالب�صه 
البدلت  على  ال�صباب  اق��ب��ال  ازداد 
جعلتنا  ل��درج��ة  ال�صود  والقم�صان 
لتلبية  فقط  �صودًا  مالب�س  ن�صتورد 

حاجة ال�صوق.
املالب�س  ت��ل��ك  ان  ح��م��ي��د:  وا���ص��اف 
املالب�س  ذات  لنها  تركيا  من  كانت 

املطلوبة وباأ�صعار منا�صبة.
عالقة  ثمة  تكون  ان  حميد:  وتوقع 
ال�صركات ال�صتثمار ومن يقوم  بني 

باإنتاج تلك امل�صل�صالت.
علي  املوبيليات  حمل  �صاحب  وقال 
باحلياة  ال��ن��ا���س  ت���اأث���ر  ان  ج����الل: 
امل�صل�صالت  خ����الل  م���ن  ال���رتك���ي���ة 
انعك�س على ميلهم ل�صتهالك ال�صلع 

الرتكية.
ببيع  خمت�س  ج���الل:ان���ا  وا���ص��اف 
الثاث الرتكي ب�صبب ارتفاع الطلب 

عليه من قبل امل�صتهلكني.
فيما اكد تاجر ال�صيارات عالء احمد: 
احدثت  ال��رتك��ي��ة  امل�����ص��ل�����ص��الت  ان 
املحلية  الأ���ص��واق  يف  كبريًا  ت��اأث��ريًا 

مبا فيها ا�صواق ال�صيارات.
ال�صيارات  ان  اح���م���د:  وا����ص���اف 
امل�������ص���ت���خ���دم���ة م�����ن ق���ب���ل اب���ط���ال 
ال�صخ�صيات ا�صبحت الكرث رواجًا 
رغ��م ارت��ف��اع ا���ص��ع��اره��ا بعد زي��ادة 

الطلب.
وتابع احمد:رغم كون تلك ال�صيارات 
ل  اين  ال  تركية،  غ��ري  منا�صئ  م��ن 
تلك  قبل  من  ا�صتثمار  كون  ا�صتبعد 
ال�صركات يف تلك امل�صل�صالت كدعاية 

لها.
لقد  ق��ال��ت:  ���ص��امل  ���ص��ارة  امل�صتهلكة 
يف  اجلميلة  باحلياة  كثريًا  تاأثرنا 
المر  امل�صل�صالت  خ��الل  م��ن  تركيا 
الذي جعل اجلميع )على حد قولها( 

الرتكي  احلياة  منط  تقليد  يحاول 
من خالل اقتناء ال�صلع الرتكية.

املالب�س  ���ص��امل:ل��ي�����ص��ت  وا���ص��اف��ت 
من  اإق��ب��اًل  ت�صهد  التي  هي  الرتكية 
قبل النا�س بل حتى الواين املنزلية 
امل�صل�صالت  يف  تعر�س  التي  ذاتها 
موجودة يف ال�صواق والنا�س تقبل 

عليها ب�صكل كبري.

الخبراء
ب�صاأن تاأثري الدراما الرتكية على ذوق 
امل�صتهلك واذا ماكان المر مدرو�صا، 
ال�����ص��وؤون  يف  اخل���ب���ري  ق����ال  ل  اأم 
بعد  دري��ول:  علي  الدكتور  الرتكية 
العامل يف ثورة  التطور اجلديد يف 
املعلومات والت�صالت لميكن ف�صل 
ال�صيا�صي  عن  القت�صادي  اجلانب 
الريا�صي،  او  ال��ث��ق��ايف  ولح���ت���ى 
العامل  ك��ل  يف  ال�صيا�صية  فالطبقة 
حت��اول رب��ط ه��ذه الم��ور بالجتاه 
ان  وبالتاأكيد  م�صاحلها  يعزز  الذي 
دول  على  الرتكي  الثقايف  النفتاح 
املنطقة �صاحب النفتاح القت�صادي 

وال�صيا�صي والعلمي.
اجلديد  ال����دور  ان  دري�����ول:  وذك���ر 
لرتكيا يف العراق واملنطقة العربية 
ب�صعوبة  تركيا  اقتنعت  عندما  ب��داأ 
تبحث  كانت  التي  ال�صا�صية  املهمة 
الحتاد  اىل  الن�صمام  وه��ي  عنها 
فاتخذت طرقًا جديدة مل  الأوروب��ي 
تكن بديلة عن الهدف ال�صرتاتيجي 
يف  للم�صي  اأوروب�����ا  بتحفيز  ل��ك��ن 
عملية قبولها يف الحتاد الأوروبي 
م���ن خ����الل امل���ك���ان���ة الق��ت�����ص��ادي��ة 

ال�صيا�صية يف ال�صرق الو�صط.
التجاري  امل��ي��زان  وق��ال دري����ول:ان 
الرتكي مع املنطقة �صيما مع العراق 
اأخذ يرتفع وكذلك مع اقليم كرد�صتان 
العراق، ا�صافة اىل اهتمامات تركيا 
واهتمامها  الفل�صطينية  بالق�صية 
اليراين ومو�صوع  النووي  بامللف 
اقت�صادية  ملفات  لديها  والآن  املياه 

جديدة.
تركيا  دور  ان  دري�����ول:  وا����ص���اف 
عمق عالقاتها مع دول املنطقة التي 
اجلانب  على  كبري  انعكا�س  لها  كان 
�صتكون  اي����ام  وب��ع��د  الق��ت�����ص��ادي 
زيارة لرئي�س الوزارء الرتكي رجب 
مبعيته  و�صيكون  اردوغ����ان  طيب 
وفد اقت�صادي رفيع امل�صتوى وهذا 
�صيكون بوابة لفتح فر�س مع العراق 

وبالتايل تعزيز ذات الجتاه. 
وت��اب��ع دري����ول ان:ت��رك��ي��ا وج��دت 
�صوقها  الو�صط  ال�صرق  منطقة  ان 
ان  ف��راأت  اجلديد  جمالها  او  الك��ر 
تدخل بكل ثقلها مبا يف ذلك العالمي 

وال�صيا�صي والقت�صادي.

ذوق المستهلك
ماجد  الدكتور  القت�صادي  اخلبري 
ال�صوري قال:ان اهم ا�صباب هيمنة 
ال��ب�����ص��اع��ة ال��رتك��ي��ة ه���ي اجل����ودة 
امل�صافة،  ق��رب  اىل  ا�صافة  وال�صعر 
م�صافات  م��ن  يتم  الن  فال�صترياد 
قريبة ورغم ان ال�صناعات ال�صينية 
رخي�صة ال ان ما ياأتي منها رديئة، 

ان العامل االقتصادي من ابرز 
العوامل تأثيرًا في العالقات الدولية، 

فأغلب الدول تستخدم الوسائل 
االقتصادية للسعي من اجل تحقيق 
اهدافها وان القدرة االقتصادية في 
عالمنا المعاصر هي التي تحدد باقي 

القدرات.
واضاف سعيد: باعتبار تركيا دولة 

متطورة اقتصاديًا وباحثة عن اسواق 
خارجية فإن منطقة الشرق االوسط 

ذات الدول النامية فرصة كبيرة 
لتصريف البضائع التركية للحصول 

على نقد اجنبي لدعم االقتصاد 
التركي فهي تنافس دواًل أخرى 

كإيران والصين اضافة الى ان الصناعة 
التركية جيدة باعتبارهم دولة 

تتطلع لالنضمام الى االتحاد األوروبي.

شكل انتشار السلع التركية في االسواق المحلية ظاهرة جديرة بالتحقق والبحث مع االوساط االقتصادية وتناول 
ابعاد ها المختلفة، سيما اذا ما ربطنا الموضوع بظاهرة المسلسالت التركية وما نتج عن التأثر بالثقافة ونمط 
الحياة التركي، األمر الذي انعكس على ذوق المستهلك العراقي وميله باتجاه السلع التركية.
)المدى االقتصادي( ناقشت هذه الظاهرة مع جملة من المختصين عبر التحقيق اآلتي:

تحقيق/ ليث محمد رضا

هل أثرت الدراما التركية 
على رواج منتجاتها
في األسواق المحلية؟
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لهذا على صناع القرار في 
العراق وفي مقدمتهم البرلمان 
العراقي باعتباره ممثال للشعب 
أن ينتبهوا جميعا لهذه النقطة 
المهمة ويضعوا في حساباتهم 

بأن مقومات كثيرة موجودة 
لدينا من شأنها أن تساعد 

على حدوث ما يمكن تسميته 
انتفاضات اجتماعية قد يستغلها 

البعض سياسيا مما يضر بالبلد 
كثيرا خاصة وإن المتصيدين 

بالماء العكر يتربصون بالعملية 
الديمقراطية في العراق ويحاولون 
النيل منها بشتى الطرق، لذا على 

البرلمان العراقي إيجاد الحلول 
السريعة والسريعة جدا للحد من 

نقص الخدمات

إيمان محسن جاسم

يف مقال �صابق لنا يف )املدى القت�صادي(، 
يف  عقدت  التي  الع�صرين  قمة  اأن  اأك��دن��ا 
)���ص��ول( ق��د رح��ل��ت الكثري م��ن الأزم���ات 
ومل جتد حلول لها، رحلتها لقمة باري�س 
القادمة، وواحدة من اأبرز هذه الأزمات ما 
ي�صمى بحرب العمالت بني الدول، خا�صة 
من خالل تدخل ال�صني والوليات املتحدة 
اإذا ما  الأمريكية ب�صوق العمالت، خا�صة 
اأدركنا باأن ال�صني كانت الالعب الأ�صا�صي 
يف قمة الع�صرين الأخرية وواجهت بقوة 
م�صرة  وظ��ل��ت  الأم��ري��ك��ي��ة  املطالب  ك��اف��ة 
دفع  الذي  القت�صادي  بنهجها  ومتم�صكة 
بها لأن تتبواأ ثاين اأكر اقت�صاد يف العامل 

بعد الوليات املتحدة الأمريكية.
هذه احلرب التي و�صفت بالتجارية نوهت 
عنها احلكومة الرازيلية على ل�صان وزير 
اأن  من  ح��ذر  ال��ذي  مانتيغا  جيدو  املالية 
ب�صبب  جت��اري��ة  ح��رب  على  مقبل  ال��ع��امل 
م��ا و���ص��ف��ه ب��ت��الع��ب ال�����ص��ني وال��ولي��ات 
العمالت،  ب�����ص��وق  وغ��ريه��م��ا  امل��ت��ح��دة 
ورغم تطمينات ال�صني لدول العامل ويف 
منو  اإزاء  التجاريون  �صركاوؤها  مقدمتهم 
اإن  بقوة:  اأكد  مانتيغا  اإن  اإل  اقت�صادها. 
بالده تعد خلطوات للحيلولة دون حدوث 
قائال:"اإن  عملتها،  �صعر  يف  اأخرى  زيادة 
اإىل حرب  ت��ت��ح��ول  ع��م��الت  ح���رب  ه���ذه 
التي  الت�صريحات  هذه  ومبعث  جتارية 
تعر عن خماوف برازيلية حقيقية ناجم 
من عدة اأ�صاب لعل اأهمها، اإن حجم جتارة 
الرازيل مع الوليات املتحدة قد انخف�س 
من فائ�س �صنوي بنحو 15 مليار دولر 
وهذا  دولر،  مليارات   6 بقيمة  عجز  اإىل 

ال��ع��ج��ز ن��اج��م ع���ن اجل���ه���ود الأم��ريك��ي��ة 
نقدية  �صيا�صة  باتباع  اقت�صادها  لإنعا�س 
اأمام  ال���دولر  �صرف  �صعر  يف  مرتاخية 
عمالت  مقدمتها  ويف  الأخ���رى  العمالت 
اأمريكا  م��ع  ���ص��راك��ة  ت�صكل  ال��ت��ي  ال���دول 
اأدى  ما  وه��ذا  بالتاأكيد،  الرازيل  ومنها 
الرازيلي  ال��ري��ال  قيمة  ترتفع  اأن  اإىل 
العامني  يف   %40 بنحو  ال���دولر  مقابل 
با�صطراد  قيمته  ترتفع  حيث  املا�صيني، 
يجعل  م��ا  ال��ب��الد  اقت�صاد  يف  النمو  م��ع 
ال�صادرات الرازيلية اأقل تناف�صية. وهذا 
الأويل  ال�صبب  الدولر هو  اأمام  الرتفاع 

يف ال��ع��ج��ز ال��ت��ج��اري ال����ذي ت��ق��ول عنه 
جدا.  مكلفة  جتارية  حرب  اإنها  الرازيل 
تقدم  اأن  املتوقع  من  التي  احللول  واأح��د 
عليها الرازيل هي تخفي�س قيمة عملتها 

اأمام الدولر الأمريكي.
 وم�����ص��األ��ة ق��ي��م��ة ال��ع��م��ل��ة اأم����ام ال����دولر 
قمة  يف  كبري  وخ��الف  نقا�س  حمل  كانت 
يتم  ومل  واأمريكا  ال�صني  بني  الع�صرين 
ال��ت��و���ص��ل حل��ل��ول ب�����ص��اأن��ه��ا رغ���م تدخل 
�صندوق النقد الدويل الذي حذر من مغبة 
ذلك  وت��اأث��ري  ك�صالح  العمالت  ا�صتخدام 
وقد  ال��دول  من  الكثري  لقت�صاديات  على 

يكون �صببا يف اأزمة اقت�صادية كبرية جدا 
العامل  على  تداعياتها  ا�صتيعاب  ميكن  ل 
الذي مل يخرج بعد من اأزمته القت�صادية 

الأخرية.
ي�صهد  اأن  مم��ك��ن   2011 ع���ام  ف���اإن  ل��ه��ذا 
حتدث  العمالت  فحرب  العمالت،  ح��رب 
عندما يكون هناك تناف�س بني الدول على 
تخفي�س اأ�صعار �صرف عمالتها مبا يعزز 
تناف�صية �صادراتها يف الأ�صواق العاملية، 
القت�صاد،  خ��راء  منه  يتخوف  ما  وه��ذا 
القت�صاد  يف  �صابقة  لها  الظاهرة  وه��ذه 
– اإل  �صكلها  يف  اختلفت  – واإن  العاملي 

والغايات  نف�صه  ال��ه��دف  يف  ت�صب  اأن��ه��ا 
باحلمائية  تعرف  ما  ب��رزت  حيث  ذاتها، 
الثانية  العاملية  احل���رب  بعد  ال��ت��ج��اري��ة 
ب�صكل كبري، وا�صتمرت خالل ن�صف قرن 
التجارة  تاأ�ص�صت منظمة  الزمن حتى  من 
من  ميكن  والتي  احلايل  ب�صكلها  العاملية 
اإن   – والتوافق  التوازن  حتقيق  خاللها 
املتناف�صة  ال����دول  ب��ني   – التعبري  ���ص��ح 

جتاريا.
الأمر  ه��ذا  ب��اأن  جند  للما�صي  وبالعودة 
الثمانينيات  ف��رتة  خ��الل  ح��دث  اأن  �صبق 
من القرن املا�صي وانتهى بتوقيع اتفاقية 
املتحدة  ال����ولي����ات  م���ن  ك���ل  ب���ني  ب����الزا 
الغربية-  واأمل��ان��ي��ا  وبريطانيا  وفرن�صا 
�صرف  �صعر  لتخفي�س  واليابان  اآن��ذاك- 
بالتدخل  وامل�����ارك  ال���ني  اأم�����ام  ال�����دولر 
القت�صاد  لتحفيز  ال��ع��م��الت  ���ص��وق  يف 
وتخفي�س  الركود  عانى  الذي  الأمريكي 
الأمريكي  اجل��اري  احل�صاب  ميزان  عجز 
ال��ن��اجت  م���ن  امل���ئ���ة  يف   3.5 ب��ل��غ  ال�����ذي 
كانت  ورمب���ا  اآن����ذاك،  الإج��م��ايل  املحلي 
الوقت  ذل��ك  يف  �صيا�صية  اأ�صباب  هنالك 
املحاورة  و�صيا�صة  الباردة  بحكم احلرب 
لأن  ال��دول  هذه  دفعت  وقتها  يف  القائمة 
القت�صاد  حلماية  اقت�صاديًا  اإجراء  تتخذ 
الأمريكي،ولكن الو�صع ال�صيا�صي يختلف 

كثريا عما كان �صائدا قبل ربع قرن.
لهذا جند كما قلنا باأن عام 2011 �صي�صهد 
بغية  قيمتها  وتخفي�س  ع��م��الت  ح���رب 
حت��ق��ي��ق م��ك��ا���ص��ب ع��ل��ى ح�����ص��اب عمالت 
اأخ�����رى، ل��ك��ن ب��ال��ت��اأك��ي��د ي��ب��ق��ى ال����دولر 
الأمريكي هو ال�صالح الأكرث قوة وبط�صا 
الحتياطية  العملة  ميثل  وان���ه  خا�صة 

للكثري من الدول ويعد القيا�س العاملي.

حسين علي الحمداني

ظلوا  اإن��ه��م  اإل  ت�صريحهم  ورغ���م   
طلب  يف  ب���ح���ق���ه���م  ي���ح���ت���ف���ظ���ون 
الجتماعي  ال�����ص��م��ان  م�����ص��اع��دات 
ق��اع��دة بيانات  ب��ه��ا وف���ق  امل��ع��م��ول 
اأوروب����ا  دول  اأغ��ل��ب  يف  �صحيحة 

واأمريكا وكندا.
خالية  دول��ة  جند  اأن  عب  ال�صّ وم��ن 
كل  يف  اخلطرية  الظاهرة  هذه  من 
الأح������وال، خ��ا���ص��ة واإن��ه��ا ت��ق��ع يف 
دول تعد غنية باملوارد وامليزانيات 
العالية وال�صخمة والتي من �صاأنها 
اأو  بطريقة  البطالة  اأن متت�س هذه 
القنوات  م��ن  الكثري  ع��ر  ب��اأخ��رى 
الدعم  ق���ن���وات  ب��ال��ت��اأك��ي��د  وم��ن��ه��ا 
الج��ت��م��اع��ي وال�����ص��ح��ي ووج����ود 
وميتلك  وموؤثر  فاعل  خا�س  قطاع 

�صمة الريادة. 
ويف عاملنا العربي ت�صتفحل البطالة 
وت�صبح اأزمة كبرية جدا حني تنعدم 
توؤمن  اأن  �صاأنها  من  التي  العوامل 
النا�س  لهوؤلء  حمدود  دخل  م�صدر 

ال�صبكة  لنظام  ت��ام  غ��ي��اب  ظ��ل  يف 
الجتماعية ويف نف�س الوقت غياب 
والتعليم  ال�صحة  نظم  يف  مماثل 
املواطن  ي�صل  بحيث  والإ���ص��ك��ان، 
اإن  وال�صياع  الت�صرد  من  حالة  اإىل 

�صح التعبري. 
ع��ام 2011  الأوىل من  الأي��ام  ويف 
ب��رزت يف ع��دد م��ن ال���دول العربية 
من  العنف  �صابها  احتجاج  مظاهر 
ال�صباب  م��ن  ك��ب��ري ج���دا  ع���دد  ق��ب��ل 
يجد  مل  وال���ذي  تون�س  يف  املتعلم 
ف���ر����س ع��م��ل م��ن��ذ ���ص��ن��وات ع���دة، 
م�صرحا  اجل��زائ��ر  كانت  وباملقابل 
اأ�صعار  ارتفاع  ب�صبب  عنف  ملوجة 

املواد الغذائية وقلة املرتبات.
هاتني  يف  وج���دت  الأم����ر  وحقيقة 
عند  اأتوقف  يجعلني  ما  احلادثتني 
حلول  عن  واأب��ح��ث  ه��ذه،  الظاهرة 
م���ن ���ص��اأن��ه��ا اأن جت��ع��ل��ن��ا ن��ح��ن يف 
العراق نتجنب قدر الإمكان ح�صول 
واإن  خا�صة  لهذه،  م�صابهه  موجات 
من  لدينا،  موجودة  الأ�صباب  ذات 
اخلريجني  ن�����ص��ب��ة  ارت���ف���اع  ح��ي��ث 

ال��ع��اط��ل��ني ع���ن ال��ع��م��ل، وارت���ف���اع 
املجتمع  ل�صرائح  بالن�صبة  الأ�صعار 
املحدود  الدخل  ذوي  من  العراقي 
ذلك  اإىل  ي�صاف  ال��دخ��ل  وع��دمي��ي 
متطلبات  زي��ادة  مهمة  نقطة  وه��ذه 

احلياة نف�صها لالأ�صرة العراقية.
الأ�صعار  ب��اأن  البع�س  يقول  ورمب��ا 
لدول  بالقيا�س  العراق رخي�صة  يف 
لكنه  ال��ع��امل،  دول  بقية  اأو  اجل��وار 
للكثري  ال��دخ��ل  حم��دودي��ة  يتنا�صى 
فلي�س كل  ال��ع��راق��ي��ة،  ال��ع��وائ��ل  م��ن 
عالية،  روات��ب��ه��م  ال��دول��ة  م��وظ��ف��ي 
ولي�س كل العوائل لديها موظف اأو 
اأولويات  وج��ود  اإىل  اإ�صافة  اأك��رث، 
واإن  العراقية خا�صة  للعائلة  كثرية 
اأكرث  وتدفع  بيوتًا  ت�صتاأجر  اأكرثها 
من ن�صف مدخولتها لالإيجار، وما 
الأخرى  الأول��وي��ات  ي�صد  ل  يتبقى 
الكهربائية،  الطاقة  مقدمتها  ويف 
املدار�س،  نفقات  الطبيب،  مراجعة 
الأمور  من  وغريها  املالب�س  �صراء 
واملوارد  عالية،  ملبالغ  حتتاج  التي 
مطلوب  م��ا  رب��ع  تغطي  ل  امل��ت��اح��ة 

الأمر  وحقيقة  حتقيقه،  اأو  اإجن��ازه 
وج����دت ال��ك��ث��ري م���ن ال���ع���وائ���ل يف 
املناطق ال�صعبية ل تتمكن من �صراء 
الذي  الأبي�س  النفط  م��ن  ح�صتها 
التموينية  البطاقة  مبوجب  ي��وزع 
ب�صعر  ل��رت   200 بطاقة  لكل  حيث 

العوائل  من  الكثري  دينار،  األف   55
رغم  امل��ب��ل��غ  ه���ذا  دف���ع  ت�صتطع  مل 
هذا  يف  الأب��ي�����س  للنفط  حاجتها 

الرد القار�س.
اأغلب  يف  املت�صابهة  العوامل  ه��ذه 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ه��ي ال��ت��ي دفعت 
للتظاهر  اجل��زائ��ري��ة  امل���دن  اأب��ن��اء 
ال��ت��ي �صاهمت  والح��ت��ج��اج، وه��ي 
التون�صي  ال�صاب  ذل��ك  يحرق  ب��اأن 
بو  �صيدي  ولية  مبنى  اأمام  ج�صمه 
التي  ذات��ه��ا  وه��ي  التون�صية،  زي��د 
املدن  م��ن  ال��ك��ث��ري  يف  �صن�صاهدها 

العربية عام 2011.
العراق  يف  القرار  �صناع  على  لهذا 
العراقي  ال���رمل���ان  مقدمتهم  ويف 
اأن ينتبهوا  لل�صعب  باعتباره ممثال 
جميعا لهذه النقطة املهمة وي�صعوا 
كثرية  مقومات  ب��اأن  ح�صاباتهم  يف 
موجودة لدينا من �صاأنها اأن ت�صاعد 
ت�صميته  مي��ك��ن  م���ا  ح�����دوث  ع��ل��ى 
ي�صتغلها  قد  اجتماعية  انتفا�صات 
بالبلد  ي�صر  مما  �صيا�صيا  البع�س 
املت�صيدين  واإن  خ��ا���ص��ة  ك��ث��ريا 
بالعملية  يرتب�صون  العكر  ب��امل��اء 
الدميقراطية يف العراق ويحاولون 
على  لذا  الطرق،  ب�صتى  منها  النيل 
اإي��ج��اد احللول  ال��ع��راق��ي  ال��رمل��ان 
من  للحد  جدا  وال�صريعة  ال�صريعة 
نق�س اخلدمات خا�صة ما يتعلق منه 
التموينية  البطاقة  مفردات  بتوفري 
ل��ل�����ص��ع��ب ب�����ص��ك��ل ج���ي���د وت���اأم���ني 
مدخولت ثابتة للعاطلني عن العمل 
جدا  كبرية  ن�صبة  ي�صكلون  والذين 
اأدركنا  ما  اإذا  العراقي  املجتمع  يف 
حجم واأعداد اخلريجني من املعاهد 
حتى  تعيينهم  يتم  ومل  والكليات 
املناخات  ايجاد  على  والعمل  الآن 
ل��ن��م��و قطاع  اخل�����ص��ب��ة وامل��الئ��م��ة 
ن�صب  ا�صتيعاب  على  ق���ادر  خ��ا���س 

البطالة املرتفعة يف العراق.
اأولوياتنا ون�صعى  اأن نراجع  علينا 
جاهدين لأن منت�س اأكر عدد ممكن 
نوفر  واأن  العمل  عن  العاطلني  من 
الغذاء لل�صعب بالطريقة التي حتفظ 
لل�صعب كرامته وللحكومة مركزيتها 

وللدولة هيبتها.
�صيدي  لأح����داث  ننظر  اأن  وعلينا 
ر�صائل  اإنها  على  واجلزائر  بوزيد 
املعاين  وا�صحة  بل  م�صفرة  لي�صت 
املجتمعات  واإن  خا�صة  وال���دللت 
العربية تتبادل الأزمات يف ما بينها 

مهما كانت امل�صافات متباعدة.

علي نافع حمودي

املحافظات  من  ع��دد  زي��ارة  فر�صة  له  ت�صنح  من 
حمافظة  بني  ج��دا  كبرية  ف��وارق  ثمة  �صيكت�صف 
اخلدمات  م�صتوى  يف  ك��ب��ري  وت��ب��اي��ن  واأخ����رى 
وامل�����ص��اري��ع امل��ق��ام��ة وامل��ن��ج��زة وال��ت��ي يف طور 

الإجناز بني حمافظة واأخرى.
وقد يت�صور البع�س باأن هذا التباين والختالف 
لهذه  امل��ال��ي��ة  التخ�صي�صات  �صعف  م��ن  ن��اج��م 
حقيقية  اأ�صباب  هنالك  ولكن  تلك،  اأو  املحافظة 
ت��ق��ف وراء ه���ذا، اأه��م��ه��ا ب��ال��ت��اأك��ي��د اخل���رة يف 
مهمة  م�صاريع  على  املخ�ص�صة  الأم��وال  توظيف 
وذات نفع عام ومرئية وميكن من خالل اإجنازها 
اأن تكون �صواهد على عمل هذه املحافظة اأو تلك 
كبرية  اأهمية  ذات  �صرتايتيجة  م�صاريع  لكونها 

للكثري من �صرائح املجتمع.
بالإ�صافة اإىل �صعف اخلرة هنالك جانب توفري 
الأمن الذي كان �صببا رئي�صيا يف عدم تنفيذ الكثري 
من م�صاريع الأعمال يف املحافظات يف ال�صنوات 

املا�صية.
الكبرية  التداخل  عملية  يف  يكمن  الثالث  ال�صبب 
)احلكومة  ال���وزارة  تنفذها  التي  امل�صاريع  بني 

ت��ن��ف��ذه��ا جمال�س  ال��ت��ي  امل��رك��زي��ة( وامل�����ص��اري��ع 
التداخل  وهذا  املحلية(،  )احلكومات  املحافظات 
�صمن  م��درج��ة  امل�صاريع  ه��ذه  م��ن  الكثري  يجعل 
املحافظات  جم��ال�����س  وخ��ط��ط  ال������وزارة  خ��ط��ط 
وخم�ص�صة لها الأموال هنا وهناك وبالتايل فاإن 
الأولوية يف التنفيذ تكون للوزارات املركزية دون 
امل�صاريع  لهذه  املخ�ص�صة  املبالغ  حتويل  يتم  اأن 
يف موازنات املحافظات مل�صاريع اأخرى وبالتايل 

تتم اإعادتها يف نهاية ال�صنة املالية.
اإل اإننا وجدنا باأن عام 2010 املنتهي ويف قراءة 
باأن  جند  للم�صاريع  املحافظات  جمال�س  لإنفاق 
املالية  موازنتها  كامل  اأنفقت  مي�صان  حمافظة 
املبالغ  م��ن  ا�صتفادت  اإن��ه��ا  اأي   %102 وبن�صبة 
املدورة لل�صنوات املا�صية و�صكلت مبلغا قدره 92 
امل�صاريع  جممل  على  دينار  مليون  و515  مليارا 
املنفذة يف املحافظة، ويف اجلانب الآخر جند باأن 
اإذ   ،%10 من  اأق��ل  اأي   %  9.8 الديوانية  حمافظة 
اإنها مل تنفق �صوى 12 مليارا و890 مليون دينار 
من تخ�صي�صاتها البالغة 131 مليار دينار. وهذا 
ظروف  تت�صابه  حمافظتني  بني  الكبري  التباين 
واإن�صاء  للبناء  ب��ل  فقط  لالنفاق  لي�س  احل��اج��ة 
امل�صاريع ال�صحية واخلدمية والرتبوية وغريها، 

هذا التباين يطرح العديد من الأ�صئلة يف مقدمتها 
وكيف  التنمية؟  خلطط  تعطيال  ه��ذا  ي�صكل  ه��ل 

ميكن جتاوز هذا يف عام 2011؟
تت�صابه  حمافظتني  ب��ني  التباين  ه��ذا  بالتاأكيد 
قطاعات  يف  امل��ح��روم��ي��ة  ح��ي��ث  م���ن  ظ��روف��ه��م��ا 
حيث  والت�صغيل  ال�صتثمار  قطاع  اأهمها  متعددة 
لدى  كثريا  مرت�صخة  غري  ال�صتثمار  فل�صفة  جند 
الكثري من جمال�س املحافظات التي جتد يف اإعادة 
الأموال اخلا�صة بهذا اجلانب اإىل خزينة الدولة 
اأف�صل بكثري من توزيعها وت�صغيلها يف املحافظات 
لأ�صباب عديدة لعل يف مقدمتها الروتني الإداري 
يف  يعني  ال�صتثمار  ب��اأن  متنا�صني  ج��دا  املعقد 
خالل  من  امل��ال  لراأ�س  املنتج  التوظيف  يعنيه  ما 
اإىل  ت��وؤدي  ا�صتخدامات  نحو  امل��دخ��رات  توجيه 
اإنتاج �صلع وخدمات ت�صبع احلاجات القت�صادية 
وهذا  رف��اه��ي��ت��ه،  زي����ادة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  للمجتمع 
يف  ال��ق��رار  اأ�صحاب  ذهنية  عن  يغيب  التعريف 
اخلرة  وع��دم  حمافظاتنا،  جمال�س  م��ن  الكثري 
يف هذا اجلانب،وعدم اإميان الكثري من املجال�س 
واإنها  خا�صة  جدواها  اأو  امل�صاريع  هذه  باأهمية 
ل متثل م�صاريع ا�صتثمارية بقدر ما هي قرو�س 
ت�صتخدم عادة لأغرا�س جتارية بحتة، ومن خالل 

باأن  جن��د  الديوانية  مثل  حمافظة  واق��ع  ق���راءة 
هنالك م�صاريع كثرية خا�صة يف اجلانب الزراعي 
من  الكثري  ذلك  اإىل  ي�صاف  ا�صتثمارها  بالإمكان 

املعامل املتوقفة عن الإنتاج حاليا.
كما هناك تنوع البيئات املوجودة يف املحافظات 
ب�صورة عامة ما بني ح�صر وريف وهو ما ي�صاهم 
راأ�س  لتوجيه  متعددة  فر�س  عن  بالبحث  كثريا 

املال.
اإن هذا اخللل املف�صلي الكبري والذي يوؤثر ب�صكل 
كبري جدا على عجلة التنمية يف البلد م�صتقبال من 
اأن يقدم �صورة غري متنا�صقة للمحافظات،  �صاأنه 
الكبري  التباين  تعك�س  بالتاأكيد  ال�صورة  وه��ذه 
الإدارية  العقليات  يف  الوا�صح  والختالف  جدا 
التنمية  عجلة  وتدير  ت�صرف  التي  والقت�صادية 
مبحافظته  ينه�س  فبع�صها  املحافظات،  هذه  يف 
واقت�صاديا  خ��دم��ي��ا  تقدمها  ف��ر���س  م��ن  وي��ع��زز 
بال�صكل  ومواردها  موازنتها  وي�صتثمر  وثقافيا 
ال�صليم وال�صحيح، فيما جند البع�س يقف عاجزا 
�صورتها  مبقيا  املحافظة  ه��ذه  اأم��وال  اإدارة  عن 
للكثري  ناجعة  ع��الج��ات  يجد  اأن  دون  ه��ي  كما 
خمتلف  يف  باملحافظة  حتيط  التي  امل�صاكل  من 

اجلوانب.

المحافظات  ب��ي��ن  ال��خ��دم��ات  ت���ف���اوت 

المفتوحة وال��خ��ي��ارات  ال��ع��م��ات  ح���رب  المطلوب معالجات اقتصادية سريعة
ما هي معالجاتنا الموضوعية للقضاء على البطالة بعد أن أثبتت أحداث األسبوع األول من عام 
2011 إن البطالة قنبلة موقوتة ممكن أن تنفجر في أية لحظة؟ وماذا تمثل لنا أحداث المدن 
التونسية والجزائرية؟

تبرز ظاهرة البطالة في شكلها الذي ظهر جليا في بداية عام 2011 على إنها ظاهرة عالمية، 
تتساوى فيها الدول الغنية والفقيرة وترتفع معدالتها تصاعديا في ظل الكثير من األزمات 
االقتصادية التي تعصف بالدول والتي أجبرت الكثير من الشركات على تسريح موظفيها وعمالها 
تحت طائلة األزمات االقتصادية هذه
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ميعاد الطائي

للقطاع  ال�صناعية  امل�����ص��اري��ع  ت��ع��اين 
احلكومي  وحتى  واملختلط  اخل��ا���س 
م�صاكل جعلته يف �صلل �صبه تام، ف�صاًل 
عّما انتاب هذا القطاع ال�صناعي برمته 
�صيا�صات  م��ن  املا�صية  العقود  خ��الل 
القوانني  وغ��ي��اب  خاطئة  اقت�صادية 

الكفيلة بحماية هذا القطاع املهم. 
وم���ن اأج���ل ذل���ك ن��ح��ن ب��ح��اج��ة اليوم 
احللول  وو�صع  �صحيح  تخطيط  اىل 
التي  امل�صاكل  ه��ذه  ملعاجلة  الناجحة 
ع�صر  منذ  ال�صناعي  القطاع  �صاحبت 
العراقية  ب��احل��روب  م���رورًا  التاأميم، 
اىل  و�صول  القت�صادية  والعقوبات 
مرحلة الفو�صى وال�صلب والنهب التي 
تعر�صت لها هذه املن�صاآت وامل�صانع او 

ملا تبقى من هياكلها اخلربة.
البنية  لإع��ادة  اليوم  بحاجة  نحن  اإذن 
من  لنتمكن  �صاملة  ب�صورة  التحتية 
حقيقية  �صناعية  جممعات  بناء  اإع��ادة 
العاملة  الأيدي  ت�صتوعب  ان  ت�صتطيع 
التي كانت تعمل فيها اإ�صافة اإىل اأخرى 
م�صكلة  تقلي�س  على  ت�صاعدنا  جديدة 
حماولة  اىل  اإ�صافة  البلد،  يف  البطالة 
لكي  ال��وط��ن��ي  ملنتجنا  الهيبة  اإع����ادة 

ي�صتطيع اأن يناف�س املنتج امل�صتورد.
�صعينا  يف  ننجح  ان  اأردن����ا  م��ا  واإذا 
ه���ذا ل ب��د ل��ن��ا م��ن ات��خ��اذ ح��زم��ة من 
الكفيلة  وال��ت�����ص��ري��ع��ات  الإج�������راءات 
ب��ح��م��اي��ة ه���ذه ال�����ص��ن��اع��ات م��ن خالل 
ال�صرورية،  والأجهزة  الهيئات  تفعيل 
وال�صيطرة  للتقيي�س  املركزي  كاجلهاز 
والهيئة  ال�صحية  وال��رق��اب��ة  النوعية 
بدورها  للكمارك والتي حتتاج  العامة 

لي�صاعدها  الكمركية  التعرفة  لقانون 
احلا�صلة  للفو�صى  ح��د  و���ص��ع  ع��ل��ى 
للمنتجات  الع�صوائي  ال�صترياد  يف 

الأجنبية والعربية.
و�صادق  النواب،  جمل�س  اأقر  وبالفعل 
-2-11 يف  ال��رئ��ا���ص��ة  جم��ل�����س  ع��ل��ي��ه 

الكمركية.طبقا  التعرفة  قانون   ،2010
لأحكام املادة 61 من الد�صتور العراقي 
الفو�صى  من  للحد  حماولة  يف   2005
الع�صوائي  ال����ص���ت���رياد  ع��م��ل��ي��ة  يف 
ال�صناعات  ت��دم��ري  يف  يت�صبب  ال���ذي 
الوطنية، اإ�صافة اىل الإ�صرار بالواقع 
ا�صترياد  خ���الل  م��ن  اأي�����ص��ا  ال���زراع���ي 
اأدى  ما  الزراعية  الحتياجات  جميع 
نظرًا  ال���زراع���ي  ال��واق��ع  ت��ده��ور  اإىل 
امل�صتورد  اأ�صعار  ب��ني  الكبري  للفارق 
وبني املنتج الزراعي الداخلي وارتفاع 

تكاليف الوحدة الإنتاجية.
اإ����ص���دار هذا  ان  امل��راق��ب��ون  وي��ع��ت��ق��د 
طريق  يف  مهمة  خطوة  يعد  القانون 
وت�صجيع  ال�صناعي  القطاع  اإ���ص��الح 
ال�����ص��ن��اع��ات ال��وط��ن��ي��ة م��ن خ���الل منع 
ذات  او  ال�صنع  رديئة  امل��واد  ا�صترياد 
اإدخالها  يعد  التي  التجارية  العالمة 
�صررا للم�صتهلك اإ�صافة اإىل مناف�صتها 

القطاع اخلا�س.
يجب  اآخ��ر  جانب  ومن  جانب  من  هذا 
املنتجات  على  كمركية  تعرفة  حتديد 
مع  تتنا�صب  معايري  ح�صب  الأخ���رى 
�صبيل  فعلى  العراقية،  ال�صوق  حاجة 
امل��ث��ال م��ن��ع ا���ص��ت��رياد امل��ك��ي��ف��ات التي 
حتتاج طاقة كهربائية كبرية لت�صغيلها 
عك�س  ال��ك��م��رك��ي��ة  ت��ع��رف��ت��ه��ا  رف����ع  او 
الكهربائي  ال�صتهالك  ذات  املكيفات 
لذكرها  جمال  ل  كثرية  القليل.واأمثلة 

هنا.
القانون  هذا  مواد  لبع�س  ق��راءة  ويف 
امل��ه��م جن��د ان��ه ي��ح��دد ا���ص��ت��رياد املواد 
ثابتة  كمركية  تعرفة  لها  وي�صع  املهمة 
بينما  ف��ي��ه،  ال���وارد  اجل���دول  وح�صب 
عليها  املن�صو�س  غري  امل��واد  تتعر�س 
اخرى،  كمركية  لتعرفة  اجل���دول  يف 

والتي  2/ثانيا:  امل��ادة  يف  ه��ذا  وورد 
ر�صم  )ي��ف��ر���س  ي��اأت��ي  م��ا  ع��ل��ى  ن�صت 
غري  امل�صتوردة  الب�صائع  على  كمركي 
الر�صوم  تعريفة  ج��دول  يف  ال����واردة 
 )%20( على  تزيد  ل  بن�صبة  الكمركية 
من قيمتها وملجل�س الوزراء بناء على 
اق����رتاح م��ن وزي���ر امل��ال��ي��ة الحت���ادي 

الأ�صباب  لنف�س  الن�صبة  ه��ذه  تعديل 
الواردة يف البند – اأول-(.

وجن���د اأي�����ص��ا ان ال��ق��ان��ون ق��د راع��ى 
حتتاج  ال��ت��ي  ال�صتثمارية  امل�صاريع 
اىل دعم الدولة للم�صتثمرين من خالل 
من  ال�صناعية  واملواد  الأجهزة  اإدخال 
امل�صتثمر  يحتاج  حيث  ال��ب��الد  خ��ارج 
ل���ص��ت��رياد الكثري م��ن ه��ذه امل���واد من 
الداخل،  يف  ل�صحتها  ال��ع��راق  خ���ارج 
لنف�س  يخ�صع  ان  ميكن  ل  بذلك  فهو 
امل�صتورد  لها  يتعر�س  التي  التعرفة 
ال�صاأن  ل��ه��ذا  خ�ص�س  حيث  ال��ع��ادي. 
املادة )5( من قانون التعرفة الكمركية 
والتي ن�صت على ما ياأتي )يراعى يف 
تطبيق اأحكام هذا القانون الت�صهيالت 
ال�صتثمار  قانون  مبوجب  املمنوحة 
على  وتعديالته   2006 ل�صنة   13 رقم 
م�صاريع  لأغ��را���س  امل�صتوردة  ال�صلع 

ال�صتثمار ح�صرا(.
واأخريا نقول اإننا بحاجة لهكذا قانون 
للتعديالت  ويخ�صع  يفّعل  ان  ويجب 
مع  يتنا�صب  مب��ا  واأخ����رى  ف���رتة  ب��ني 
الواقع  على  وامل�صتجدات  ال��ظ��روف 
القانون  هذا  العراقي،لن  القت�صادي 
على  الق�صاء  يف  كبري  حد  اىل  ي�صاهم 
عمل  تواجه  التي  امل�صاكل  من  الكثري 
الكمارك يف املنافذ احلدودية بالإ�صافة 
اىل انه يحد من ظاهرة الف�صاد املنت�صرة 
دخول  عملية  وينظم  املنافذ  تلك  يف 
وخروج الب�صائع من واىل العراق يف 
حماولة لتهيئة الأجواء املنا�صبة لعودة 
مناف�صة  عن  بعيدا  ال�صناعي  القطاع 
اتباع  خ��الل  وم��ن  ال��ردي��ئ��ة  الب�صائع 
�صريبية  و�صيا�صة  كمركية  �صيا�صة 

مت�صددة حلماية ال�صناعة الوطنية.

الصناعة الوطنية والسياسة الكمركية 

إحسان شمران الياسري*

وال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال��ع��راق��ي ه���و اجلهة 
باعتباره  له  الت�صغيلي  واملدير  امل�صيطرة 
الت�صوية  ح�صابات  ويدير  للنظام  مالكًا 
للم�صاركني لي�صمن و�صوح وكفاءة اأنظمة 

الدفع وعمليات التقا�س.
نظام الت�صوية الإجمالية الآنية

الآنية  الجمالية  املدفوعات  ت�صوية  نظام 
املدفوعات  ن��ظ��ام  م��ك��ون��ات  اه���م  م��ن  ه��و 
ال��ع��راق��ي. وي��وف��ر اآل��ي��ة ي��ت��م م��ن خاللها 
والت�صوية  امل��ع��اجل��ة  م���ن  ك���ل  ح�����ص��ول 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة لأوام�����ر ال���دف���ع امل��ت��ب��ادل��ة بني 
يوم  خ��الل  م�صتمرة  ب�صورة  امل�صاركني 
العمل وتكون نهائية )غري قابلة للنق�س(. 
احلركة  مبداأ  على  الأر�صدة  ت�صوية  وتتم 
 FIFOمبداأ اي  الأخ����رى  تلو  النقدية 

.))First in First Out
النظام  قبل  من  التحويالت  فح�س  ويتم 
ح�صابات  يف  الأر���ص��دة  توفر  م��ن  للتاأكد 

الت�صوية اخلا�صة بامل�صارك.
ما  خ��الل  من  عالية  امنية  النظام  ومينح 

ياأتي:
- يوؤمن النظام عدم حدوث اي اخرتاق او 

تالعب او تطفل على ال�صبكة.
ا�صا�صي  موقع  للنظام:  موقعني  وج��ود   -
وموقع بديل ل�صمان حماية املدفوعات عند 
او اي كوارث  حدوث اي طارئ من عطل 

اخرى يتعر�س لها املوقع ال�صا�صي
التدقيق  متعقبات  �صجالت  تخزين  يتم   -
جل��م��ي��ع احل����رك����ات امل���ال���ي���ة وح���رك���ات 
الأ�صا�صي  املوقع  يف  اليومية  احل�صابات 

كما حُتفظ يف املوقع البديل.
وتاريخ  ل  امُل�صغِّ ا�صم  ال�صجالت  ُتظهر   -
ي�صتطيع  ل���ذل���ك  ن�������ص���اط.  ك����ل  ووق������ت 
ر�صائل  ع��ل��ى  الإط�������الع  امل�����ص��ت��خ��دم��ون 

وحركات وعمليات اإيداعاتهم.
- يف حال حدوث نزاع، ي�صتطيع املدققون 
وامل�صرفون فح�س جميع الن�صاطات التي 

ُاجريت على النظام والتي ت�صمل احلركات 
املالية والتعديالت.

- البنك املركزي هو امل�صوؤول الوحيد عن 
تزويد م�صتخدمي النظام ببطاقة التخويل 
وت�صتخدم   -Token( )E اللكرتوين 

كت�صريح للدخول على النظام.
طريق  ع��ن  عملية  اي  اإمت����ام  مي��ك��ن  ل   -
مبداأ  ذلك  يتبع يف  م�صتخدم واح��د، حيث 
اأعني  الرب���ع  )م��ب��داأ  امل��زدوج��ة  ال�صيطرة 
يقوم  الذي  فال�صخ�س   ،)Four Eyes(
ال�صخ�س  هو  يكون  ل  البيانات  ب��اإدخ��ال 
تلك  ع��ل��ى  ب��امل�����ص��ادق��ة  ي��ق��وم  ال���ذي  نف�صه 
التحويالت  تنفيذ  ي�صمن  وهذا  البيانات 
ب�صورة �صحيحة ودقيقة وجتنب الخطاء 

التي حتدث يف العمل الروتيني اليومي.
 First(( اأوًل  اأوًل خارج  الداخل  • مبداأ 

in First out( FI FO
يف ظل هذه اخلا�صية املوجودة يف النظام 
تتم معاجلة اوامر الدفع على ا�صا�س مبداأ 
حمددًا  وي��ك��ون  اول  يخرج  اول  ال��داخ��ل 
ووقت  العملية  فيه  مت��ت  ال���ذي  ب��ال��وق��ت 
العمليات  جميع  ان  اإذ  عليها..  امل�صادقة 

تتم ت�صويتها بالتعاقب يف ظل هذا املبداأ.
وميزة النظام، ان امل�صارك )املدين( يقوم 
البنك  ل��دى  ح�صابه  من  عليه  ما  بتحويل 
املركزي اىل ح�صاب م�صارك اآخر )الدائن( 
ه��و دون  م��ن موقعه  امل��رك��زي  البنك  ل��دى 
والذهاب  حوالة  او  �صك  لتحرير  احلاجة 
بها اىل البنك املركزي.. فيجري التحويل 
من خالل نظام املدفوعات وتظهر احلوالة 
البنك  ولدى  )الدائن(  امل�صتفيد  لدى  فورا 
حوا�صيب  ع��ل��ى  ت��ظ��ه��ر  )ي��ع��ن��ي  امل���رك���زي 
ي�صتطيع  وع��ن��ده��ا  وال��ب��ن��ك(..  امل�صتفيد 
من  احلوالة  ه��ذه  مبلغ  ا�صتخدام  الدائن 

موقعه لأي غر�س.

اأهداف النظام
يهدف النظام اىل ما ياأتي:

- اإزالة خطر الت�صوية اليدوية الناجت عن 
احلجم،  كبرية  ال�صايف  ت�صوية  عمليات 

ت�صوية  ي�صمن  ال��ن��ظ��ام  اأن  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
ميزة  وه���ذه  للنق�س،  قابلة  غ��ري  نهائية 

ح�صنة ذات قيمة عالية للزبون.
لتنفيذ  الوقت  ال�صرعة واخت�صار  - زيادة 

املدفوعات.
ال���ق�������ص���اء ع���ل���ى خم����اط����ر الئ���ت���م���ان   -

وال�صيولة.
- حت�صني اإدارة ال�صيولة.

- ي��ع��م��ل مب�����ص��ت��وى ع����ال م���ن ال��ك��ف��اءة 
واملرونة.

- خف�س تكاليف الت�صغيل   للم�صارف.
- تنفيذ نظام يتوافق مع املعايري الدولية.

خدمات النظام
املتبادل  ال���دف���ع  خ���دم���ات  ال�����ن��ظ��ام  ي��ق��دم 
املركزي  البنك  من  لكٍل  املوؤ�ص�صات،  بني 
والتي  امل�صاركة  واملوؤ�ص�صات  ال��ع��راق��ي 
ُتعرف"بامل�صاركني". من خالل تقدمي هذه 
الوظائف  باإجراء  النظام  يقوم  اخلدمات، 

الآتية:
الر�صائل. مع  • التعامل 

الدفعات. • معاجلة 
النقدية. ال�صيولة  • اإدارة 

التقارير. واإ�صدار  • املراقبة 
والتكاليف الأجور  قوائم  • اإ�صدار 

اأمنية الت�صالت
ي��ت��م رب���ط امل�����ص��ارك ب��ال��ن��ظ��ام م��ن خالل 
خطوط م�صفرة، فيعمل النظام على ت�صفري 
كل اإر�صال �صادر من الأجهزة الطرفية اإىل 
ول  امل�صتخدمني  اإىل  النظام  ومن  النظام 
ميكن اإ�صافة اأو حذف اأو تغيري الدفعات.

ل ي�صتطيع امل�صاركون التن�صل من قيامهم 
اأن  ح��ي��ث  معينة  م��ال��ي��ة  ح��رك��ة  ب��اإر���ص��ال 

توقيعهم الرقمي ُيثبت م�صدرها.
تفا�صيل  اأو  ال��دف��ع��ات  ق����راءة  مي��ك��ن  ل 
خمولني  غري  اأ�صخا�س  قبل  من  الر�صالة 
بعد تنفيذها، اذ ان النظام ميتلك خا�صية 
ال��دق��ي��ق��ة والتي  ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل  م��ع��رف��ة ك��ل 
قاموا  ال���ذي���ن  امل��خ��ول��ني  ا���ص��م  تت�صمن 
عليها،  وامل�صادقة  التحويالت  ب��اإدخ��ال 

ووقت وتاريخ اجراء العملية.

كيفية الدخول اإىل النظام
ع��ن طريق  ال��ن��ظ��ام  ال���دخ���ول اىل  مي��ك��ن 
مت�صفح الويب، وذلك با�صتخدام التخويل 
ال��ذي   ،)E-Token(�ال الل���ك���رتوين 
النظام  مل�صتخدمي  املركزي  البنك  يزوده 

كت�صريح للدخول على النظام.
�صيغة ر�صائل اأوامر الدفع:

يف  زب��ون  من  دف��ع  اأم��ر   :103  MT  •
م�صرف اىل زبون يف م�صرف اآخر.

يف  زب��ون  من  دف��ع  اأم��ر   :102  MT  •
م�صرف  يف  زب���ائ���ن  ع����دة  اىل  م�����ص��رف 

اآخر.
اىل  م�صرف  من  دفع  اأمر   :202  MT •

م�صرف
الأدوار وامل�صوؤوليات:

يقوم البنك املركزي ب�صفته مالك وم�صغل 
النظام مبا ياأتي:

والجراءات  القواعد  و�صيانة  اإن�صاء   •
والوثائق.

الدخول  �صالحيات  امل�صرتكني  مينح   •
معايري  اىل  )ا����ص���ت���ن���ادًا  ال���ن���ظ���ام  اىل 

الدخول(.
امل�صرتكني. ح�صابات  واإدارة  • فتح 

النظام. يف  ال�صيولة  ومراقبة  • اإدارة 
الطارئة  احل���الت  يف  ال��ق��رار  ات��خ��اذ   •

بالنتقال اىل املوقع البديل.
RTGS�مكتب امل�صاعدة لنظام ال

هناك عدد من منت�صبي ق�صم املدفوعات يف 
البنك املركزي العراقي مدربني للعمل يف 
مكتب امل�صاعدة للنظام لدى البنك املركزي 
تقدمي  واجباتهم  �صمن  وم��ن  ال��ع��راق��ي. 
الدعم الأويل بوا�صطة الهاتف للم�صاركني، 
وتو�صيل  امل�صتخدمني  �صجالت  اإدارة 
اإىل   E-Token اللكرتوين  التخويل 

امل�صتخدمني.
بالت�صغيل  املركزي  البنك  بداأ   •
الفعلي لنظام الت�صوية الإجمالية بتاريخ 
ال���ف���روع  اإ�����ص����راك  ومت   2006/8/24
كمرحلة  م�����ص��ارف  خلم�صة  ال��رئ��ي�����ص��ي��ة 
م�صرف  ال���راف���دي���ن،  )م�����ص��رف  اأول���ي���ة 

الر�صيد، م�صرف بغداد، امل�صرف التجاري 
ال��ع��راق��ي، م�����ص��رف ال�����ص��رق الأو����ص���ط(، 
لإ�صراك  تدريجية  خطة  البنك  اأعتمد  وقد 
امل�����ص��ارف يف ن��ظ��ام ال��ت�����ص��وي��ة. وق���د مت 
نظام  يف  امل�صارف  جميع  اإ���ص��رتاك  الآن 
اىل  بالإ�صافة  الآنية  الإجمالية  الت�صوية 

وزارة املالية.
• مت اإ�صدار من�صور عام جلميع امل�صارف 
بتحديد تاريخ 2008/1/4 موعدًا نهائيًا 
ي�صمح  ولن  النظام  يف  ال�صرتاك  لإمت��ام 

باإجراء اأي حتويل خارج النظام.
اجتماعات  بعقد  املركزي  البنك  يقوم   •
ومنت�صبي  العليا  الدارات  مع  م�صتمرة 
العراقية  امل�صارف  رابطة  يف  امل�صارف 
والوقوف  واحتياجاتهم  اآرائهم  ملناق�صة 
لتنفيذ  على م�صاكلهم وامل�صاعدة يف حلها 

العمل بنجاح.
C-ACH 1. نظام املقا�صة الآلية

املهام  من  عدد  تنفيذ  ي�صتطيع  النظام  اإن 
التي ُتغني عن جهد كبري وحتمي املجتمع 

من م�صاكل عديدة..
- يقوم النظام باإجراء املقا�صة اللكرتونية 
لل�صكوك، اإذ ُيقّدم حامل ال�صك )امل�صتفيد( 
ال�صك اىل م�صرفه لغر�س �صرف قيمته.. 
ال�صك  لوجه  �صورة  باأخذ  النظام  فيقوم 
اىل  ف���ورا  اإل��ك��رتون��ي��ًا  وير�صلها  وظ��ه��ره 
م�����ص��رف ال�����ص��اح��ب ل��ل��ت��اأك��د م���ن وج���ود 
موجودا،  الر�صيد  ك��ان  ف���اإذا  الر�صيد.. 
ي�صحب النظام املبلغ ويودعه يف ح�صاب 
ر�صيد،  لديه  يكن  مل  اذا  ام��ا  امل�صتفيد.. 
فيمكنه احل�صول على تاأييد بذلك. وهكذا 
ن�صتغني عن ايام النتظار وفرتة املقا�صة 

والتزوير وال�صكوك بدون ر�صيد.
واطئة  ال��دائ��ن��ة  ال��دف��ع  اوام����ر  تنفيذ   -
 SVPO(( Small Valueالقيمة
Payment Order وتكون ت�صويتها 

يف نف�س يوم العمل.
- ميكن �صرف رواتب منت�صبي املوؤ�ص�صات 
من اأقرب م�صرف اىل كل واحد منهم دون 
عليه  ينطوي  وما  الرواتب  لنقل  احلاجة 

المر من خماطر عديدة.
والكهرباء  ال��ه��ات��ف  ق��وائ��م  دف��ع  ميكن   -
واملاء وفواتري الت�صّوق من خالل النظام 

دون احلاجة للذهاب اىل منافذ اجلباية.
تغنينا  التي  امل��زاي��ا  م��ن  العديد  هناك   -
ال����ورق وال�����ص��ك��وك وكتابنا  اط��ن��ان  ع��ن 

وكتابكم..
احلكومية  ال�����ص��ن��دات  اإي�����داع  ن��ظ��ام   .2
 GSRS( Government(
 Securities Registration

System
ال�صندات  اإدارة  ع��ل��ى  يعمل  ن��ظ��ام  وه���و 
املركزي  البنك  ي�صدرها  التي  احلكومية 
هذا  خ��الل  وم��ن  املالية،  ووزارة  العراقي 
مراقبة  امل��رك��زي  البنك  ي�صتطيع  النظام 

ال�صيولة من موقعه.
يتكون النظام من اربع وظائف رئي�صية

خالله  من  يتم  التي  املزاد  عملية  اإدارة   •
ال�صوق   – احلكومية  ال�����ص��ن��دات  اإ���ص��دار 

الولية
ويت�صمن  الرئي�صي  ال�صجل  حت��دي��ث   •
احت�صاب الفوائد ومدفوعات ال�صرتدادات 

والرهون
بال�صندات  اخلا�صة  العمليات  ت�صوية   •
 – امل�صارف  مابني  واحلا�صلة  احلكومية 

ال�صوق الثانوية
هذا  يف  متقدما  �صوطا  ال���دول  قطعت  لقد 
املجال عر ع�صرات ال�صنني، اإل ان العراق 
دخل هذا امليدان متاأخرًا جدًا، ولكنه ياأمل 
من  )اب��داأ  فكرة  عر  باملتقدمني  يلتحق  ان 
ن�صتخدم  ونحن  الآخ���رون(..  انتهى  حيث 
جتاربهم بدون ا�صتنكاف او تعاىل.. اإل ان 
واجههم..  مما  اكر  واحتياجاتنا  م�صاكلنا 
فمع اإن لدينا �صبابًا واعدين نحتوا ال�صخر 
معوقات  فان  وينجح،  النظام  ي�صتغل  كي 

العمل ل حدود لها، اإل اإن الرادة اأكر.
* حما�صب قانوين ومراقب ح�صابات

محمد صادق جراد

كثرية  م�صاكل  ال��ع��راق  يف  ال��زراع��ي  القطاع  يعاين 
ال�صنوات  يف  ا�صتجدت  حديثة  ومنها  موروثة  منها 
الت�صحر وقلة مياه  امل�صاكل  الأخرية. ومن اهم هذه 
هذا  ت�صاعد  تنموية  خطط  وج���ود  وع���دم  الإرواء 

القطاع على جتاوز املعوقات التي يواجهها.
ولقد �صاهمت الظروف التي مر بها العراق بعد 2003 
يف زيادة معاناة القطاع الزراعي حيث ا�صطر الكثري 
التهديدات  نتيجة  اأرا�صيهم  املزارعني اىل هجرة  من 
 2006 عامي  خ��الل  اإليها  تعر�صوا  التي  الإره��اب��ي��ة 
موت  اىل  اأدت  كثرية  �صلبية  اآث���ارًا  ت��رك  ما  و2007 
املحا�صيل  م��ن  الكثري  وت��ل��ف  الب�صاتني  م��ن  الكثري 
من  الكثري  اإىل  حتتاج  قاحلة  اأرا����س  اىل  وحتولها 

الهتمام والدعم من اجل اإعادة احلياة اإليها.
ال�صترياد  �صيا�صة  املعوقات جاءت  لهذه   وبالإ�صافة 
بدرجة كبرية  اثر  ما  الزراعية  للمنتجات  الع�صوائية 
مناف�صة  ت�صتطع  مل  ال��ت��ي  املحلية  امل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى 

�صعر  بني  الكبري  للفارق  وذل��ك  امل�صتوردة  مثيالتها 
ناأت  مل  اأخ��رى  وم�صاكل  امل�صكالت  ه��ذه  كل  التكلفة. 
يف  الزراعي  القطاع  تراجع  يف  �صاهمت  ذكرها  على 
العراق الأمر الذي جعل هذا القطاع بحاجة للم�صاندة 
والدعم من الدولة اأو من قبل اجلهات املانحة الأخرى 
خا�صة اإذا ما اأدركنا ان هذا القطاع بحاجة اىل راأ�س 
مال كبري ي�صتطيع ان يعالج الكثري من اجلوانب التي 
احلديثة  املكننة  اىل  احلاجة  ومنها  النق�س  تعاين 
واللقاحات  والأدوي��ة  الأ�صمدة  و�صراء  الأنهار  و�صق 
بالإ�صافة  الإهمال  نالها  التي  الأرا�صي  وا�صت�صالح 
ي�صتحدثها  ان  ميكن  ومتطورة  جديدة  م�صاريع  اىل 
ال�صقي  يف  اجل��دي��دة  ال��و���ص��ائ��ل  كا�صتعمال  ال��ف��الح 

والزراعة. 
مما تقدم نكت�صف ان الفالح يحتاج لدعم مادي كبري 
بهذا  املخت�صون  ويعتقد  عمله  تطوير  على  ي�صاعده 
املنا�صب  للفالح هي احلل  الإقرا�س  ان عملية  ال�صاأن 
التي  الكبرية  القرو�س  اإعطائه  خ��الل  من  لتطويره 
م�صاكل موروثة  من  يواجهه  ما  ت�صاعده يف معاجلة 

اآجال  يف  للفالحني  القرو�س  اإعطاء  ويتم  وجديدة. 
خمتلفة ق�صرية وقد تكون متو�صطة،اأما يف امل�صاريع 
ال�صرتاتيجية فاإنها حتتاج اىل قرو�س طويلة الأجل.

للقطاع ال�صناعي  وتلعب القرو�س امل�صرفية املقدمة 
هذه  ع��م��ل  ت�����ص��ه��ي��ل  يف  ك��ب��ريا  دورا  ال���زراع���ي  او 
الئتمانية  وال�صركات  امل�صارف  ان  علما  القطاعات 
بدورها تويل اهتماما كبريا للن�صاط الئتماين �صواء 
ال�صناعي  او  التجاري  او  الزراعي  القطاع  يف  كان 
الأداء  خ��الل حت�صني  م��ن  الأرب����اح  اج��ل حتقيق  م��ن 
ذات  امل�صاريع  اأ�صحاب  للعمالء  الت�صهيالت  وتقدمي 
هذه  تقوم  حيث  امل�صمونة  والربحية  اجليد  الإنتاج 
والتقديرات  النقدية  التدفقات  بدرا�صة  املوؤ�ص�صات 
التكلفة  بني  املواءمة  تتم  بحيث  املالية  والك�صوفات 

وبني الرباح التي �صتح�صل عليها هذه املوؤ�ص�صات.
متنح  العراقية  امل�����ص��ارف  ان  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
التجار  لكبار  اإ�صافة  القطاعات  من  للعديد  قرو�صا 
ومرافق  فنادق  بناء  ل�صالح  ومقاولني  �صناعيني  من 
�صياحية بهدف احل�صول على فائدة جتارية من تلك 

مدة  وبح�صب   %16 اإىل   %12 بني  ت��رتاوح  القرو�س 
القر�س طويال كان اأم متو�صطا ام ق�صريا.

 ه����ذا م���ن ج���ان���ب وم����ن ج���ان���ب اآخ�����ر ي��ج��ب تقدمي 
ت�صلم  يف  الفالحني  معامالت  ترويج  يف  الت�صهيالت 
هذه القرو�س والبتعاد عن الروتني الذي يعمل على 
تاأخري ال�صتفادة منها اإ�صافة اىل �صرورة زيادة قيمة 
الذي  التدمري  حجم  مع  يتنا�صب  مبا  القرو�س  هذه 
القطاع احل��ي��وي وامل��ه��م وال���ذي يتعلق  اأ���ص��اب ه��ذا 

بحياة املواطن واأمنه الغذائي.
ولو اأردنا اأن نذكر مثال ملا تقدم جند ان حمافظة دياىل 
باعتبارها حمافظة زراعية قد �صهدت انتكا�صات كبرية 
يف واقعها الزراعي وباعتبارها حمافظة تعتمد كثريا 
على منتجها الزراعي يف تغطية حاجتها من الفواكه 
 %70 ح��وايل  يعمل  حيث  واحلبوب  واخل�صراوات 
باإنتاج  دياىل  ب�صاتني  وت�صتهر  بالزراعة  �صكانها  من 
اأف�صل اأنواع الرمان والرتقال واحلم�صيات والتمر 
واخليار  الطماطم  اإىل  بالإ�صافة  وال��ت��ني،  والعنب 

والرقي واخل�صراوات الأخرى.

القروض وتطوير القطاع الزراعي 

أمن األموال 
ومفخرة التحدي

البنك المركزي العراقي مؤسسة عراقية كبيرة، ُتدير السياسة النقدية في 
البالد، وتساهم بفاعلية في تنفيذ السياسة المالية أيضًا.

ها. ولكل  وُيشرف البنك المركزي على نشاط المصارف وفروعها وُيقّوم أداء
مصرف عدد من الحسابات لدى البنك المركزي، بعضها بالدينار وبعضها 
بالدوالر. وقد ظل تناقل االموال بين هذه الحسابات يجري يدويًا من خالل 
الصكوك والحواالت وبقية االدوات التي ُتّنفذ يدويا..
وظلت مشاكل العمل اليدوي مرافقة ألداء البنك، لغاية عام 2006،الى ان 
 IPS Iraqi نظام المدفوعات العراقي( تم تطبيق ما يعرف بشكل شائع بـ
))Payment System

وهو نظام لتبادل المدفوعات إلكترونيًا بين المصارف من خالل شبكة آمنة 
ة. وكفوء

ـــعـــراقـــي نــــظــــام الــــمــــدفــــوعــــات ال
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ترجمة/ عادل العامل 

باك�صتان  اإقناع  الهند  حت��اول 
الب�صل  ت�صدير  با�صتئناف 
ع�����ر ال������ر ل���ك���ب���ح ارت����ف����اع 
الأ������ص�����ع�����ار. وق������د ت����داول����ت 
احلكومة مع جارتها باك�صتان 
يف هذا املو�صوع، وفقًا لوزير 
ال�����ص��وؤون اخل��ارج��ي��ة ���س. م. 

كري�صنا.
وق�������د ح�����ظ�����رت ب���اك�������ص���ت���ان 
للب�صل  ال��ري��ة  ال��ت�����ص��دي��رات 
كانون  اأوائ����ل  يف  الهند  اإىل 
اإنهم  التجار  ق��ول  م��ع  ال��ث��اين 
نق�س  ح�صول  من  يتخوفون 
يف هذا املح�صول يف الوطن. 
اأواخ���ر  ال��ه��ن��د، يف  األ��غ��ت  لقد 
�صريبة  امل����ا�����ص����ي،  ال����ع����ام 

ال�صترياد على الب�صل بعد اأن ت�صاعفت 
اأ�صعاره ثالث مرات تقريبًا خالل �صهر. 
�صحفي  موؤمتر  يف  كري�صنا  �صّرح  وقد 
باإجراء  بادرنا  قائاًل"لقد  نيودلهي  يف 
بالطويل،  لي�س  وق���ٍت  ق��ب��ل  حم��ادث��ات 
لهذا،  اأننا �صنجد حاًل  اآملون يف  ونحن 
وتخفيف ال�صغط داخل بالدنا من اأجل 

الب�صل".
وكانت باك�صتان قد حظرت الت�صديرات 
ال����ري عن  ال��ط��ري��ق  ع���ر  ال��ه��ن��د  اإىل 
ط��ري��ق ع��ب��ور احل�����دود ع��ن��د اأت������اري � 
واإن   ،Attari-Wagah واغ����اه 
مفتوحًا.  يزال  ما  البحري  الطريق  كان 

وعلى كل حال، فاإن الكثري من التجارة 
يتم بوا�صطة الطريق وال�صكة احلديدية 

اللذين هما اأرخ�س واأ�صرع. 
الهند  يف  ال���غ���ذاء  ت�صخم  ارت��ف��ع  ل��ق��د 
للالأ�صبوع اخلام�س عند اأوائل الأ�صبوع 
 %18،32 اإىل  الثاين  كانون  من  الأول 
على  يزيد  م��ا  خ��الل  ن�صبة  اأع��ل��ى  وه��ي 
وهو  ال��ب�����ص��ل،  �صعر  ف��ارت��ف��ع  ال�����ص��ن��ة. 
العوائل  ل��دى  اأ�صا�صية  غ��ذائ��ي��ة  م���ادة 
الأك���الت  جميع  يف  ُت�صتعمل  الهندية 
اأواخر  يف  دراماتيكية  ب�صورة  تقريبًا، 
الواحد  فالكيلوغرام  امل��ا���ص��ي.  ال��ع��ام 
روبية �صعد  ع�صرين  ع��ادًة  يكلف  ال��ذي 

يف  1،87دولر(  روبية   85 اإىل  �صعره 
اأوائل  اأي يف  الآن،  الأول، وهو  كانون 
كانون الثاين، 65 اإىل 70 روبية للكيلو 

الواحد. 
واأُل���ق���َي ب��ال��ل��وم يف ه���ذا الرت���ف���اع يف 
الأ����ص���ع���ار، وك���م���ا ه���ي ال����ع����ادة، على 
وليتي  يف  ال��غ��زي��رة  الأم��ط��ار  �صقوط 
الغربيتني  وك���وج���ارات  م��اه��ارا���ص��رتا 
امل��ن��ت��ج��ت��ني ل��ل��ك��م��ي��ات ال���ك���ب���رية ويف 
امل�صاربني  وعلى  اجلنوبية،  الوليات 

والذين يكتنزون املح�صول اأي�صًا.
الت�صخم  م��ن  ال�صتياء  اأ�صبح  وه��ك��ذا 
بالن�صبة  كبريًا  �صداعًا  ي�صكل  الغذائي 

املرتفعة  الأ���ص��ع��ار  وك��ان��ت  للحكومة. 
لل�صلع الأ�صا�صية مثل الب�صل قد اأ�صعلت 
و�صاعدت  ا���ص��ط��راب��ات  ال�����ص��اب��ق  يف 
عام  يف  القومية  احلكومة  اإ�صقاط  على 

.2004
وج�����اء يف ح���دي���ث لأح�����د امل���زارع���ني، 
الأزمة،"اأن  ه���ذه  ع��ن  اآخ���ر  ت��ق��ري��ر  يف 
�صربت  املا�صي  الثاين  ت�صرين  اأمطار 
حم�صولنا بطريقتني: فهي مل تدّمر فقط 
اأي�صًا  دم��رت  بل  املح�صول  من  اجلاهز 
البذور والنبات املغرو�س الذي كان من 
املمكن اأن ُي�صتعمل الآن يف �صباط. ولقد 
فقدُت 70 باملئة تقريبًا من حم�صويل من 

الب�صل و50 باملئة من الب�صل 
اأوقفت  لو  وحتى  املغرو�س. 
ال�����ص��ل��ط��ات ال��ت�����ص��دي��ر ف���اإن 
املزارعني لن ينتفعوا من ذلك. 
حتى  �صعبًا  �صيظل  الأم��ر  اإن 
�صهر اآب اأو اأيلول ما مل تتخذ 
احلكومة خطواٍت يف الداخل 
منا�صب."كما  ���ص��ع��ٍر  ل��ت��اأم��ني 
برابهاكار  الب�صل  مزارع  قال 
لإذاعة  ماهرا�صرتا  من  ب��ودك 

البي بي �صي. 
وق����د ذك����ر م��را���ص��ل الإذاع�����ة 
اأن  )ب��وم��ب��اي(  م��وم��ب��اي  يف 
يقولون  احلوانيت  اأ�صحاب 
اإن����ه����م ي����ن����ّوع����ون اأ����ص���ع���ار 
ال�صوق  لأ�صعار  وفقًا  الب�صل 
املتاأرجحة."فالزبائن ي�صكون 
نفعل؟  اأن  ن�صتطيع  م��اذا  لكن 
لقد اعتاد النا�س اأن ي�صرتوا كيلو �صابقًا 
وهم ي�صرتون الآن ن�صف كيلو اأو عندما 
تخزينه"،  من  بدًل  به  حاجة  لهم  تكون 
كاران،  وا�صمه  البّقالني،  اأح��د  ق��ال  كما 

للبي بي �صي.
همًا  متثل  للمعي�صة  املرتفعة  الكلفة  اإن 
�صاغطًا بالن�صبة ملعظم الهنود. وبالرغم 
قد  الأغذية  اأ�صعار  يف  الت�صخم  اأن  من 
تراجع على مدى الأ�صهر الأخرية، فاإنه 
مقلق  اأمر  وهو   ،%10 ن�صبة  فوق  يبقى 
خا�صًة  احلاكم  املوؤمتر  حلزب  بالن�صبة 
املهمة  النتخابات  من  ع��ددًا  اأمامه  واأن 

يف هذا العام.

الهند وباكستان.. والبصل!

العواصم/ وكاالت

املا�صي،  العام  الأ�صلحة  مبيعات  �صجلت 
انتهاء"احلرب  منذ  لها  م�صتوى  اأع��ل��ى 
مليار   72 ق��راب��ة  بلغت  حيث  الباردة"، 
جتارة  ت�صهد  باأن  توقعات  و�صط  دولر، 
الأ���ص��ل��ح��ة ت��راج��ع��ًا اع��ت��ب��ارًا م��ن العام 

اجلاري وحتى عام 2014.
الأ�صلحة  جت���ارة  حتليل  م��رك��ز  وك�صف 
مو�صكو،  الرو�صية  بالعا�صمة  العاملية 
العام  خالل  الأ�صلحة  �صادرات  حجم  اأن 
مليار دولر،  بلغ حوايل 71.7  املا�صي، 
جاءت  املتحدة  الوليات  اأن  اإىل  م�صريًا 
لالأ�صلحة،  امل�����ص��درة  ال���دول  مقدمة  يف 
دولر،  مليار   28.34 بلغت  مببيعات 
تليها رو�صيا مببيعات بلغت 8.88 مليار 

دولر.
واأعمال  اخل��دم��ي��ة،  الأع��م��ال  ت��ن��درج  ول 
ال�����ص��ي��ان��ة والإ�����ص����الح، وت���وري���د قطع 
ن�صرة  �صمن  ال�صغرية،  والعقود  الغيار، 
ل  حيث  ال��رو���ص��ي��ة،  الأ�صلحة  ���ص��ادرات 
ما  وفق  ب�صاأنها،  دقيقة  معلومات  توجد 
نقلت وكالة"نوفو�صتي"الرو�صية لالأنباء، 

عن رئي�س املركز اإيغور كوروت�صينكو.
والتوريدات  ويقدر حجم هذه اخلدمات 
العام  يف  املعلنة  غري  ال�صغرية  والعقود 
و1.2  م��ل��ي��ار  ب��ني  م��ا  ب��ح��وايل   ،2010
مليار دولر، مما يعني اأن حجم �صادرات 
خالل  والتقنيات،  الأ�صلحة  من  رو�صيا 
ال���ع���ام امل��ا���ص��ي، ق���د ب��ل��غ م�����ص��ت��وى 10 

مليارات دولر.
قائمة  ف���اإن  ال��رو���ص��ي،  امل��رك��ز  وبح�صب 

امل�صدرين الع�صرة الكبار لالأ�صلحة عامليًا 
خالل 2010، اإىل جانب كل من الوليات 
مببيعات  اأملانيا  م��ن  ك��ل  ت�صم  املتحدة، 
وفرن�صا  دولر،  م��ل��ي��ار   6.26 ب��ل��غ��ت 
ب�3.98  وبريطانيا  دولر،  مليار  ب�4.26 

مليار دولر.
ال�صاد�س  امل��رك��ز  يف  اإي��ط��ال��ي��ا  وج����اءت 
 3.32 بنحو  ُت��ق��در  مببيعات  بالقائمة، 
املركز  يف  اإ�صرائيل  تليها  دولر،  مليار 
مليار   3.22 بلغت  مب��ب��ي��ع��ات  ال�����ص��اب��ع 
دولر،  مليار  ب���2.37  ال�صويد  ثم  دولر، 
وجاءت  دولر،  مليار  ب����1.87  وال�صني 
مليار  ب�1.56  العا�صر  املركز  اإ�صبانيا يف 

دولر.
على  الأ�صلحة  م�صتوردي  اأكر  قائمة  اأما 
اأ�صرتاليا  تقدمتها  فقد  ال��ع��امل،  م�صتوى 

مليار  ب����6.13  قيمتها  ُتقدر  مب�صرتيات 
ب�4.88  املتحدة  ال��ولي��ات  تليها  دولر، 
مليار  ب�����4.56  ال��ه��ن��د  ث��م  دولر،  م��ل��ي��ار 
دولر،  مليار  ب���3.79  وباك�صتان  دولر، 
اخلام�س  املركز  يف  العراق  ج��اءت  فيما 

ب�3.39 مليار دولر.
يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  وج���اءت 
املركز ال�صاد�س مب�صرتيات ُتقدر بحوايل 
3.27 مليار دولر، تليها اململكة العربية 
ب����3.26  ال�صابع  امل��رك��ز  يف  ال�صعودية 
مليار دولر، ثم �صنغافورة ب�2.33 مليار 
ثم  دولر،  مليار  ب���2.19  وتركيا  دولر، 
اجلزائر يف املركز العا�صر ب�2.16 مليار 

دولر.
الرقم  اأنه"رغم  كوروت�صينكو  واأ���ص��اف 
الأ�صلحة  الذي حققته �صادرات  القيا�صي 

ح���دوث  ن��ت��وق��ع  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ال��ع��امل��ي��ة، 
الأ�صلحة  ���ص��ادرات  �صوق  يف  انخفا�س 
يف الفرتة ما بني عامي 2011 و2013، 
اجلديدة  العقود  بحجم  يتعلق  اأمر  وهو 
ل��ت��وري��د الأ���ص��ل��ح��ة، ال��ت��ي اأخ����ذت خالل 
الأعوام الثالثة الأخرية جمددًا بالتقل�س 

تدريجيًا."
وق���ال اإن ال��ع��ق��ود ال��ت��ي م��ن امل��ت��وق��ع اأن 
ال�صعودية  مع  املتحدة  الوليات  ترمها 
يف العام 2011، وتوقيع عقد توريد 126 
ل�صالح  الأغرا�س  متعددة  مقاتلة  طائرة 
ملمو�صا  �صيئا  تغري  ل��ن  ال��ه��ن��دي،  اجل��و 
يف الو�صع العام ل�صوق الأ�صلحة العاملية 
خالل الثالث �صنوات املقبلة، على اعتبار 
هذه  ت��وري��دات  من  الرئي�صي  اجل��زء  اأن 

العقود �صيتم بعد عام 2014.

ترجمة/ فريد سلمان الحبوب

ا�صت�صافة  امل��ق��ب��ل  الأ���ص��ب��وع  �صي�صهد 
اأوب����ام����ا نظريه  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س 
ال�صيني هو جني تاو يف البيت الأبي�س، 
وت���اأت���ي ه���ذه ال���زي���ارة ك��م��وؤ���ص��ر �صعف 
اأن  فمنذ  الأمريكية  ال�صينية  للعالقات 
بداأ الرئي�س نيك�صون عملية دمج ال�صني 
يف  العاملي  بالقت�صاد  املغلقة  ال�صيوعية 
الفرتة  تلك  وطيلة  ال�صبعينات  اأوائ����ل 
وحمتملة  جدًا  ه�صة  تبدو  الأ�صياء  كانت 

اخلطر. 
الآن  نف�صها  ت��رى  اإن  حتب  التي  ال�صني 
اأن  على  ت�صر  العظمى  ال��ق��وى  ك��اإح��دى 
ب�صاأن  ال�����ص��راع��ات  يف  ل��ه��ا  م�صلحة  ل 
التي  تقريبًا  الرئي�صة  الق�صايا  جميع 
والتي  الن،  حتى  البلدين  ب��ني  تف�صل 
ي��زداد  وفيما  ومت�صلبة.  متعنتة  ب��دت 
الإح�صا�س باخلطر من حقيقة اأن اأمريكا 
�صتى  جم��الت  يف  ذات��ي��ة  �صكوكًا  ت�صهد 
فان  و�صيا�صية،  واجتماعية  اقت�صادية 
هيمنتها  من  متاأكدة  اأب��دًا  تكن  مل  ال�صني 
الوقت  وبنف�س  العاملي.  القت�صاد  على 
فان هذا التمزق يف العالقات بني البلدين 
التجارة  اإن حجم  كما  للنظر،  يبدو لفتًا 
الثقايف  والتبادل  وال�صتثمار  وال�صفر 
الطموح،  مب�صتوى  يكن  مل  البلدين  بني 
وما يخ�س اجلزء الأكر من العالقات ل 

يبدو �صوى تبادل منفعة. 

ول��الأ���ص��ف ف��ان ك��ث��ريًا م��ن الأم��ريك��ي��ني ل 
ي���رون الأم����ر ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و، ويبدو 
الغرب  على  لالنفتاح  ال�صني  دع��وة  اأن 
الأط���راف  متعدد  كنظام  نف�صها  وط���رح 
وال�صتثماري،  ال��ت��ج��اري  الن��ف��ت��اح  يف 
وامل�صوؤوليات،  ال��ق��واع��د  م��ع  وت��وازن��ه 
النمو  �صرقة  باجتاه  نوايا  لديهم  ول��دت 
والتكنولوجيا  والوظائف،  الأم��ريك��ي، 
يحدث  مل  كما  اجليو�صيا�صية،  وال��ق��وة 
من قبل اأبدًا، مما ي�صعر الأمريكيني باأنهم 
حتت احل�صار، وهذا له ما يرره اإىل حد 
اأي  من  اأك��رث  النزاعات  ه��ذه  مثل  يف  ما 

وقت م�صى، وهناك حق لكال اجلانبني. 
القت�صادي،  بالركب  اللحاق  لعبة  ويف 
ال�صارخة  بانتهاكاتها  ال�صني  اتهمت 
عملتها  ���ص��رف  ���ص��ع��ر  وم���ن  ل��ل��ق��واع��د، 
ومتابعة  ال��ف��ك��ري��ة  للملكية  ملعاملتها 
امل�صالح  على  تتطاول  التي  ال�صيا�صات 
القت�صادية امل�صروعة الأمريكية، ومازال 
هناك �صبب لالأمل اأن تنتهي هذه امللحمة 

ب�صعادة. 
تيم  الأ���ص��ب��وع،  ه���ذا  األ��ق��اه��ا  كلمة  ويف 
غ��ي��ث��ر، وزي����ر اخل���زان���ة الأم���ريك���ي، مل 
ي�صحب ت�صديد اللكمات يف اإدانة التالعب 
الحتياطي،  وتراكم  ال�صينية،  بالعملة 
كانت  لهجته  لكن  التكنولوجيا،  و�صرقة 
تقا�س على نحو مميز، وكان حري�صًا على 
اإلقاء اللوم على ال�صني فيما يخ�س  عدم 
الكثري  مثل  الأمريكية  القت�صادية  العلل 

املتحدة.  وال���ولي���ات  يف  مواطنيه  م��ن 
وا�صاف:"عند معاجلة القدرة التناف�صية 
الأمريكية، اننا بحاجة اىل فهم ان قوتنا 
اخليارات  ع��ل��ى  لي�س  �صتتوقف  ك��اأم��ة 
على  ولكن  ال�صني،  ق��ادة  بها  اأدىل  التي 
اخليارات التي نتخذها هنا يف الداخل". 
ومل تكن هذه الكلمات من رجل على و�صك 
جدران  وراء  املتحدة  ال��ولي��ات  اإخ��ف��اء 
م�صتمرة  ت��زال  ما  لكنها  عالية،  حمائية 
الهاوية.  حافة  على  لتكون  تخبطها  يف 
وقال اي�صًا:"بالطبع، اأنا بالتاأكيد ل اأريد 
اأن اأكون مبثابة املدافع عن ال�صني.ولكن 
حوله.  ت�صكو  الذي  الكثري  لديها  اأمريكا 
وهذه الختاللت التجارية وراأ�س املال، 
باملقايي�س  �صخامتها  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
حد  اإىل  ال�صتقرار  وزعزعة  التاريخية، 
كبري، وجدت لتبقى. وحتى لو مت اإقناع 
ال��دولر، قد ل  ال�صني بف�صل عملتها عن 
يوؤدي اإىل الكثري من الفرق. وال�صبب هو 
وجود فائ�س يف احل�صاب اجل��اري، من 
النوع الذي تتمتع به ال�صني، وهو لي�س 
���ص��وى ���ص��ورة طبق الأ���ص��ل م��ن فائ�س 
اإذا مت  اأو فائ�س املدخرات.  امل��ال،  راأ���س 
بدًل  تنتجه  لأمة  ميكن  عما  الكثري  حفظ 
وجود  اإن�صاء  �صيتم  فاإنه  ا�صتهالكها،  من 
ت�صديرها  يتم  التي  ال�صلع  م��ن  فائ�س 
بعد ذلك مهما كان الثمن الذي �صتتحمله 

ال�صوق". 
ال�صينية  ال�����ص��ل��ط��ات  ات���ه���ام  وي���ج���ري 

املدخرات  وف��رة  على  ع��م��دًا  بالت�صجيع 
بالب�صائع  ال���ع���امل  اإغ�������راق  اج����ل  م���ن 
ال�صينية، وبالتايل مزيد من الطموحات 
هذا  اأث��ر  ف��اإن  اأخ��رى،  وبعبارة  العاملية: 
اأمريكا  النمو هو �صرقة من  الإنتاج على 
عن�صرًا  هناك  اأن  يف  �صك  ول  وغ��ريه��ا. 
من احلقيقة يف هذا الراأي. ولكنها لي�صت 
الأ�صباب  من  الكثري  هناك  كلها.  الق�صة 
ميول  لديها  البلدان  بع�س  جتعل  التي 
مثل  اآخرين،  اأن  حني  يف  للحفظ،  عالية 
من  اق��ل  ميول  لديها  واأم��ريك��ا  بريطانيا 
لي�صت  الهيكلية  الختالفات  وه��ذه  ذل��ك، 
جمرد  ي���ك���ون  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م���ن  ���ص��ي��ئ��ًا 
ت�صحيح عن طريق رفع اأ�صعار ال�صرف، 
و�صوف ي�صتغرق �صنوات، ورمبا عقودًا 
الأمان  �صبكات  لتطوير  لل�صني  بالن�صبة 
الج��ت��م��اع��ي، و���ص��ه��ول��ة ال��و���ص��ول اإىل 
قد  التي  الفرد  دخل  وم�صتوى  الئتمان، 
عن  التخلي  على  وال�صركات  الأ�صر  تقنع 
اإدمانهم الدخار وت�صتهلك اأكرث من ذلك. 

هالدين  حتليل  كان  اإذا  ذلك،  من  الأ�صواأ 
اندي، مدير بنك اجنلرتا حول ال�صتقرار 
ال��ع��وام��ل  ان  ي��ع��ت��ق��د  امل������ايل، وال������ذي 
فائ�س  و�صول  �صت�صمن  الدميوغرافية 
اأقل،  املدخرات اإىل م�صتوى عال، ولي�س 
ال�صيا�صات  هي  عما  تقريبا  النظر  بغ�س 
امل�صتخدمة ملواجهته. ومع اأعداد متزايدة 
م��ن ال��ن��ا���س يف ال�����ص��ني وب��ق��ي��ة ال���دول 
الفئة العمرية التي  اإىل  النامية املنتقلني 

يجب  للتقاعد،  الدخ��ار  فيها  النا�س  يبداأ 
املدخرات  م��ن  ال�صني  حل�صة  تكون  ان 
النمو،  يف  املنطقي  ال�صتمرار  العاملية 
على  احل�صول  ال�صني  على  يتعني  كما 

ح�صة اكر من التجارة العاملية. 
ال��ق��ل��ي��ل ال�����ذي مي��ك��ن ع��م��ل��ه مل��ن��ع ه��ذه 
لي�س  اجلوهر،  يف  هي  التي  الختاللت 
�صوى مظهر من مظاهر العوملة والرتابط 
امل��ت��زاي��د لق��ت�����ص��ادات ال���ع���امل. واحل��ل 
مزعزعة  ع��واق��ب  م��ن  ب��دًل  املعاجلة  ه��و 
وتدفقات  ال��دويل  امل��ال  راأ���س  ل�صتقرار 
ت�صعيد  يعني  وه��ذا  العاملية،  التجارة 
ال�صغط من اأجل الإ�صالح العاملي النقدي 
واملايل، اإل اأنه قد ي�صجع اأي�صا الوليات 
املتحدة على فتح اأ�صواقها اأكرث من ذلك، 
فائ�س  ال�صني  ا�صتخدام  ميكن  بحيث 
الأمريكية  الأ���ص��ول  ل�����ص��راء  امل��دخ��رات 
امل��ن��ت��ج��ة، م��ث��ل ال�����ص��رك��ات، ب���دًل م��ن اأن 
بنات(  )�صعر  ال�صكر  حلوى  على  يقت�صر 
م��ن دي���ون ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، كما هي 
احلالة حتى الآن )مع عواقب وخيمة من 

هذا القبيل(. 
فان  ال�صيا�صي،  ال��و���ص��ع  اإىل  وبالنظر 
تبدو  لهذا  الكونغر�س  �صماح  احتمالت 
احلمائية  ه��و  ال��ب��دي��ل  ول��ك��ن  �صعيفة، 
م��ن اجل  امل���ال  ل��راأ���س  وو���ص��ع �صوابط 

امل�صي قدمًا يف حل هذه الأزمة.

عن/ الديلي تيلغراف اللندنية

الصينيون مدمنون على االّدخار.. واألمريكيون مطالبون بوضع ضوابط لرأس المال

واشنطن/ وكاالت

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  يعملون  اأجنبي  دبلوما�صي  مئة   م��ن  اأك��رث  التقى 
اأمريكية ح�صابات  اإغالق بنوك  قلقهم من  ليعروا عن  اأمريكيني  م�صوؤولني 

بعثاتهم.
اأعلنت  التي  البنوك  اآخر  ت�صي�س  مورجان  بي  جي  ال�صماليةوكان  اأمريكا 
اإغالق احل�صابات الدبلوما�صية، مما ي�صب �صعوبات للبعثات املنتدبة لدى 

الأمم املتحدة يف العثور على بنوك بديلة.
ولكن  احل�صابات،  اإغالقه  �صبب  حول  تو�صيحات  املذكور  البنك  يقدم  ومل 
تقارير تفيد باأن القوانني ال�صارمة املتعلقة مبكافحة غ�صيل الأموال ومتويل 

الإرهاب جعلت ح�صابات الدول الأجنبية مكلفة للبنوك.
ال�صني وفرن�صا،  الدبلوما�صية  بعثاتها  الإج��راءات  التي طالت  الدول  وبني 

وهما ع�صوان دائمان يف جمل�س الأمن.
وحذر بع�س ال�صفراء من اأن اإجراءات البنوك �صتعيق عمل الأمم املتحدة.

والتقى وكيل وزارة اخلارجية الأمريكية باتريك كينيدي دبلوما�صيني من 
من  الدبلوما�صيني  تذمر  لبحث  املتحدة  الأمم  مقر  يف  بلدا   150 من  اأك��رث 

الإجراءات الأخرية.
ووزير  كلينتون  هيالري  اخلارجية  وزي��رة  اإن  لل�صحفيني  كينيدي  وق��ال 
يف  النظر  لإع��ادة  البنوك  لإقناع  جهودا  يبذلن  جيتر  تيموثي  اخلزانة 
خطواتها، ولكن احلكومة الأمريكية اأبلغت الدبلوما�صيني بانها ل ت�صتطيع 

اإجبار البنوك على فتح ح�صابات لهم.

72 مليار دوالر حجم مبيعات األسلحة في 2010

أبو ظبي/ رويترز 

النفط  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  ق��ال 
اأ�صعار  ان  توتال:  العمالقة  الفرن�صية 
وبايقاع  ال��الزم  من  اأك��رث  ترتفع  النفط 

اأ�صرع من الالزم.
واأبلغ كري�صتوف دو مارجري رويرتز 
العا�صمة  يف  ل��ل��ط��اق��ة  م���وؤمت���ر  ق��ب��ي��ل 
العاملي  اأبوظبي"القت�صاد  الماراتية 
اأن  ل��و  الف�صل  م��ن  ك��ان  للتو.  يتعافى 
ال���ص��ع��ار مل ت��رت��ف��ع اأك����رث م��ن ال���الزم 

باأ�صرع من الالزم.
"ال�صوق يف �صعود بفعل تزايد الطلب 
)الطلب(  انه  النا�صئة...  ال�صواق  يف 

اأعلى من املتوقع."
الرئي�س  حكومة  قالت  ذلك  غ�صون  يف 

فنزويال  ان  ت�صافيز  هوجو  الفنزويلي 
لديها  دول��ة  ك��اأك��ر  ال�صعودية  تخطت 
احتياطيات موؤكدة من النفط يف العامل 
مليار   297 اىل  احتياطياتها  قفزت  اذ 

برميل يف نهاية 2010.
الفنزويلي رافاييل  واأبلغ وزير الطاقة 
رام���ريي���ز روي�����رتز ي����وم ال�����ص��ب��ت اأن 
ال��ت��ي دفعت  الح��ت��ي��اط��ي��ات اجل���دي���دة 
اجمايل احتياطيات البالد لالرتفاع 41 
موجودة  ال�صابق  بالعام  مقارنة  باملئة 
للخام  ال�صا�صع  اوري��ن��وك��و  ح���زام  يف 
اأوبك  يف  الع�صو  بالدولة  الثقل  فائق 

والواقعة يف امريكا اجلنوبية.
واأبلغ ت�صافيز الرملان اأن الحتياطيات 
احتياطيات  الن  تتخطى  الفنزويلية 

ال�صعودية.

ما  النفط(  )من  خطاب"لدينا  يف  وقال 
يكفي 200 عام."

مثل  دول  اأن  اىل  ال��ب��ع�����س  وي��ل��م��ح 
تقدير  يف  بالغت  وفنزويال  ال�صعودية 
رغم  ال�صابق  يف  النفطية  احتياطياتها 

اأن الدول املنتجة تنفي ذلك.
اأرق�����ام  امل��ح��ل��ل��ني ان  ب��ع�����س  وي���ق���ول 
يف  الع�صاء  ال��دول  بع�س  احتياطيات 
ي�صري  �صنوات مما  منذ  يتغري  اأوب��ك مل 
اىل اأن الكت�صافات اجلديدة متا�صت مع 
اخرون  يقول  بينما  بال�صبط  الن��ت��اج 
اأي تدقيق م�صتقل يفتح  ان عدم وجود 

الباب لل�صك.
احتياطيات  ان  اأوب���ك  منظمة  وق��ال��ت 
برميل  مليار   265 بلغت  ال�صعودية 
مبيزة  ال�صعودية  وتتمتع   .2009 يف 
اخلفيف  اخل���ام  م��ن  نفطها  معظم  اأن 
بينما  �صخه  ي�صهل  وال���ذي  التقليدي 
اخلام  من  اورينوكو  يف  النفط  مكامن 
يجب  ال��ذي  الكريت  عايل  الثقل  فائق 
ل�صنع  اأخ��ف  بخام  خلطه  اأو  حت�صينه 

مزيج قابل للت�صدير.
اجليولوجي  امل�����ص��ح  ه��ي��ئ��ة  وق���ال���ت 
المريكية قبل عام ان حزام اورينوكو 
يحتوي على حوايل 513 مليار برميل 
من اخلام ميكن ا�صتخراجها ما مل متنع 

التكلفة ذلك.
وق����ال رام���ريي���ز ل���روي���رتز اأي�����ص��ا ان 
الغاز  م��ن  امل��وؤك��دة  ال��ب��الد  احتياطيات 
يف  ب��امل��ئ��ة  خم�صة  ارت��ف��ع��ت  الطبيعي 
لت�صل  ال�صابق  العام  مقارنة مع   2010

اىل 195 تريليون قدم مكعبة.
واأبلغ ت�صافيز الرملان اأن فنزويال لديها 
من  موؤكدة  احتياطيات  اأكر  ثامن  الن 
الغاز الطبيعي يف العامل وانها �صت�صل 

قريبا اىل املركز اخلام�س.

توتال: أسعار النفط ترتفع 
أكثر من الازم سريعًا

بنوك أمريكية تغلق حسابات 
بعثات دبلوماسية أجنبية
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اقتصاديات

االخيرة

اكرث من %90،،  ن�صبته  النفطية مبا  العائدات  للدولة من  العامة  املوازنة  اي��رادات  ت�صكل 
وي�صاهم القطاع النفطي مبا يتجاوز 60% يف الناجت املحلي الجمايل.

 فمن املعلوم اأن الحتياطي النفطي املوؤكد للعراق جاوزت تقديراته حاجز ال�115 مليار 
برميل بح�صب اعالن وزارة النفط الخري ما عدا الحتياطيات غري املوؤكدة واملتفاوتة.

وب�صوء ذلك فاإن �صورة ال�صتثمارات املطلوبة للنهو�س بواقع ال�صناعة النفطية يف العراق 
حتديدًا بفروعها املتعددة مع ال�صناعات ال�صاندة واملكملة لها – ك�صناعة الكهرباء-، فتقدر 
وزارة التخطيط املبلغ املطلوب ب�187 مليار دولر ميكن توفري ما يقدر ب�41% منها عن 
طريق ال�صتثمارات املحلية والخرى عن طريق ال�صتثمارات اخلارجية واملنح املي�صرة 
والقرو�س، واأن الكلف ال�صتثمارية يف قطاع النفط كانت ترتاوح بني 8-10 مليار دولر 

�صنويًا للمدة 2007-2010، مايعني وجود بون �صا�صع على اأر�س الواقع.
وان تطور �صناعة وطنية لتكرير النفط يف بلد كالعراق تنطلق اهميتها من اعتبارات عدة، 
النفطية، وكذلك احل�صول  لعل يف مقدمتها تلبية حاجات ال�صواق املحلية من امل�صتقات 
ع��ل��ى م����وارد ا���ص��اف��ي��ة م��ن خ���الل عمليات 
ت�����ص��دي��ر ال��ف��ائ�����س م��ن امل��ن��ت��ج��ات، وه��ذا 
والدخول  ال��ع��راق  ���ص��ادرات  تنويع  يعني 
وعدم  امل�صنعة  امل��واد  ت�صدير  ميدان  اىل 
الق��ت�����ص��ار ع��ل��ى ت�����ص��دي��ر ال��ن��ف��ط اخل���ام، 
وهذا  املدفوعات،  ميزان  حت�صني  وبالتايل 
من  هدفًا  يعد  ال��ذي  التوازن  اإح��داث  يعني 

اأهداف ال�صيا�صة القت�صادية.
اليات  اىل  ل���الجت���اه  ال�����ص��ع��ي  اط����ار  ويف 
اقت�صاد ال�صوق و احل�صابات ال�صرتاتيجية 
على  وم��وؤث��رة  كبرية  لقوى  والقت�صادية 
م�صتوى العامل واملنطقة الأقليمية، انطلقت 
والثانية  الوىل  ال��رتاخ��ي�����س  ج�����ولت 
اأبرمتها  التي  ال��غ��ازي��ة  والثالثة  النفطية 
لتطوير  �صعيًا  خدمة  كعقود  النفط  وزارة 

النتاج والت�صدير النفطي.
هذه  اأن  الآراء  بع�س  وت��رى  تتجه  حيث 
متطلبات  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  ت�����اأِت  مل  اجل�����ولت 
واقت�صادي  �صيا�صي  لو�صع  اقت�صادية 
ل�صغوطات  نتيجًة  ج��اءت  واإمن��ا  م�صتقر، 
وتباينت  الآراء  ت��ع��ددت  ل��ذل��ك  خ��ارج��ي��ة، 
من  فهناك  هذه  الرتاخي�س  ج��ولت  ب�صاأن 
من  وهناك  الوطنية،  ل��الإرادة  ن�صرًا  عدها 

عدها م�صروعًا لحتالٍل اقت�صادٍي جديد للبلد على الأمد البعيد.
 ولكن لبد من القول اأن هذا النمط من العقود هو لي�س بدعة على ال�صناعة النفطية، وقد 
يكون من املفيد ال�صتعانة ببع�س التجارب الدولية يف عملية منح الرتاخي�س، كي ل تواجه 
ت�صريعات  ا�صدار  خالل  من  م�صتقبلية  م�صاكل  املركزية  احلكومة  اأو  املحلية  احلكومات 

وقوانني متعجلة ل تراعي م�صالح العراق يف الأمد البعيد واملتو�صط والقريب.
وقد درجت بع�س الدول الجنبية على هذا النوع من جولت الرتاخي�س وات�صمت ب�صمات 

لعل يف مقدمتها 
�صنوات وفق �صروط حمددة،  �صنوات، وميكن متديدها اىل ع�صر  ال�صتك�صاف �صت  مدة 
على  الدولة  وا�صرار  فيها،  �صريكا  الدولة  تكون  م�صرتكة  م�صاريع  هي  التعاقد  و�صيغة 
اتفاق  يوقعوا  اأن  الرتاخي�س  على  احلا�صلني  من  غ��ريه  وعلى  الت�صغيل،  جهة  اختيار 
ت�صغيل مع تلك ال�صركة، وكذلك من �صمات هذه اجلولت امكانية الدولة من تقرير ح�صتها 
من امل�صروع، وكذلك النظام املايل يفر�س �صرائب تذهب مبا�صرة اىل الدولة. وعند املقارنة 
بني هذه التجارب وجتربة اجلولت العراقية جند ان وزارة النفط العراقية حققت مكا�صب 

وا�صحة املعامل لكن تبقى مديات التنفيذ العملية والنتائج املتحققة من هذه العقود.

حيث تتجه وترى بعض اآلراء 
أن هذه الجوالت لم تأِت بناًء 
على متطلبات اقتصادية 
لوضع سياسي واقتصادي 
مستقر، وإنما جاءت نتيجًة 
لضغوطات خارجية، لذلك 
تعددت اآلراء وتباينت بشأن 
جوالت التراخيص هذه 
فهناك من عدها نصرًا لإلرادة 
الوطنية، وهناك من عدها 
مشروعًا الحتالٍل اقتصادٍي 
جديد للبلد على األمد 
البعيد.

جوالت التراخيص
وامكانية رفع االنتاج

 عبا�س الغالبي

الـمـــرصــد االقتصـادي
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طبعت بمطابع المدى لإلعالم والثقافة والفنون

بغداد/ علي الكاتب 

ال�صكنية  املناطق  يف  موؤخرًا  انت�صرت  ظاهرة 
او  جت��اري��ة  لي�صت  بكونها  ت�صنف  ال��ت��ي  او 
فقط،وهي  لل�صكن  خم�ص�صة  ب��ل  �صناعية 
ب�صكل غري م�صبوق  التجارية  املخازن  انت�صار 
الرقابة  �صعف  ي�صتغل  البع�س  ا�صبح  حيث 
افتتاح  اج��ل  م��ن  ال��وق��ت  ه��ذا  يف  احلكومية 
يف  ال�صكنية  الح��ي��اء  داخ���ل  جت���اري  خم���زن 

مدينة بغداد.
التعليم  وزارة  يف  موظف  �صبيح  احمد  وقال 
العايل ان بع�س التجار ي�صتخدمون يف كثري 
�صمن  ع��ادة  تكون  التي  امل�صاكن  الحيان  من 
كمخازن  منها  قريبة  او  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ن��اط��ق 
البع�س منهم بتحويل  قيام  ان  اإّل  لب�صائعهم، 
والبعيدة  ال�صكنية  الح��ي��اء  داخ���ل  امل�صاكن 
التجارية  واملحال  ال�صناعية  املناطق  تلك  عن 
بذريعة ان بدلت ايجارها ارخ�س وان�صب لهم 

من معدلت املخازن التجارية.
وبيئية  �صحية  خم��اط��ر  ل��ذل��ك  ان  واأ����ص���اف: 
خ��ط��رية وك��ارث��ي��ة ع��ل��ى ح��ي��اة الن�����ص��ان يف 
احلرائق  ن�صوب  ح��ال  يف  الح��ي��ان  م��ن  كثري 
الكبرية  الب�صرية والبيئية واملادية  والكوارث 

مراعاة  عدم  يف  وغريها،ل�صيما  اجلميع  على 
الكثري  وج��ود  مع  وال�صحة  ال�صالمة  �صروط 
من املواد الكيماوية ال�صامة، خا�صة اإنها قريبة 
جدا من �صكن الكثري من املواطنني،وهنا تكمن 
ال��ت��ي تتطلب حتركا  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  خ��ط��ورة 
املخت�صة  احلكومية  الجهزة  قبل  من  �صريعا 
ومنع انت�صار املخازن التجارية داخل الحياء 

ال�صكنية.
فيما قال رافد احللفي 45 �صنة ان وجود هذه 
ال�صكنية  الحياء  داخل  يف  التجارية  املخازن 
ا�صهم بارتفاع بدلت اليجاروال�صراء يف هذه 
املناطق اىل اأ�صعاف معدلتها ال�صابقة،خا�صة 
ال�صارع  على  تقع  التي  او  الكبرية  املنازل  يف 
بلغ  ال�صواق،حيث  بع�س  من  والقريبة  العام 
ايجار منزل �صغري مب�صاحة 100 مرت  بدلت 
قبل  ك��ان  ح��ني  يف  �صهريا،  دي��ن��ار  األ���ف   400
التي  الكبرية  املنازل  اما  دينار  األف  مدة 150 
يقبل  والتي  400م  او  300م  مب�صاحة  تكون 
ايجارها من  بدلت  ارتفعت  فقد  التجار  عليها 
450األف دينار اىل مليون دينار �صهريا وهي 
التي  اخلطورة  من  م�صتمر،وهذا  ت�صاعد  يف 
لتقل عن خطورتها على حياة و�صحة وبيئة 
الن�صان من حيث زيادة معدلت اليجار التي 

لي�صتطيع املواطن من �صدادها بهذا امل�صتوى، 
ليدفع �صريبة اخرى ت�صبب بها هوؤلء التجار 
ومعي�صي  اقت�صادي  تهديد  وجود  يوؤ�صر  مما 

حلياة ووجود املواطن ب�صكل عام.
عاجلة  حللول  بحاجة  امل�صكلة  اإن  اىل  واأ�صار 
ق��ب��ل اجل��ه��ات املخت�صة  م��ن  ف����وري  وحت����رك 
على  اأ�صبوعية  اأو  �صهرية  بحمالت  والقيام 
تلك  وازال��ة  خم��ازن  اىل  حتولت  التي  املنازل 
القانون  يف  اإق���راره���ا  مت  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اوزات 
القوانني  معظم  تت�صمنها  فقرة  وهي  العراقي 
املعمول بها يف دول العامل يف احليلولة دون 
ك��م��خ��ازن جت��اري��ة والزحف  امل��ن��ازل  ت��اأج��ري 
كبرية  ك���وارث  ح��دوث  ومنع  اليها  التجاري 
لل�صاكنني فيها او ملن يف جوارهم، خا�صة ان 
بل  واح���دة  منطقة  يف  ترتكز  ل  امل��خ��ازن  تلك 
يف عدد من املناطق، وهنا يقع واجب اجلهات 
وحما�صبة  عنها  البحث  مهمة  يف  املخت�صة 
املوجودة  امل��واد  تلك  كون  حال  يف  ا�صحابها 
يف املخازن من �صاأنها تعري�س حياة الآخرين 
الظواهر  لتلك  دائ��م��ة  حلول  وو���ص��ع  للخطر 
والتثقيف  التوعية  ال�ص��حيحة،وكذلك  غ��ري 
بتلك املخاطر خا�صة ل�صريحة التجار الواعني 
وحثهم على �صرورة البتعاد عن هذه الطرق 
التجارة والعمل و�صرورة  امل�صروعة يف  غري 
خزن ب�صائعهم يف الماكن املخ�ص�صة لذلك من 
دون الت�صبب مبخاطر لالآخرين، وكذلك توعية 
منازلهم  ا�صتئجار  بعدم  ال��ع��ق��ارات  ا�صحاب 
ال�صكنية لأ�صحاب املخازن التجارية واحتمال 
لهم  تت�صبب  التي  واحلرائق  الكوارث  حدوث 
القوانني  وخمالفة  ج�صيمة  م��ادي��ة  بخ�صائر 
التي حتظر ا�صتئجار الدور ال�صكنية كمخازن 

جتارية على اقل تقدير.
�صارع  يف  غ��ذائ��ي��ة  م���واد  ت��اج��ر  �صكر  م��اج��د 
الكفاح قال: ان الظروف المنية غري امل�صتقرة 
اجرتنا على ا�صتئجار املنازل لغر�س حتويلها 
ت��ت��ع��ر���س لها  ال��ت��ي  اىل خم����ازن، ف��احل��رائ��ق 
جتعلنا  واحلني  احلني  بني  التجارية  املخازن 
غري مطمئنني على �صالمة ب�صاعتنا،المر الذي 
ال�صكنية  املناطق  يف  خزنها  اىل  نلجاأ  يجعلنا 
جتارية  كمخازن  امل��ن��ازل  بع�س  وا�صتخدام 
جعلتنا  اخ��رى  عوامل  اىل  لب�صائعنا،ا�صافة 
توفرها  التي  امل��خ��ازن  قلة  منها:  بذلك  نقوم 
ان  لميكنها  والتي  للتجار  املخت�صة  اجلهات 
اىل  املواد،ا�صافة  من  ا�صترياده  يتم  ما  ت�صع 
الغذائية  امل��واد  اغلب  خل��زن  موؤهلة  غري  انها 
حتتوي  م���ردة  خم���ازن  ت��وف��ر  تتطلب  ال��ت��ي 
يف  متطورة  ا�صاليب  ومعدات  تريد  اجهزة 
خمازننا  يف  حاليا  نوفره  ما  وهذا  التخزين، 
ونحولها  ن�صتاأجرها  التي  امل��ن��ازل  خ��الل  من 

اىل خمازن.
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